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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT yang mana berkat karunia-

Nya acara Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017, dengan 

tema ‘Perkembangan Teknologi Sistem Otomasi dan Telekomunikasi dalam 

Menunjang Pembangunan Energi Baru’ ini dapat diselenggarakan oleh Jurusan 

Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional (I tenas) Bandung, bekerja sama dengan 

Mitsubishi Electric dan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HME) I tenas, sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

 

Seminar Nasional ini yang kedua kali diselenggarakan dan direncanakan akan dilakukan 

dalam waktu dua tahunan (biannual) dan akan diselenggarakan lebih meriah dan matang 

untuk tahun-tahun berikutnya. 

 

Kegiatan ini dapat terselenggara atas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu melalui 

kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Rektor I tenas beserta jajarannya atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan. 

2. Dekan FTI  I tenas beserta jajarannya atas segala dukungan dan sumbang saran yang 

diberikan. 

3. Para Ketua Jurusan di lingkungan FTI . 

4. Para pembiacara kunci (keynote speaker), panelis dan pemakalah yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. 

5. Mitsubishi Electric sebagai sponsor utama dalam acara seminar ini, 

6. Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HME) I tenas, 

7. Para sponsor lain yang telah mendukung acara kegiatan ini. 

8. Para rekan dosen dan mahasiswa, sebagai panitia, yang telah membantu sepenuhnya 

terselenggarakannya acara ini. 

 

Seminar ini pada awalnya berangkat dari keinginan hanya untuk mensosialisasikan hasil 

penelit ian dan seminar tidak call for papers, khususnya di Jurusan Teknik Elektro I tenas. 

Namun, berdasarkan masukan dari berbagai pihak maka kegiatan ini berkembang 

menjadi seminar nasional dan bersifat call for papers. Harapan kami, semoga makalah 

yang disajikan dapat memenuhi tujuan seminar ini. 

 

Akhirnya, sebagai penutup kata pengantar ini, kami atas nama seluruh panitia menyadari 

sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan ini. 

Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa krit ik dan saran yang 

bersifat membangun senantiasa kami nantikan. 

 

Selamat berseminar, semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. Amin. 

 

Bandung, 16 Desember 2017 

Ketua Panitia, 

 
Nandang Taryana, MT.  
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SAMBUTAN KETUA JURUSAN TEKNI K ELEKTRO I TENAS BANDUNG 

 
Kepada Yth. 

Bapak Rektor I tenas, beserta jajarannya, 

Bapak Dekan FTI  I tenas, beserta jajarannya, 

Bapak-Bapak Pembicara kunci dan panelis, 

Bapak dan Ibu Pemakalah, 

Bapak, Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian,   

Para Peserta Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2015 

 

Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera buat kita semua. 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang mana berkat 

karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara Seminar 

Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017, dengan tema 

‘Perkembangan Teknologi Sistem Otomasi dan Telekomunikasi dalam 

Menunjang Pembangunan Energi Baru’ di Ruang Seminar I tenas. Seminar ini 

diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional Bandung 

(I tenas), bekerja sama dengan Mitsubishi Electric dan Himpunan Mahasiswa Teknik 

Elektro (HME) I tenas, dan didukung oleh beberapa pihak sponsor lain yang telah 

mendukung acara seminar ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Kami mengucapkan ‘Selamat Datang’, ‘Wilujeung Sumping’, ‘Welcome’, di kampus Institut 

Teknologi Nasional (I tenas) Bandung, khususnya di Jurusan Teknik Elektro. Selamat 

datang juga di kota kembang, Parijs van Java, Bandung. 

Pada umumnya, penelit ian dan kajian ilmiah para akademisi tersimpan dengan rapi di 

lingkungan masing-masing. Kadang kita merasa bahwa penelitian, kajian ilmiah yang 

telah kita lakukan sudah sangat baik, tanpa melihat realitas yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Dengan adanya Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 

2017, kami mengharapkan dapat membuka wawasan kita tentang perkembangan yang 

terjadi khususnya dalam bidang teknologi elektro atau yang terkait padanya, pada akhir-

akhir ini, sehingga penelitian bidang ini dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. 

Seminar nasional ini merupakan kegiatan seminar nasional kedua yang mengundang para 

akademisi, praktisi, asosiasi dan umum untuk mengirimkan hasil pengalaman penelitian 

untuk dipresentasikan bersama. Kami sangat berterima kasih kepada panit ia SNETO 2017 

yang telah bekerja keras untuk memujudkan acara seminar ini. Seminar Nasional ini 

direncanakan akan dilakukan dalam waktu dua tahunan (biannual) dan akan 

diselenggarakan lebih meriah dan matang untuk tahun-tahun berikutnya. 

Akhirnya sebagai penutup sambutan ini, kami seluruh warga Jurusan Teknik Elektro 

I tenas khususnya, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan 

ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tak lupa saran dan krit ik membangun senantiasa kami nantikan.  

Selamat berseminar, semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. Amin. 

 

Bandung, 16 Desember 2017 

Ketua Jurusan Teknik Elektro I tenas 

 
Dr. Waluyo, MT.  
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Analisis Gangguan Motor Induksi 3 Fasa GDM 

303  pada  Agitator UFA - 4303 di PT. PUSRI 
 

Indra Novaditya Permana, Hazairin Samaulah 
Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang 

 

 
Abstrak—Di PT. Pusri Palembang tepatnya pabrik urea 

penggunaan motor induksi 3 fasa banyak digunakan, 

terutama Motor GDM 303 yang dimana perannya memutar 

agitator untuk membantu proses pengadukan sisa limbah 

urea. Kerusakan yang terjadi hingga beberapa kali 

menyebabkan motor terbakar. Beberapa penyebab 

kerusakan bisa terjadi karena beban motor yang berlebihan, 

proteksi yang tidak bekerja atau juga karena mekanis 

penggerak yang mengalami masalah. Hasil kerusakan yang 

sudah diketahui yaitu berupa setting proteksi yang tidak 

bekerja karena setting awal terlalu besar yang seharusnya 

1,2 A tetapi yang terpasang adalah 1,5 A pada thermal 

overload relay, kemudian faktor kedua kerusakan terjadi 

akibat unbalance beban akibat dari rusaknya agitator . 

kerusakan terakhir akibat lock rotor yang membuat motor 

terbakar. sistem proteksi sempat bekerja dari breker dengan 

kapasitas 10 A , akan tetapi arus gangguan yang besar sekitar 

11 A menyebabkan motor tidak bisa lagi terproteksi dengan 

baik karena kerja sistem proteksi kurang cepat pada saat 

terjadi gangguan tersebut sehingga menyebabkan motor 

terbakar kembali. 

 

Kata Kunci :Motor , Induksi ,  3 fasa , Agitator , PT. 

Pusri 

 

 

1.   PENDAHULUAN 
Motor induksi merupakan salah satu peralatan listrik 

yang banyak digunakan dalam dunia industri. PT. Pusri 
Palembang banyak sekali memakai motor induksi dalam 
proses produksi pembuatan pupuk atau sebagai penunjang 
yang lain, misalnya untuk penggerak pompa transfer, 
pengolahan air limbah , sebagai penggerak agitator untuk 
mengaduk limbah sisa urea dan proses pembuatan urea itu 
sendiri. Lingkungan sekitar yang penuh dengan debu urea 
serta motor yang terus – menerus mengalami 
permasalahan. baik dari beban yang lebih, kondisi 
temperatur motor yang tinggi dan agitator yang mengalami 
korosi akibat urea yang menyebabkan motor tidak berjalan 
lancar dan akhirnya terjadi hubung singkat di winding 
motor. Adaapun masalah yang akan dibahas adalah 
mengenai Peralatan  Proteksi apa saja yang digunakan 
pada Motor induksi 3 fasa GDM 303.dan analisa seting 
proteksi  pada Motor Induksi 3 fasa GDM  303. dengan itu 
maka tujuan yang akan dicari adalah mengetahui penyebab 
gangguan yang terjadi pada motor agitator GDM 303 , 
Mengavaluasi kinerja proteksi motor bila terjadi gangguan. 
Dan Meminimalisir permasalahan yang terjadi pada motor 
agitator tersebut agar tidak terulang kembali. 

 
 
 

2.  MOTOR LISTRIK 
Motor listrik merupakan suatu peralatan yang 

mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi 
mekanik ini digunakan, misalnya untuk memutar impeller 
pompa , agitator dan  menggerakkan kompresor . Motor 
listrik kadangkala disebut ” kuda kerja ” nya diindustri . 
karena semua kebutuhan dipegang penuh oleh motor 
dalam memikul beban. Tipe atau jenis motor listrik yang 
ada saat ini beraneka ragam jenis. berdasarkan sumber 
tegangan kerjanya motor listrik dapat dibedakan menjadi 2 
jenis yaitu : 

 

Motor listrik Arus bolak balik ( AC ) dan motor listrik 
Arus searah ( DC ) 

Konstruksi motor induksi tidak ada bagian rotor yang 
bersentuhan dengan bagian stator  , karena dalam motor 
induksi tidak ada komutator atau sikat arang. Rumus 
menghitung daya motor induksi 3 fasa : 

                  P = . V. I. cos φ ( watt ) 
Dimana :   
    P :  Daya input ( watt ) 
    V :  Tegangan ( volt ) 
    I   :  Arus ( Ampere ) 

Cos  φ :  faktor daya 
Tegangan induksi pada rotor akan timbul bila medan 

putar stator memotong batang konduktor di rotor.Artinya 
agar tegangan pada rotor terinduksi, maka diperlukan 
adanya perbedaaan putaran relatif antara medan putar 
stator (Ns) dengan perputaran rotor (Nr). Perbedaan 
tersebut disebut Slip (S), yang besarnya : 

                  

Ns

NrNs
S




x 100% 
Dimana : 

S  = Slip. 
Ns =  Kecepatan sinkron ( rpm ) 
Nr   =  Kecepatan rotor ( rpm ) 
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Cara kerja sistem proteksi: 
1. Mendeteksi  adanya  gangguan  atau  keadaan  tidak  

normal  yang  dapat membahayakan suatu sistem 
instalasi listrik. 

2. Melepaskan atau memisahkan suatu sistem yang 
terkena gangguan secepat mungkin sehingga 
kerusakan akibat gangguan dapat dibatasi 
seminimum mungkin. 
Peralatan  proteksi yang digunakan untuk motor 
induski 3 fasa adalah sebagai berikut : 
a) Fuse adalah suatu alat yang digunakan sebagai 

pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila 
terjadi suatu hubungan arus pendek. 

b) Circuit Breaker ( CB ) adalah merupakan 
komponen sistem tenaga yang berfungsi untuk 
menjaga kontinyunitas pelayanan sistem tenaga 
listrik ( mempertahankan kestabilan sistem ) yaitu 
sebagai pemutus dan penyambung arus beban 
normal atau arus ganggunan hubung singkat. 

c) Thermal Overload Relay ( TOR ) adalah suatu 
pengaman beban lebih menurut PUIL 2000 bagian 
5.5.4.1 yaitu proteksi beban lebih (arus lebih) 
dimaksudkan untuk melindungi motor dan 
perlengkapan kendali motor, terhadap pemanasan 
berlebihan sebagai akibat beban lebih.  Maka untuk 
menentukan nilai seting overload bisa digunakan 
sesuai kebutuhan dengan rumus berikut : 

TOR : A + 20% 
Dimana : 
          A : arus nominal motor 
 

3. DATA 
a.  Lokasi  Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. PUSRI bertepat diarea urea 
pusri 4 Palembang yang akan dijadikan subyek skripsi 
adalah motor induksi 3 fasa GDM 303 yang berfungsi 
sebagai motor untuk menggerakan agitator yang berfungsi 
mengaduk hasil limbah urea. 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Motor Gdm 303 
 

b. Data Motor induksi 

Motor Agitator  GDM 303 merupakan salah satu jenis 
motor listrik yang digunakan di pabrik urea Pusri 4. Motor 
ini adalah salah satu jenis motor induksi 3 fasa yang 
digunakan sebagai penggerak agitator UFA 4303 melalui 
media v – belt yang fungsinya untuk mengaduk hasil 
limbah urea yang tidak terpakai. Adapun spesifikasinya 
dari motor ini adalah sebagai berikut : 
 Daya  :  1 / 2 Hp 
 Tegangan  :  440 volt 

 Amp  :  1.23 
 Fasa  :  3 
 Frekuensi : 50 hz 
 Rpm  : 1390 ( 1500 ) 
 Ins class : F 
 Cos φ :  0,85 
 Merk  : Teco 
 Frame : 71 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Gambar 3.2 Name Plate Motor 
 

c. Data Agiatator UFA 4303 
Agitator  UFA 4303  jenis pengaduk  baling – baling 

(propeler) aliran axial berkecepatan tinggi untuk zat cair 
berviskositas rendah. 
Adapun spesifikasinya sebagai berikut : 
Merk : TEC  
Transmisi type : v-belt 
Ukuran pully : 300 m 
Rpm               : 374,5 
Bearing           : 6206 
Berat                 : 5,1 kg 
Flange                  : JIS 10 k 4B 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Agitator Jenis baling –baling 
 
d. Data Rewinding Motor 

Rewinding adalah tindakan  perbaikan dan 
penggulungan ulang , dimana fungsinya untuk 
mengembalikan performa motor dalam keadaan semula 
sehingga motor tersebut bekerja kembali dengan keadaan 
semula. Kita harus mengetahui diameter ukuran kawat 
yang memiliki kekuatan ampere yang berbeda. Selain 
dengan pengukuran secara langsung kita juga bisa 
menggunakan rumus dasar dalam menentukan penampang 
kawat kabel yang dicontohkan sebagai berkut : 

 
                      R = ρ x I / A 
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Dimana : 
 
R = Hambatan ( Ohm ) 
ρ = Hambatan Jenis ( Ohm . mm2 /  m ) 
A = Luas Penampang Kawat ( mm2 ) 
 
Atau 
 
D = diameter ( mm ) 
L = 𝛑 x r2 

 
Tabel 3.1 Daftar ukuran kawat dan Ampere 

diameter 

(mm) 

Luas 

Penampang 

(mm2) 

Arus 

(A) 

0.1 0.007 0.05 
0.2 0.03 0.02 
0.3 0.07 0.45 

0.35 0.54 0.6 
0.40 0.125 0.8 
0.45 0.159 1 

 
Adapun data winding Motor GDM 303 sebelum dan 
sesudah perbaikan yang diperoleh dibagian bengkel listrik 
yaitu sebagai berikut : 
 

Tabel 3.2 Data  Hasil Rewinding Motor 
No Data Kawat 

0.35 mm 
     Kawat 
  0,40 mm 

1. Hubungan Seri 
Bintang 

Seri Bintang 

 2. Langkah 1 – 7 1 - 7 

3. Jumlah 
paralel 

1 1 

4. Rangkap 
Kawat 

1 1 

5. Belitan 260 250 

6. Coil 12 12 

7. Rpm 1390 1435 

8. Sistem Tertutup Tertutup 

 
Dan setelah semua diperoleh , maka kita bisa 

menggunakan data tersebut untuk menentukan arus 
nominal motor, berdasarkan rumus empiris yang diperoleh 
dari Bagian bengkel listrik maka standart rumus yang 
dipakai sebagai berikut : 

In = √3 x Icoil  x Rankap kawat 
Dimana : 
In    : Arus Nominal 
Icoil  : Arus kawat winding 

 
4. PEMBAHASAN  DAN HASIL 

Perhitungan saat terjadi kerusakan 
    Sebelum mengalami kerusakan adapun perhitungan 
awal dengan ata sesuai name plate motor sebagai berikut : 

Daya motor  : 1 / 2 Hp 
Tegangan : 440 v 
Arus   : 1,23 
Cos q   : 0,85 
Rpm   : 1500 
Jadi perhitungan untuk Setting Thermal Overload relaynya 
sebagai berikut  : 

1. TOR  : A ( name plate ) x 20 % 
  : 1,23 x 0,2 
  : 0,246 A 
Maka setting yang didapat adalah A +  20%  = 1,23 + 
0,246 = 1,476 ( 1,5 A ) 

 
4.1 Perhitungan saat kerusakan 1 

Setelah kerusakan yang terjadi , Perbaikanpun 
dilakukan dibengkel listrik dengan rewinding ulang motor 
dengan menggunakan kabel winding 0,35 mm , maka 
didapatkan hasil sesuai tabel 3.2 yang sudah dibahas 
sebelumnya. Maka : 
1. Menentukan Arus nominal pada motor 

In : √3 x Icoil  x Rangkap Kawat 
 : 1,73 x 0.6 x 1 
 : 1,038 A 

2. Maka untuk menetukan Daya motornya : 
P      =  √3 . V. I . Cos  φ  

=  1,73 . 440 . 1.038 . 0,85 
         =  795, 83 watt ( 796 watt ) 

=  796.83 /  746 
=  1.06 HP 

3. Setting Thermal Overload Relay ( TOR ) 
TOR = A x 20% 
 = 1.038 x 0.2 
 = 0.20 A 

Jadi untuk settingan TOR Adalah A + TOR 20% = 1.038 + 
0.20 = 1,23 ( 1,2 A) 

 
4.2  Perhitungan saat kerusakan ke 2 

Setelah kerusakan ke 2 kembali terjadi , motor 
direwinding lagi dengan masih menggunakan kabel 
winding yang sama seperti sebelumnya. 
1. Menentukan Arus nominal pada motor 

In = √3 x Icoil  x Rangkap Kawat 
 = 1,73 x 0.6 x 1 
 = 1,038 A 
2. Maka untuk menetukan Daya motornya : 

P  =  √3 . V. I . Cos  φ  
         =  1,73 . 440 . 1.038 . 0,85 
          =  795, 83 watt ( 796 watt ) 
      =  796.83 /  746 
      =  1.06 HP 

3. Setting Thermal Overload Relay ( TOR ) 
TOR  = A x 20% 

  = 1.038 x 0.2 
  = 0.20 A 

Jadi untuk settingan TOR Adalah A + TOR 20% = 
1.038 + 0.20 = 1,23 A ( 1.2 A ) 

 
4.3   Perhitungan saat kerusakan ke 3 

Karena kerusakan yang sudah beberapa kali terjadi, 
maka rekomendasi dari pihak bengkel listrik untuk 
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menambah daya motor dengan cara rewinding ulang lagi 
dengan mengganti kabel winding motor dari sebelumnya 
0.35 mm menjadi 0,40 mm lihat tabel 3.2 
1. Menetukan Arus nominal motor 

In = √3 x Icoil  x Rankap kawat 
= 1.73 x 0.8 x 1 
= 1.38 A 

2. Maka untuk menetukan Daya motornya : 
   P    = . V. I . Cos  φ  

=  1,73 . 440 . 1.38 . 0,85 
=  892.88 watt ( 893 watt ) 
=  893 /  746  

         =  1.19 HP 
3. Seting Thermal Overload Relay ( TOR ) 

TOR = A x 20% 
  = 1.38 x 0.2 
  = 0.27 A 
Jadi untuk settingan TOR Adalah A + TOR 20% = 1.38 + 
0.27 = 1,65 A Karena hasil Seting TOR terlalu besar maka 
untuk mensetting kembali , disesuaikan dengan arus 
terukur dilapangan dapat dilihat tabel 3.5 Maka dihitung 
sebagai berikut : 
TOR  = A terukur dilapangan x 20% 
                = 0.8 x 0.2 
               = 0.16 
Setting TORnya adalah A terukur dilapangan + 20% = 0.8 
+ 0.16 = 0.96  ( 1 A ) 

 
4.4   Analisa Kerusakan 

4.4.1   Analisa kerusakan 1 
Dari hasil perhitungan yang telah didapat dan dihitung 

sebelumnya maka yang terjadi pada motor Agitator 
tersebut adalah karena setting Overload tidak bekerja 
sebagaimana mestinya disebabkan akibat dari setting 
overload yang terlalu besar yang seharusnya settingnya 1,2 
A tetapi yang terpakai 1,5 A dilapangan. 
4.4.2 Analisa kerusakan ke 2 

Kerusakan ke 2 terjadi kembali, menurut data yang ada 
overload sudah bekerja sesuai dengan kinerjanya dan 
secara sistem trip , permasalahan terjadi akibat dari 
gangguan mekanik yaitu agitator yang bermasalah , 
sehingga terjadi unbalance dari putaran beban dimana hal 
itu berpengaruh ke arus motor dan temperature yang 
mengalami kenaikan . seperti ditunjukan dengan data arus 
tabel 3.6 saat perbaikan 1 dengan dibuat sebuah grafik 
seperti berikut. 

 
Gambar 4.2 Grafik Arus Saat Unbalance 

 
Dilihat dari temperatur motor juga mengalami kenaikan 
pada saat terjadi unbalance motor bisa dilihat tabel 3.7 saat 
perbaikan ke 1 seperti grafik berikut. 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 

Gambar 4.3 Grafik Temperatur Saat Unbalance 
 

Dapat dilihat bahwa unbalance terjadi pada saat pukul 
17.00 dan 20.00 dimana salah satu fasa yaitu fasa R 
sebesar 0.8 ampere dan tidak seimbang dengan fasa yang 
lain. 
4.4.3 Analisa kerusakan ke 3 

Setelah semua seting TOR tersetting dengan bagus dan 
sesuai kebutuhan, tapi lagi lagi kerusakan tidak dapat 
dihindari motor kembali terbakar meskipun sudah 
terproteksi dengan baik. Akibat lock rotor pada bagian 
mekanik sehingga motor terkena dampak yang kemudian 
mentrip kan Circuit Breaker  saat itu breaker kapasitasnya 
10 A , Karena arus hubung singkat yang tinggi akibat lock 
rotor sekitar 11 A maka dengan otomatis breaker bekerja 
sesuai dengan kinerja. Memutuskan arus di sistem motor. 
Data lock rotor dapat dilihat pada lampiran teco motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Dampak kerusakan Rotor pada Agitator UFA 

4303 
 

5. KESIMPULAN 

 Dari pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penyebab gangguan yang terjadi pada Motor Agitator 

GD 303 adalah 
2. Proteksi Thermal overload relay tidak bekerja sesuai 

dengan kinerjanya karena setting awal terlalu besar 
yang seharusnya 1,2 A tetapi yang tersetting 1,5 A 
sehingga motor tidak terproteksi dengan baik. 

3. Adanya Unbalance pada Agitator UFA 4303 sehingga 
timbulnya ketidakseimbangnya arus dan kenaikan 
temperatur yang menyebabkan kerusakan pada motor, 
disini sistem proteksi thermal overload relay bekerja 
dengan baik yaitu sebesar 1,2 A 

4. Terjadi lock rotor pada bagian Agitator yang 
menyebabkan motor terkena dampak. akibatnya 
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Cirkuit Breaker trip karena arus yang tinggi dari 
gangguan tersebut . Breaker bekerja dengan baik 
karena seting nya sebesar 10 A tetapi karena arus 
gangguan lock rotor yang besar sekitar 11 A , maka 
breker bekerja tetapi tingkat kerjanya kurang cepat 
pada saat terjadi gangguan motor tersebut. 
 

SARAN 
Peralatan proteksi yang sudah bekerja dengan baik, 

namun ternyata masih meiliki kekurangan dari tingakat 
sensitifitas kinerjanya, baik dari pengaman beban lebih  
dan arus lebih yang terjadi akibat gangguan tersebut. maka 
ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi 
kerusakan terjadi kembali : 
1. Perlunya penggunaan alat proteksi yang sesuai dengan 

kelas isolasi, baik dalam hal setting arus maupun 
temperatur kerja proteksi relaynya. 

2. Kegiatan  Preventive Maintenance secara rutin perlu 
ditingkatkan lagi agar setiap permasalahan yang timbul 
bisa terdekteksi lebih dini agar kerusakan dapat 
diminimalisir lebih cepat dan kerusakan bisa dihindari. 
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Pertanyaan  
Istant = 10 x I nominal 
Bagaimana mengatasi arus start ? 
Jawab 
Setting dimaksimalkan dulu 
Start hanya sesaat 
 
Pertanyaan 
Berapa hp motornya ? 
Jawab 
½ hp 
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Abstrak—Seluruh konfigurasi jaringan fiber 

menggunakan konektor untuk menghubungkan port koneksi 

fiber optik ke perangkat. Beberapa konektor yang umum 

digunakan antara lain fixed connector, fast connector dan 

splice on connector. Konektor-konektor tersebut dalam 

implementasinya memiliki beragam kendala yang berpotensi 

menghambat target Telkom MTTI (Mean Time to Install) 

dan MTTR (Mean Time to Repair) pada layanan fixed 

broadband. 

Hasil akhir paper ini merupakan solusi percepatan instalasi 

dan perbaikan jaringan FTTH melalui pemanfaatan crimp 

on connector yaitu konektor tanpa alat sambung dan gel. 

 

Kata kunci: crimp on connector, fiber to the home, 

telecommunications 

 

I. PENDAHULUAN 
Penetrasi pengguna internet dunia memacu 

kebangkitan era digital. Di Indonesia, PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk. (Telkom) menjadi penggerak utama 
digitalisasi ini dengan mengembangkan infrastruktur. 
Digitalisasi Indonesia ini yang mendorong Telkom 
melakukan strategi percepatan, antara lain dengan 
kebijakan MTTI (Main Time to Install) dan MTTR (Main 
Time to Repair) pada layanan fixed broadband. PT 
Telkom Akses selaku anak perusahaan Telkom yang 
menangani konstruksi dan pengelolaan infrastruktur 
berupaya memberikan solusi dari kendala-kendala yang 
sering ditemukan demi mencapai target Telkom MTTI dan 
MTTR tersebut. 

Penggelaran infrastruktur fixed broadband meliputi 
pekerjaan dari mulai OLT (Optical Line Termination), 
FTM (Fiber Termination Management), Kabel Feeder, 
ODC (Optical Distribution Cabinet), Kabel Distribusi, 
ODP (Optical Distribution Point), Drop Core hingga IKR 

(Instalasi Kabel Rumah). Salah satu penyebab lamanya 
instalasi fixed broadband adalah di segmen IKR. Kendala 
yang sering ditemukan dalam melakukan pekerjaan fixed 
broadband antara lain ketika menggunakan fixed 
connector. Pada penggunaan fixed connector panjang 
kabel drop core yang tersedia seringkali tidak tepat dengan 
panjang kabel yang diperlukan dari ODP hingga rumah 
pelanggan sehingga mengakibatkan penggunaan kabel 
yang kurang efisien dan merusak estetika instalasi. Ketika 
menggunakan fast connector, banyak ditemukan kegagalan 
teknisi dalam melakukan pemasangan konektor pada kabel 
drop core secara manual. Saat menggunakan SoC (Splice 
on Connector) diantaranya teknisi harus membawa fusion 
splicer ke tempat instalasi dan teknisi harus menggunakan 
fusion splicer dan cable holder dengan merk yang sama 
dengan merk SoC yang akan digunakan. Selain itu kendala 
teknik penyambungan dengan fusion splicing adalah SoC 
yang putus saat penyambungan tidak dapat digunakan 
kembali sehingga kurang efisien. 

Oleh karena pentingnya percepatan pemenuhan target 
Telkom MTTI dan MTTR demi digitalisasi Indonesia 
maka tim penulis melakukan implemetasi riset crimp on 
connector, untuk riset ini tim penulis didukung oleh crimp-
on connector 3M. Dan hasil implementasi tersebut tim 
penulis tuangkan dalam bentuk paper publikasi. Adapun 
judul paper ini adalah: “Analisis Pemanfaatan Crimp on 
Connector Fiber Optik untuk Percepatan Instalasi FTTH”. 

 
II. TIPE KONEKTOR 

Untuk menunjukkan posisi konektor maka berikut ini 
adalah konfigurasi jaringan fixed broadband, dimana 
terdapat konektor yang dilakukan pada riset ini. Gambar 1 
adalah ilustrasi penempatan konektor dalam riset ini yang 
digunakan sebagai penghubung port fiber optik. 

  

 

Letak konektor 

mailto:gunadidh@gmail.com
mailto:3sellaseptiana11@gmail.com
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Gambar 1 Konfigurasi Fixed Broadband (Dengan crimp on connector) 
Beberapa tipe konektor yang digunakan dalam fixed 

broadband antara lain: 
1.1 Fixed Connector 
Fixed connector merupakan tipe konektor fiber optik hasil 
pabrikasi yang dilengkapi dengan polish perekat (adhesive 
polish). Seperti yang ditunjukkan gambar 2, implementasi 
penyambungan kabel yang dilengkapi fixed connector ini 
tidak perlu menggunakan fusion splicer. Untuk 

penyambungan ke perangkat, fixed connector dapat 
langsung dipasang ke port perangkat, sedangkan untuk 
penyambungan dengan kabel lain fixed connector 
menggunakan adapter. Karena konektor ini hasil pabrikasi 
sehingga panjang kabel tidak dapat diubah sesuai dengan 
kebutuhan. 

 

 
(a)  Patch cord             (b) Pigtail        (c) Pre-connectorized drop core 

 

Gambar 2 Implementasi Fixed Connector  

 

2.2 Fast Connector 
Fast connector merupakan tipe konektor fiber optik yang 
menggunakan gel sebagai perekat embeded fiber dengan 
fiber yang akan disambung. Teknik penyambungan pada 
fast connector adalah penyambungan mekanik (manual 
splicing) sehingga tidak menggunakan fusion splicer. 
Pada penyambungan mekanik/ manual posibilitas 
kegagalan pada sambungan cukup tinggi, tetapi dalam 
implementasinya fast connector dapat digunakan kembali 
ketika terjadi kegagalan penyambungan. 

 
Gambar 3 Fast Connector 

 

2.3 Splice on Connector (SoC) 
Splice on connector merupakan tipe konektor fiber optik 
dengan teknik penyambungan fusion. Karena 
menggunakan fusion splicer, akurasi hasil sambung yang 
didapatkan lebih baik dan panjang kabel dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangan dari konektor 
ini, teknisi harus membawa fusion splicer ke tempat 
instalasi dan penyambungan SoC harus menggunakan 
fusion splicer dan cable holder merk yang sama dengan 
SoC yang akan disambung. Selain itu kekurangan SoC 
adalah konektor ini tidak dapat digunakan kembali ketika 
gagal dalam penyambungan. 

 

 
Gambar 4 Splice on Connector 

 

2.4 Crimp on Connector 
Crimp on connector merupakan inovasi konektor fiber 
optik. Pada crimp on connector, tidak terdapat gel dan 
embedded fiber sehingga tidak terdapat sambungan di 
dalam konektor. Core optik yang akan disambung 
diletakkan hingga ke ujung ferrule dan menggunakan 
sistem jepit (gripping element). Crimp on connector 
dalam implementasinya dapat dipakai kembali ketika 
terjadi kegagalan penyambungan.  

 
Gambar 5 Crimp on Connector 

 

III. STANDAR PARAMETER FTTH (FIXED 
BROADBAND) 

Pada jaringan FTTH terdapat redaman yang 
mempengaruhi level daya terima di ONT. Untuk 
mengetahui redaman yang ditimbulkan pada jaringan 
FTTH tersebut maka dilakukan penghitungan link budget. 
Telkom menggunakan standar link budget jaringan fiber 
optik GPON dari OLT hingga ONT yaitu 28 dB dalam 
jarak maksimum 17 km, dengan rincian sebagai berikut: 
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Gambar 6 Penghitungan Link Budget 
 

IV. PENGUJIAN 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, crimp on 

connector dapat menjadi salah satu inovasi percepatan 
instalasi Fiber to the Home (FTTH). Tim penulis telah 

melakukan kajian melalui on-desk study dan pengujian 
melalui field trial selama 3 bulan dengan hasil sebagai 
berikut: 

 
Tabel 1 Hasil Kajian Connector 

 

Tabel 2 Hasil Implementasi Field Trial Crimp on Connector 
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Dari hasil pengujian di atas, level daya yang diterima 
ONT saat dan setelah 3 bulan instalasi masih dalam 
standar level daya terima GPON yaitu di atas -25 dBm. 

 
V. KONKLUSI 

1. Penggunaan crimp on connector sesuai dengan standar 
FTTH 

2. Pemanfaatan crimp on connector dapat mempercepat 
pekerjaan karena konektor ini tanpa gel dan embedded 
fiber sehingga memudahkan dalam menghubungkan 
port koneksi fiber optik ke perangkat 
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Pemeriksaan level sinyal setelah 3 bulan dimana? 
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Apakah terdapat hasil pengujian antara sistem yang 
diajukan dengan sistem pemasangan yang lain 
(perbandingan) ? 
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Abstrak—Motor switched reluctance (SRM) merupakan 

motor yang sulit dikendalikan. Dengan adanya pengontrolan 

secara digital, hal tersebut tidak lagi menjadi masalah yang 

berarti. SRM pada umumnya dikendalikan dengan metode 

pembacaan sensor hall effect, tetapi metode ini memiliki 

kelemahan yaitu: luas penampang pembacaan besar dan 

pada kecepatan tinggi sulit dikendalikan. Pada paper ini 

diusulkan metode baru, hall effect sensor digantikan dengan 

sensor rotary encoder dengan tujuan meningkatkan tingkat 

kepresisian pembacaan posisi rotor. Analisa geometri 

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Berdasarkan 

analisis geometri, dilakukan proses verifikasi dengan 

simulasi. Sebagai tahap akhir dilakukan implementasi 

pengendalian motor switched reluctance menggunakan 

dsPIC30f4012 di laboratorium, hasilnya SRM menunjukkan 

tinngkat performa motor yang lebih baik pada putaran 

tinggi. 

 

Kata kunci : digital, kecepatan, rotary encoder , 

switched reluctance.  

 

Abstract—Motor switched reluctance (SRM) has complex 

control strategy .  The digital control has overcome those 
problem. Generally, SRM is controled by method of hall effect 

reading. But this method weakness includes: it has wide range 

reading area and it is dificult to control in high speed operation. 

This paper proposed new method, this method hall effect sensor 
is replaced by rotary encoder to make narrower area. 

Geometrical analysis is done to obtain better result. Based on 

the geometrical analysis, then  verification process was done. 

Finally laboratory experiment were conducted to obtain the 
efectifeness of the purpose control strategy. 

 

Keyword: digital, speed, rotary encoder, switched reluctance 

 

 

PENDAHULUAN 
Dewasa ini, penggunaan bahan bakar fosil untuk 

transportasi menjadi faktor dominan penyumbang 
kerusakan lingkungan. Efek rumah kaca dan polusi udara 
adalah salah santu dampaknya. Kendaraan listrik 
merupakan salah satu cara untuk menggantikan peran 
bahan bakar fosil. Jenis kendaraan tersebut menggunakan 
motor modern sebagai penggeraknya. 

Brushless DC motor (BLDC) adalah jenis motor yang 
umum digunakan, tetapi memiliki kelemahan 
menggunakan magnet permanen pada sisi rotornya 
sehingga tidak tersedia dengan kapasitas besar, dan 
harganya mahal[1],[2],[3]. SRM digunakan untuk 
mengatasi permasalahan ini, terkait pemanfaatan magnet 

permanen sebagai bahan baku pembuatan motor 
BLDC[4],[5].  

SRM merupakan motor yang sisi rotornya berupa inti 
besi. Sehingga dengan konstruksi tersebut memungkinkan 
motor untuk dibuat dalam dimensi yang besar. Performa 
SRM sangat berpengaruh terhadap sudut penyalaan dari 
rotor terhadap kutub stator.  

Untuk menghasilkan performa lebih baik dari motor 
switched reluctance, diperlukan sebuah sensor yang dapat 
mendeteksi keberadaan rotor dari motor switched 

reluctance. Pada umumnya sensor yang digunakan adalah 
sensor hall effect. Namun sensor ini memiliki kelemahan 
yaitu apabila ingin mengubah-ubah posisi sensor untuk 
mendapatkan posisi maksimalnya,  diperlukan pergeseran 
pada sisi mekaniknya.  

Untuk itu, pada paper ini akan dikaji pengaruh 
penggunaan rotary encoder sebagai alat pendeteksi posisi 
rotor  terhadap performa dari SRM. Dalam hal ini 
performa SRM merupakan kondisi dimana naik turunnya 
kecepatan motor dengan mengubah-ubah pulsa rotari tanpa 
mengubah tegangan masukan. Kelebihan kontrol ini 
adalah motor dapat dioperasikan pada torka maksimalnya 
dengan pengaturan program tanpa harus merubah 
mekanik. Motor ini menggunakan dsPIC30f4012 sebagai 
kontrolernya dengan menerima perintah dari rotari. Dan 
diakhir proses didapat pengaruh dari pergeseran pulsa 
sensor terhadap kecepatan motor yang dibuktikan dengan 
pengujian dengan tacho meter dan pengukuran pada 
osiloskop. 

 
SWITCH RELUCTANCE MOTOR 

Motor switched reluctance adalah motor yang 
memiliki konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan 
dengan motor jenis lainnya. Pada bagian stator terdapat 
belitan medan dan dan pada bagian rotor tidak terdapat 
belitan melainkan laminasi baja yang tertumpuk ke poros 
motor. Motor ini tergolong motor yang memiliki kutub 
tonjol (salient pole). Jika belitan stator diberi tegangan 
maka akan menghasilkan medan magnet pada setiap kutub 
stator. Apabila muncul reluktansi antara kutub rotor 
dengan kutub stator maka motor akan berputar. Saat kutub 
stator sejajar dengan kutub rotor maka pada saat itu 
reluktansi minimum. Begitu sebaliknya jika rotor tidak 
sejajar dengan kutub stator maka pada saat itu reluktansi 
maksimum. 

 

mailto:sabarsantoso516@gmail.com
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KONSTRUKSI SRM 
SRM memiliki konstruksi berupa inti besi pada sisi 

rotornya dan belitan pada sisi statornya. 

 
Gambar 1. Konstruksi Rotor dan Stator 

 
 Rangkaian ekuivalen dari motor switched reluctance 
berupa inductor dan resistor  yang ditunjukkan pada 
Gambar 2.  

EMF

 
Gambar 2. Rangkaian ekuivalen motor 

 

L
V

r
VV     (1) 

dt

d
RiV


 .               (2) 

Dimana V adalah tegangan sumber, r merupakan tahanan 
dalam motor dan L induktansi. Fluksi adalah fungsi dari 
arus fasa i dan posisi rotor, sehingga dapat diturunkan 
menjadi: 

 

L
V

r
VV   










dt

di
LriV .  










dt

d
riV


.           (3) 

 
 dengan  iL.  

      
 
 
 

 (4) 
  

 
 

 
KONTROL SRM 

Untuk mengaktifkan setiap belitan, diperlukan 
pensaklaran pada masing-masing MOSFET. Diagram dari 
mode operasi  ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

L1 L2 L3

S1

S2 S3 S4

 
Gambar 3. Mode operasi magnetizing untuk belitan satu 

 

L1 L2 L3

S1

S2 S3 S4

 
Gambar 4. Mode operasi magnetizing untuk belitan dua 

 

L1 L2 L3

S1

S2 S3 S4

 
 Gambar 5. Mode operasi magnetizing untuk belitan tiga 

 
 Pada Gambar 3 sampai  Gambar 5 dijelaskan mengenai 
mode operasi dari SRM. Untuk menjaga supaya motor 
berputar konstan maka S1 pada diaktifkan secara terus 
menerus. Apabila variabel kecepatan yang diinginkan, 
maka S1 harus dibuka tutup saklarnya. Untuk 
mempermudah buka dan tutup saklar diatur secara 
modulasi lebar pulsa. Variabel tegangan diperoleh dari 
modulasi lebar pulsa sehingga motor dapat berputar 
dengan kecepatan yang berbeda.  

Pada Gambar 6 dijelaskan kondisi ideal SRM yang 
mempunyai empat buah kutub tonjol. Untuk menjalankan 
setiap kutub diperlukan empat pembagian zona aktif pulsa. 
Apabila rotary encoder memiliki 2000 pulsa dalam sekali 
putarnya didapatkan hasil 500 pulsa disetiap kutub rotor. 
Timming atau waktu pembagian pulsa sangat diperlukan 
untuk menghasilkan torka yang maksimal dari motor. 
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Gambar 6. Pembagian pulsa 

 
 Untuk memperoleh torka yang maksimal diperlukan 
sebuah kontrol yang dapat mengatur kapan waktu arus 
diberikan ke stator dan kapan arus harus dihentikan 
(Gambar 7). Torka yang maksimal didapat apabila 
perubahan L terhadap posisi bernilai positif. 
 


d

dL

V



L

 
Gambar 7. Grafik arus terhadap posisi 
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d
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Gambar 8. Grafik induktansi, arus dan torka 

 Jumlah pulsa yang diberikan mempengaruhi torka 
motor yang dihasilkan. Pemberian pulsa yang baik didapat 
ketika perubahan induktansi terhadap posisi rotor bernilai 
positif. Ketika torka positif sudah mencapai titik 
maksimalnya dan masih diberikan arus, yang terjadi 
adalah muncul torka negatif sehingga hasil akhir torka 

motor adalah pengurangan dari torka positif dengan torka 
negatif.   
 Untuk urutan aksi dari pengendalian sistem motor 
switched reluctance dimulai dari pembacaan rotari 
terhadap posisi rotor. Kemudian hasil pembacaan diolah 
oleh program sehingga memunculkan algoritma yang 
sistematis. Sehingga nantinya akan menghasilkan pola 
pensaklaran yang untuk mengaktifkan mosfet. Program 
tersebut berfungsi mengendalikan setiap fasa stator agar 
motor bekerja sesuai keinginan. 
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Gambar 9. Flowchart Pemrograman 

 
 Pada skema Gambar 9, akan dijelaskan mengenai 
pembagian pulsa dan aksi pensaklaran oleh mosfet. 
Nominal tersebut yang nantinya akan ubah-ubah untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal.  

Gambar 10. Skema pengendalian 
 

 Urutan langkah pengendalian motor switched 

reluctance dimulai dari pembacaan rotari, kemudian 
dilanjutkan dengan pembacaan look up table pembagian 
pulsa dan diteruskan untuk digunakan sebagai aksi 
pensaklaran. 
 Implementasi perangkat keras untuk SRM dengan 
rotary encoder menggunakan dsPIC30f4012 dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini: 

DC

S1

S2 S3 S4 S5

Ouptocoupler & driver

Mikrokontrol dsPIC

Power 
Supply

Push pull

 
Gambar 11. Diagram blok desain hardware 

Pembacaan 

rotari

Pembacaan 

tabel

Aksi pensaklaran S1, S2, S3, S4

Rangkaian daya
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HASIL DAN ANALISA 

Untuk mendukung analisis yang dilakukan maka 
simulasi dengan PSIM dibuat dengan mengacu rangkaian 
pada Gambar 11. Simulasi PSIM diambil tiga posisi pulsa 
penyalaan yang berbeda. Dari simulasi diamati gelombang 
arus dan tegangan pada salah satu fasa motor. Simulasi 
dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter. 
Parameter pertama menggunakan jumlah pulsa 153. 
 

 
Gambar 12. (a) Arus fasa A (b) Tegangan fasa A 

 

 
Gambar 13. Kecepatan motor 

 
 Pada Gambar 12 menunjukkan adanya torka negatif 
motor sehingga menimbulkan efek kurang maksimalnya 
daya motor yang dihasilkan. Namun karena perbandigan 
antara torka negatif dan positif lebih besar positif sehingga 
motor masih tetap dapat berputar. Pada simulasi kedua 
dilakukan penambahan menjadi 163 pulsa. 

 
Gambar 14. (a) Arus fasa A (b) Tegangan fasa A 

 

 
Gambar 15. Kecepatan motor  

 
 Pada Gambar 14 menunjukkan bahwa  hasil simulasi 
lebih baik dari hasil sebelumnya. Hal itu terbukti dengan 
naiknya frekuensi dan kecepatan motor pada Gambar 15 
dibandingkan simulasi sebelumnya. Posisi inilah yang 
nantinya arus yang diberikan ke motor akan dikonversi 
menjadi energi seutuhnya atau dengan kata lain tidak ada 
yang terbuang menjadi torka negatif. Untuk menguji 
apakah masih dapat lebih baik lagi torka positif yang 
dihasilkan maka dilakukan simulasi kembali pada 188 
pulsa. 

 
Gambar 16. (a) Arus fasa A (b) Tegangan fasa A 

 

 
Gambar 17. Kecepatan motor 

  
 Pada Gambar 16 menunjukkan torka positif, namun 
pada analisa ini torka positif yang dihasilkan lebih rendah 
dari percobaan sebelumnya. Untuk membuktikan analisa 
geometri maka diimplementasikan hardware SRM dengan 
rotary encoder 

 
HASIL PENGUJIAN 

 

 
Gambar 18. Perangkat keras 

 
 Langkah verifikasi akhir dilakukan dengan menguji 
prototip yang dirancang (Gambar18). Hasil ini digunakan 
untuk membuktikan pengaruh pulsa rotari terhadap 
kecepatan dari SRM. Dalam implementasinya dilakukan 
tiga kali pergantian letak pulsa seperti pada simulasi. 
Pengujian pertama menggunakan 153 pulsa. 
 

 
Gambar 19. (a) Arus fasa A (b) tegangan fasa A 

 
 Pada Gambar 19 merupakan hasil output tegangan dan 
arus motor. Semakin frekuensi tinggi yang dihasilkan 
motor maka kecepatanya akan semakin tinggi pula. Pada 
percobaan pertama ini dihasilkan kecepatan sebesar 
3589.8 RPM dan frekuensi 110.56Hz dengan tegangan 
15volt. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan 
mengurangi jumlah pulsa menjadi 163 pulsa. 
 

(a) 

(b) 
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Gambar 20. (a) Arus fasa A (b) tegangan fasa A 

 
 Pada Gambar 20 menunjukkan adanya kenaikan  
kembali frekuensi yang dihasilkan motor. Hasil ini 
tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan motor yang 
semakin meningkat. Pada percobaan ini kecepatan 
menunjukkan angka 3906.6 RPM dengan frekuensi 
256Hz, hasil ini tentu lebih tinggi dibandingkan hasil 
sebelumnya. Untuk supply tegangan motor masih 
mempertahankan nilai pada pengujian pertama yaitu 
diangka 15volt. Untuk pengujian ketiga dilakukan 
pengurangan kembali jumlah pulsa menjadi 188pulsa.  
 

 
Gambar 21. (a) Arus fasa A (b) tegangan fasa A 

 
 Pada pengujian ketiga ini terlihat bahwa frekunsi 
kembali mengalami penurunan diangka 207.43Hz 
sehingga kecepatan motor kembali turun. Penurunan 
tersebut berada pada angka 3428.5 RPM. Hal ini karena 
torka positif yang dihasilkan mengalami penurunan 
dibanding sebelumnya. Dari hasil implementasi di 
laboratorium, SRM yang diimplemantasi menggunakan 
mikrokontroller dsPIC30f4012 dapat dibuktikan bahwa 
dengan mengubah pulsa sensor akan berpengaruh pada 
kecepatan dan torka pada motor switched reluctance. 

 Dengan melakukan pengujian alat dan hasil simulasi 
didapatkan kecocokan bahwa dengan mengubah sudut dan 
jumlah pulsa penyalaan dari rotary encoder, akan 
berpengaruh terhadap performa dari motor switched 

reluctance. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil simulasi dan implementasi di labolratorium, 
SRM dapat bekerja lebih baik. Dengan mengubah-ubah 
pulsa pada rotari maka akan berpengaruh terhadap torka 
dari motor tersebut. Hal itu terbukti dengan kecepatan dan 
frekuensi yang meningkat ketika sensor pada posisi 
optimalnya. 
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Abstrak—Perangkat elektronik sekarang ini banyak 

menggunakan sumber DC dengan menyerahkan sumber 

AC. Penyearah dioda yang dipakai menghasilkan 

kandungan harmonisa yang mengganggu perangkat 

elektronik. Harmonisa dapat membuat umur pakai 

perangkat elektronik menjadi lebih pendek. Dengan 

elektronika daya sebuah penyearah dapat dibuat dengan 

kandungan harmonisa yang kecil. PWM boost rectifier 

merupakan salah satu aplikasi elektronika daya sebagai 

penyearah dengan arus sumber sinusoidal dan tegangan 

keluaran memiliki magnitude di atas tegangan sumber. Arus 

sumber dibentuk dengan proses pensaklaran saklar 

semikonduktor pada frekuensi tinggi. Pada makalah ini, 

dilakukan simulasi dan dibuat sebuah prototipe PWM boost 
rectifier full-bridge dengan kontrol arus terkendali yang 

telah dilakukan pengujian pada skala laboratorium. 

Hysterisis digunakan untuk memperoleh pulsa pensaklaran 

saklar semikonduktor dengan membandingkan nilai 

referensi dengan arus aktual. Arus dan tegangan sumber 

sefasa dengan faktor daya satu. Tegangan keluaran PWM 

boost rectifier berpengaruh pada nilai referensinya, semakin 

besar nilai referensi maka semakin besar pula tegangan 

keluarannya 

 

Kata kunci :  penyearah, boost, hysterisis, pulsa 

 

Abstract—Many electronic devices nowadays use DC 

voltage sources by rectifying the AC voltage sources. The diode 

rectifier produces harmonics that can interfere with the 

performance of electronic devices. Harmonics make the 
durability of electronic devices shorter. By using power 

electronics, the rectifier can be made with lower harmonics 

content. PWM boost rectifier is one of the power electronics 

device operated as a rectifier with sinusoidal input current 
with higher output voltage. The source current is formed by 

the switching process of semiconductors at high frequency. In 

this paper analysis of PWM boost rectifier is described, 

simulation and prototype of PWM boost rectifier full-bridge 
with current control had been carried out at laboratory test. 

The hysteresis control was used to obtain the switching pulses 

by comparing the reference value and actual current. The 

source current is in phase with respect to the source voltage or 
it has unity power factor. The output voltage of PWM boost 

rectifier has affected the reference value, the greater the 

reference value the greater the output voltage. 

 

Keyword: rectifier, boost, hysteresis, pulse 

 

 

PENDAHULUAN 
Penerapan elektronika daya dalam dunia industri 

maupun aspek lainnya memegang peranan yang cukup 

penting. Terutama dalam proses konversi energi listrik 
menjadi energi lainnya. Penyearah adalah salah satu 
aplikasi elektronika daya yang hampir ada di semua 
peralatan elektronik. Jenis penyearah dioda dan penyearah 
thyristor yang dikendalikan dengan sudut fasanya sering 
diterapkan karena tanpa membutuhkan kontrol yang rumit. 
Namun penyearah jenis ini memiliki kandungan 
harmonisa.  

Diharapkan suatu sistem penyearah dapat 
menghasilkan tegangan keluaran yang baik dengan riak 
minimum serta arus sumber memiliki bentuk gelombang 
sinusoidal dengan faktor daya sama dengan satu. Regulasi 
tentang harmonisa yang dihasilkan perangkat elektronik, 
bersamaan dengan adanya PWM boost rectifier yang 
memiliki biaya rendah dan elektronika daya sangat 
diminati beberapa tahun ini [1]. Pada penyearah jenis 
dioda dan penyearah thyristor dengan pengontrolan sudut 
fasa, filter yang diperlukan pada sisi keluaran akan besar, 
karena frekuensi dari riak sangat rendah, selain itu sangat 
sulit untuk untuk mendapatkan arus masukan yang 
diinginkan[2]. 

PWM boost rectifier dengan kemampuannya akan 
menggantikan penyearah dioda konvensional, perubahan 
ini juga dengan standar seperti IEEE 519-1992 dan IEC 
61000-3-2 / IEC 61000-3-4 yang bermaksud untuk 
membatasi arus harmonik dari konverter power elektronik 
[3]. PWM boost rectifier adalah salah satu penyearah yang 
tegangan keluarannya mempunyai nilai lebih besar dari 
tegangan sumber diperoleh dari proses pensaklaran saklar 
semikonduktor. PWM boost rectifier beroperasi pada 
kondisi arus yang diskontinu [5]. Ada beberapa skema 
kontrol untuk pengendali tracking gelombang AC seperti 
kontrol metode hysterisis, metode kontrol prediktif, dan 
seterusnya [3]. Pensaklaran saklar semikonduktor 
dihasilkan dengan kontrol hysterisis. Kajian tentang PWM 

boost rectifier menggunakan pendekatan inverter satu 
fasa. PWM boost rectifier full-bridge dapat menghasilkan 
arus sinusoidal dengan kualitas yang lebih baik dari PWM 

boost rectifier half-bridge [6].Melalui penyearah jenis ini 
akan dikaji arus sumber penyearah serta tegangan keluaran 
yang memiliki nilai di atas tegangan sumber. Hasil analisis 
tentang kajian PWM boost rectifier berupa simulasi dan 
pengujian alat skala laboratorium. 

 
METODE 

Untuk mendukung kajian PWM boost rectifier akan 
dipaparkan beberapa teori dan konsep dasar desain 
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implementasi PWM boost rectifier meliputi PWM boost 

rectifier, hysterisis, hubungan arus referensi dengan 
tegangan keluaran.  

 
PWM Boost Rectifier 

PWM boost rectifier satu fasa jenis full-bridge dengan 
empat buah saklar statis merupakan topologi yang 
digunakan dalam penelitian ini. Pada Gambar 1. disajikan 
rangkain PWM boost rectifier full-bridge sisi masukan 
tegangan AC dan induktor sedangkan di sisi keluaran 
berupa kapasitor.  

 

LoadAC

S1

S3

S2

S4

C

L

D1 D2

D3 D4

 
Gambar 1. Topologi PWM boost rectifier full-bridge. 

 
Siklus kerjanya terbagi dua yaitu siklus positif dan 

siklus negatif dari tegangan sumber AC. Saat siklus 
positif, arus induktor pada sisi masukan akan naik serta 
kondisi saklar S2 dan S3 konduksi. Kondisi arus yang naik 
dapat ditulis dengan persamaan 

 

 
L

VV

dt

di oss 
  

 ON
os

s t
L

VV
i


            (1) 

 
sedangkan siklus negatif arus induktor akan turun, saklar 
S1 dan S4 konduksi dengan persamaan 

 

 
L

VV

dt

di oss 
  

 OFF
os

s t
L

VV
i


            (2) 

 
PWM boost rectifier secara teori dapat menghasilkan 

tegangan keluaran dengan nilai tak terhingga, tetapi dalam 
realitanya besaran maksimal tegangan keluaran ada 
batasannya. Jika Vs, Is, Vo, Io merupakan nilai RMS 
tegangan sumber, arus sumber, tegangan keluaran, dan 
arus keluaran maka dapat diturunkan dengan persamaan 

  

 outin PP   

 ooss IVIV              (3) 

 
Persamaan di atas valid karena tegangan dan arus 

sumber merupakan dua buah gelombang sinusoidal yang 
sefasa [4]. Melihat kajian di atas, bahwa faktor daya dari 
penyearah PWM boost rectifier sama dengan satu. Karena 
arus dan tegangan masukan merupakan gelombang 
sinusoidal sefasa maka hanya daya nyata yang dikirimkan 
oleh sumber ke sisi beban [4]. Dari semua persamaan yang 

ada dapat dipahami konsep pengendalian PWM boost 

rectifier. Untuk mendapatkan arus masukan berupa 
gelombang sinusoidal dan sefasa, maka diperlukan 
template dari tegangan sumber AC. Template inilah yang 
akan diolah oleh kontroler sebagai nilai acuan atau 
referensi. Hysterisis merupakan salah satu jenis kendali 
sederhana yang mampu menghasilkan keluaran sesuai 
referensinya. 

 

AC

S1

S3

S2

S4

C

L

Kontroler 

Hysterisis

Driver Mosfet

Sa Sb Sc Sd

D1 D2

D3 D4

 
Gambar 2. PWM boost rectifier full-bridge kontrol 

arus. 
 
Sehingga gelombang arus sumber yang dikehendaki 

dapat dibentuk, serta arus yang dibentuk sefasa dengan 
tegangan sumber karena nilai referensi sama dengan 
tegangan sumber. 

 
Hysterisis Kontroler 

Pada uraian ini akan dijelaskan kendali hysterisis yang 
digunakan sebagai kontroler PWM boost rectifier. Sistem 
kendali jenis hysterisis adalah sistem kendali yang 
menempatkan dua buah tegangan pada fungsi upper dan 
lower sebagai batas kerja riak arus rangkaian daya[5]. 
Hysterisis tidak hanya pada tegangan saja, tetapi kendali 
arus hysterisis juga dapat digunakan. Sehingga arus 
masukan sesaat akan bergerak naik dan turun pada lebar 
band yang sudah ditentukan. Lebar band hysterisis akan 
menentukan frekuensi pensaklaran yang dihasilkan. 
Semakin sempit lebar band maka semakin tinggi frekuensi 
pensaklarannya, sebaliknya semakin lebar band maka 
frekuensi pensaklarannya rendah. 

Sistem kerja kendali hysterisis akan membandingkan 
selisih sinyal referensi dengan nilai aktual dari sensor arus. 
Jika hasil selisihnya berada di dalam batasan band 
hysterisis, maka akan menghasilkan suatu pulsa sebagai 
pemicu saklar semikonduktor (Gambar 3). Pembacaan 
nilai referensi, aktual, dan pulsa sebagai pensaklaran diatur 
dan diproses oleh mikrokontroler. 

 
Gambar 3. Pita hysterisis 
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Dapat diimplementasikan kendali hysterisis dengan 

diusulkan desain pada Gambar 4. diagram blok sistem 
kontrol dan daya PWM boost rectifier.  

 

Sumber AC Induktor
Konverter

Satu fasa
Sensor Arus

DSC

(Digital Sinyal 

Controller)

Driver

Load

 
Gambar 4. Diagram blok PWM boost rectifier kendali 

arus. 
 
Selanjutnya disajikan sebuah flowchart pemrograman 

PWM boost rectifier full-bridge (Gambar 5) yang 
mengacu  desain diagram blok di atas. 

 

Start

Inisialisasi, 

PORT, Timer, 

ADC

Error  20 Error  20

PORTE_0 

ON

PORTE_1

ON

End

 
Gambar 5. Flowchart pemrograman PWM boost 

rectifier. 

 

Hubungan Arus Referensi Terhadap Tegangan Keluaran 
PWM boost rectifier memilki kelebihan bahwa arus 
sumber akan tetap sinusoidal meskipun terdapat beban tak 
linier dan adanya dioda sebagai penyearah. Arus yang 
sinusoidal ini dibentuk dari proses pensaklaran saklar 
semikonduktor dengan frekuensi tinggi. PWM boost 

rectifier sangat cocok sebagai power supply yang sangat 
efisien dalam penggunaan di sistem karena harmonisa 
yang kecil membuat peralatan elektronik tidak mengalami 
gangguan. Beban berupa resistor sebesar R dapat 
dinyatakan dengan persamaan 

 

 
o

o
o

R

V
I              (4) 

 
persamaan (4) dan (3) dapat disubtitusikan sehingga akan 
menghasilkan  

 

 
o

o
ss
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os
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s

RV

V
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             (5) 

 
terlihat dari persamaan (5)  menunjukkan nilai arus sumber 
sebanding dengan tegangan keluaran. Perubahan nilai arus 
sumber akan memberikan perubahan juga dinilai tegangan 
keluaran. Di mana arus sumber yang dihasilkan dari proses 
pensaklaran terhadap arus referensi sehingga nilai arus 
referensi dapat menentukan besar kecilnya tegangan 
keluaran dengan beban tetap. Kontrol arus pada PWM 

boost rectifier sangatlah tepat, guna menghasilkan arus 
sumber yang sinusoidal serta tegangan keluaran 
disesuaikan dengan arus referensi 

 
HASIL 

Untuk mendukung hasil kajian di atas maka dilakukan 
simulasi dengan aplikasi PSIM. Simulasi 
dijalankanberdasarkan rangkaian pada Gambar 2. guna 
mengamati arus sumber, tegangan keluaran, dan tegangan 
sumber sefasa dengan arus sumber. Karena faktor daya 
yang bagus adalah satu maka arus sumber diharuskan 
sinusoidal dan sefasa dengan tegangan sumber. Gambar 5. 
disajikan  gelombang arus sumber yang mampu mengikuti 
bentuk arus referensi pada PWM boost rectifier. Sehingga 
arus sumber berbentuk gelombang sinusoidal walaupun 
terdapat penyearah dioda, kapasitor, dan induktor yang 
merupakan beban tak linier. 

 
(a)

(b)

 
Gambar 6. Hasil simulasi PWM boost rectifier full-

bridge (a) arus sumber dan (b) arus referensi. 
 

Dari Gambar 6. terlihat tegangan keluaran berada di 
atas tegangan sumber. Hal tersebut menandakan topologi 
PWM boost rectifier full-bridge yang dipakai bekerja 
sesuai konsep dasarnya yaitu konverter boost.  

 
 

(a)

(b)
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Gambar 7. (a) Tegangan keluaran (b) tegangan sumber 
dari PWM boost rectifier full-bridge. 

 
Tegangan keluarannya pun berupa gelombang DC 

yang berubah dari sumber AC. Pada Gambar 7. 
ditunjukkan gelombang sumber tegangan dengan arus 
sumber yang sefasa. 

 
a

b

 
Gambar 7. Gelombang (a) tegangan sumber yang 

sefasa dengan (b) arus sumber. 
 
Selanjutnya untuk verifikasi apa yang telah 

disimulasikan, dibuat sebuah prototipe PWM boost 

rectifier full-bridge skala laboratorium (Gambar 8). 
Dengan spesifikasi pembangun PWM boost rectifier 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tersedianya komponen 
(Tabel 1). 

 

 
Gambar 8. Prototipe PWM boost rectifier full-bridge  

satu fasa. 
 

Tabel 1. Parameter desain PWM boost rectifier full-

bridge. 

N
o 

Komponen Keterangan 

1 dsPIC30f4012 DSC 
2 LEM HX-10P Sensor 
3 IR2132 Driver 
4 CPV36M4F IGBT 
5 TL082CN Detektor 

fasa 
 

Dari hasil pengujian prototipe disajikan pengukuran 
gelombang arus sumber terhadap referensi pada Gambar 9. 

 

a

b

 

Gambar 9. (a) Gelombang arus sumber (b) gelombang 
arus referensi. 

 
arus sumber mampu membentuk gelombang sinusoidal 

sesuai dengan referensinya. Bentuk arus sumber yang 
sinusoidal walaupun adanya induktor, dioda, dan kapasitor 
membuktikan PWM boost rectifier full-bridge memiliki 
efisiensi dan kualitas daya yang baik. Tidak seperti pada 
jenis penyearah dioda dan thyristor yang memiliki 
kandungan harmonisa diakibatkan penggunaan dioda. 
PWM boost rectifier full-bridge  meskipun memakai 
dioda, induktor, dan kapasitor tetap menghasilkan 
gelombang arus sumber sinusoidal. Disisi keluaran PWM 

boost rectifier full-bridge juga mampu memberikan nilai 
tegangan yang melebihi tegangan sumbernya.  

 

a

b

 
Gambar 10. Hasil pengukuran (a) tegangan keluaran 

(b) tegangan sumber PWM boost rectifier full-bridge. 
 
Pada Gambar 10. tampak prototipe yang dibuat dapat 

menghasilkan tegangan keluaran melebihi tegangan 
sumber sesuai kajian PWM boost rectifier. 

 

a

b

 
Gambar 11. Hasil pengukuran (a) tegangan sumber (b) 

arus sumber. 
 

Sedangkan antara arus dan tegangan sumber yang 
sefasa disajikan Gambar 11. hasil dari pengukuran 
prototipe PWM boost rectifier full-bridge. Kedua 
gelombang memiliki fasa yang sama sehingga 
pemanfaatannya dapat diaplikasikan sebagai power supply. 

Penyearah PWM boost rectifier memiliki kualitas daya 
lebih baik daripada penyearah konvensional, karena 
beroperasi pada frekuensi tinggi menghasilkan tegangan 
keluaran dengan ripple yang kecil serta arus sumber  
memiliki faktor daya satu dan THD (Total Harmonic 

Distortion) minimum. Kemampuan memberikan tegangan 
keluaran lebih besar dari tegangan sumber serta arus 
sumber tetap sinusoidal, inilah yang membuat penggunaan 
PWM boost rectifier sangat dianjurkan. Pada prototipe ini, 
digunakan kontrol arus terkendali dan dipadukan dengan 
hysterisis yang akan menghasilkan pulsa pensaklaran 
saklar semikonduktor. Hasil pensaklaran merupakan hasil 
perbandingan arus referensi dengan arus aktual atau arus 
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sumber. Pensaklaran saklar semikonduktor akan 
membentuk sebuah gelombang sesuai dengan 
referensinya. Referensi yang diambil dari tegangan sumber 
AC pada PWM boost rectifier inilah yang membuat arus 
sumber sefasa dengan tegangan sumber. Nilai referensi 
arus dapat diatur besar kecilnya dan ini berdampak pada 
tegangan keluaran PWM boost rectfier dengan beban 
sama. Prinsip utama PWM boost rectifier adalah memaksa 
arus sumber memiliki bentuk gelombang sinusoidal 
meskipun disisi beban terdapat kapasitor dan induktor 
yang merupakan beban tak linier. 

Dilakukan pengaturan besar nilai arus referensi pada 
prototipe menjadi 1 Ampere dan 2 Ampere dengan 
tegangan sumber tetap di 12 Volt AC.  Dilakukan 
pengukuran pada tegangan keluaran menghasilkan 
magnitude yang berbeda. Saat arus referensi disetting 1 
Ampere, tegangan keluaran mencapai 24 Volt DC pada 
Gambar 12. 

 

a

b

 
Gambar 12. Gelombang (a) tegangan keluaran (b) 

tegangan sumber. 
 

Sedangkan pada nilai arus referensi sebesar 2 Ampere 
dengan tegangan sumber yang sama, tegangan keluaran 
mencapai 32 Volt DC pada Gambar 10. Kontrol arus 
terkendali bukan hanya arus saja yang dikontrol melainkan 
berdampak pada tegangan keluaran yang ikut terjadi 
perubahan sebanding dengan naik turunnya nilai arus 
referensinya. 

 
SIMPULAN 

Suatu kajian tentang penyearah PWM boost rectifier 

full-bridge dan teknik kendalinya telah dipaparkan dalam 
makalah ini. Implementasi alat dari hasil simulasi 
disajikan bagaimana proses kontrol arus sumber yang 
mampu tracking arus referensi dengan kontrol hysterisis. 
Arus sumber yang sefasa dengan tegangan sumber 
menyatakan faktor daya dari PWM boost rectifier full-

bridge adalah satu. Gelombang arus sumber tetap 
sinusoidal terhadap beban tak linier dari induktor, 
kapasitor dan dioda.   
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Abstrak—Penggunaan motor switched reluctance pada 

kendaraan listrik sudah banyak dikembangkan. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan 

oleh kendaraan konvensional. Berbagai macam metode 

digunakan untuk mengontrol motor switched reluctance. 

Pada kendaraan listrik pengaturan kecepatan sangat 

dibutuhkan, karena berhubungan dengan laju kecepatan 

pada kendaraan listrik agar dapat berubah-ubah. Pada 

makalah ini akan dikaji tentang pengendalian kecepatan 

motor switched reluctance dengan menggunakan 

dsPIC30F4012. Untuk melengkapi kajian tersebut dilakukan 

simulasi dan pengujian laboratorium. Dari hasil pengujian 

laboratorium didapatkan gelombang keluaran sesuai dengan 

yang sudah disimulasikan.    

 

Kata kunci : kendaraan listrik, motor switch reluctance, 

topologi konverter n+1, PWM,  dsPIC30F4012. 

 

Abstract—The use of switched reluctance motor on electric 

vehicles have been spreadly developed. Those are done to 
reduce pollution resulted by conventional vehicle. There are 

various methods are used to control switched reluctance motor. 

In electric vehicle, speed regulation are required because it is 

associeted to the speed of the electric vehicle. In this paper the 
speed control of switched reluctance motor using 

dsPIC30F4012 is analyzed. To verify the analysis simulation 

and laboratory work were done. The results show the similarity 

of waveform between simulation and experiment.     
 

Keyword: Electric Vehicle, Switch Reluctance Motor, 

Topology Converter N+1, PWM, dsPIC30F4012. 

 
 

PENDAHULUAN 
Pertimbangan lingkungan dan ekonomi merupakan 

alasan utama dari perkembangan kendaraan listrik. Emisi 
gas buang dari hasil pembakaran mesin motor 
konvensional merupakan masalah utama polusi di kota. 
Masalah polusi semakin memburuk dengan meningkatnya 
jumlah penggunaan mobil berbahan bakar fosil. Hal 
tersebut juga menyebabkan kelangkaan pada bahan bakar 
fosil. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut 
dikembangkan kendaraan listrik dengan menggunakan 
berbagai macam motor listrik [1], [2].  

Penggunaan motor BLCD untuk aplikasi kendaraan 
listrik dan aplikasi lainnya banyak diminati karena motor 
ini memiliki tenaga yang besar, efisiensi yang tinggi, 
handal, dan biaya perawatan yang rendah [3], [4]. Namun 
motor BLDC juga memiliki kelemahan yaitu motor ini 
menggunakan magnet permanen pada bagian rotornya, hal 
tersebut yang menyebabkan biaya produksi motor BLDC 

lebih mahal dibandingkan dengan motor lainnya. Dengan 
berkembangnya teknologi, muncul kendaraan listrik yang 
menggunakan motor switched reluctance. 

Motor switched reluctance memiliki keunggulan yang 
sama dengan motor BLDC. Konstruksi motor switch 

reluctance dengan motor BLDC hampir sama, 
perbedaannya hanya terletak pada rotor. Rotor pada motor 
switched reluctance terbuat dari inti besi. Pengaturan 
kecepatan motor switched reluctance yang digunakan pada   
kendaraan listrik sangat dibutuhkan karena berpengaruh 
pada laju kecepatan dari kendaraan listrik agar dapat 
berubah-ubah. 

Pada makalah ini akan dibahas mengenai pengaruh 
pengaturan kecepatan pada motor switched reluctance 
terhadap performa motor. Dengan metode modulasi lebar 
pulsa yang digunakan untuk pensaklaran pada motor 
switched reluctance maka kecepatan putaran motor dapat 
diatur.   

     
METODE 

Untuk memberikan landasan dalam melakukan kajiaan 
akan di bahas beberapa konsep dasar yaitu motor switched 

reluctance, topologi konverter N+1, Pulse Width 

Modulation (PWM). 
 

Motor Switch Reluctance 
Motor switched reluctance adalah mesin listrik yang 

mengubah torka reluktan menjadi tenaga mekanik. Motor 
switched reluctance memiliki konstuksi yang sederhana 
yaitu stator berupa lilitan dan rotor berupa laminasi baja 
yang di bentuk menjadi kutub yang menonjol. Stator motor 
switched reluctance berfungsi untuk menghasilkan medan 
elektromagnetik. 
 

B

C

A 

B 

C 

A
Stator

rotor

belitan

 

Gambar 1. Konstruksi Motor Switched Reluctance. 
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Pada stuktur motor switched reluctance terdapat kutub 
sepatu pada stator dan rotor yang bertujuan agar 
mendapatkan hasil torka keluaran yang besar. Saat lilitan 
stator diberikan tegangan sumber maka akan muncul 
medan magnet pada masing-masing kutub stator dan 
timbul fluksi magnet. Fluksi magnet akan mencoba 
meminimalkan reluktansi magnetik. Sehingga timbul gaya 
magnet yang menyebabkan rotor bergerak menuju posisi 
reluktansi paling minimum. 

Pada motor switched reluctance jumlah kutub stator 
dan jumlah kutub rotor biasanya tidak sama, hal tersebut 
dilakukan untuk mencegah posisi semua kutub rotor 
segaris dengan kutub stator yang dapat menyebabkan rotor 
tidak dapat menghasilkan torka awal. Posisi stator dan 
rotor  yang segaris akan menghasilkan induktansi yang 
maksimal, saat rotor berputar maka induktansi akan 
mengalami penurunan secara bertahap dan pada posisi 
stator dan rotor tidak segaris maka induktansi pada posisi 
minimum seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

Posisi sudut rotor

in
d

u
k

t
a

n
s
i

θ1 θ2 θ4θ3 θ5 θ1

Posisi fluksi maksimum

Posisi fluksi minimum

 

Gambar 2. Kurva induktansi terhadap posisi sudut rotor. 

Persamaan tegangan fasa motor switched reluctance dapat 
ditulis sebagai berikut: [7] 

dt

dL
iRV

)(
    (1) 

Dengan mengabaikan resistansi stator, persamaan 1 dapat 
ditulis sebagai berikut: 
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di mana : 
V = Tegangan sumber DC 
I  = Arus fasa sesaat 
R = Resistansi 
L = Induktansi yang menghubungkan antara fluks lilitan 
fasa 
θ = posisi sudut rotor 
ω = kecepatan rotor 
Tingkat aliran energi (P) dapat diperoleh dengan 
mengalikan tegangan dengan arus dan dapat ditulis sebagai 
berikut: 
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Istilah pertama dari persamaan di atas merupakan 
tingkat peningkatan dari energi medan magnet yang 
tersimpan, sedangkan istilah kedua adalah output mekanik. 
Dengan demikian torka sesaat (T(θ,i)) dapat ditulis sebagai 
berikut: 
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dL
iiT
2

2

1
),(    (5) 

Topologi konverter N + 1 
Untuk menjalankan motor switched reluctance 

diperlukan sebuah alat yang dapat menghasilkan medan 
magnet pada kutub kutub stator, karena itu digunakan 
topologi konverter N+1. Konverter ini terdiri dari empat 
buah MOSFET sebagai saklar statik dan empat buah diode 
penyearah. Saklar S1 digunakan sebagai common, 
sementara saklar S2, S3, S4 digunakan sebagai pengontrol 
fasa A,B,C. Cara kerja dari konverter ini yaitu ketika 
saklar S1 dan S2 nyala (ON) maka tegangan DC akan 
mengalirkan arus pada lilitan fasa A, kondisi ini 
dinamakan proses magnetisasi. Ketika S1 dan S2 mati 
(OFF) arus akan mengalir melewati D1 dan D2 kondisi ini 
dinamakan proses freewheeling. Dengan mengatur 
pensaklaran S2, S3, S4 secara bergantian maka motor akan 
berputar secara konstan.  

 

DC

S1

A B C

S2 S3 S4

D3D2 D4

D1

  

Gambar 3. Topologi konverter N+1. 

 

Pulse Width Modulation (PWM) 
Pulse Width Modulation (PWM) adalah suatu metode 

untuk mengontrol kecepatan motor dan suatu rangkaian 
daya dengan cara memodulasi sinyal pembawa (carrier) 
dengan sinyal iformasi (sinyal pemodulasi). Output yang 
dihasilkan dari proses modulasi tersebut berupa gelombang 
kotak dengan frekuensi tinggi. Lebar pulsa gelombang 
kotak ketika ON disebut duty cycle. Pada umumnya sinyal 
carrier berupa sinyal segitiga dan sinyal informasi berupa 
gelombang DC. Dengan mengkomparasikan kedua sinyal 
tersubut maka akan muncul PWM dengan lebar pulsa ON 
dan OFF yang dapat berubah-ubah (duty cycle). Duty cycle 
dapat berubah-ubah dikarenakan sinyal informasi yang 
dihasilkan oleh sistem kontrol tidak konstan. 
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Gambar 4. Sinyal PWM. 

Sistem yang diusulkan 

Pada makalah ini akan dijelaskan tentang pengontrolan 
kecepatan motor switched reluctance. Cara kerja dari alat 
yang di kaji adalah rotary encoder medeteksi posisi rotor 
dari motor, hasil sinyal pulsa yang di keluarkan oleh rotary 

encoder kemudian masuk ke dalam Digital Signal 

Controller (DSC). Sinyal pulsa tersebut kemudian 
digunakan untuk mode pensaklaran konverter N+1. Port 
keluaran dari DSC kemudian masuk ke blok driver. Blok 
driver ini berfungsi menjembatani antara rangkaian DSC 
dengan rangkaian konverter. Berikut gambar blok diagram 
dari alat yang dikerjakan. 

Konverter n+1

Driver
d

s
P

IC
3

0
F

4
0

1
2

SRM

Rotary

Catu Daya

 

Gambar 5. Diagram blok sistem. 

Dengan program yang dirancang sedemikian rupa dan 
mengubah lebar pulsa PWM melalui potensiometer yang di 
sediakan, maka kecepatan putar motor dapat di atur. 
Berikut ini diagram alur (flowchart) dari pemrograman 
untuk mengatur kecepatan motor switched reluctance. 

Start

Inisialisasi Port, 

Interrupt, ADC

Baca Pulsa Rotary

32>=CNT<=168

508>=CNT<=675

1015>=CNT<=1182

1522>=CNT<=1589

RE.0  ON   

170>=CNT<=337

677>=CNT<=844

1184>=CNT<=1352

1691>=CNT<=1858

339>=CNT<=506

846>=CNT<=1013

1353>=CNT<=1520

1860>=CNT<=2000

0>=CNT<=30

RE.1  ON

RE.2  ON

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya
Tidak

TMR1 > Mod RE.3   OFF

RE.3   ON

 

Gambar 6. Flowchart pemrograman. 

HASIL 
Untuk melengkapi kajian di atas maka dilakukan 

simulasi menggunakan perangkat lunak PSIM. 
Berdasarkan diagram blok pada Gambar 5, simulasi dibuat 
untuk mengamati gelombang tegangan dan arus pada 
lilitan motor switched reluctance. Pada Gambar 7 
ditunjukkan bentuk gelombang pola pensaklaran pada 
motor switch reluctance sedangkan pada Gambar 8 
ditampilkan gelombang tegangan dan arus pada salah satu 
fasa motor switched reluctance. 

 

 
Gambar 7. Pola pensaklaran (a) PWM,  (b) Sa, (c) Sb,  

(d) Sc. 
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Gambar 8. (a) Gelombang tegangan fasa dan (b) 

gelombang arus pada duty cycle ½. 
 

 
Gambar 9. (a) Gelombang tegangan fasa dan (b) 

gelombang arus pada duty cycle 1. 
 

 Prototip dibuat untuk melengkapi hasil kajian dan 
simulasi (Gambar 10). Pada pembuatan prototip, DSC 
yang digunakan adalah dsPIC30F4012 sedangkan 
rangkaian drivernya terdiri dari IC buffer 74HC541 dan 
TLP250. Pada rangkaian daya digunakan mosfer IRFP250. 
Dari hasil pengujian laboratorium akan ditampilkan 
gelombang arus dan tegangan dari masing masing 
pengujian dengan beberapa kondisi duty cycle yang 
berbeda.   

 

 
Gambar 10. Prototip pengendali kecepatan motor switched 

reluctance. 

Berikut parameter yang digunakan pada pembuatan 
prototip: 

Tabel 1. Parameter Prototip 
No. Nama  Keterangan 

1 dsPIC30F4012 DSC 
2 LEM HX10P Sensor arus 

3 TLP250 Optocoupler 
4 IRFP250 Saklar Daya 
5 E50S8-2000-3-T-24 Rotary Encoder 

6 L=1,42mH R=1,3Ω Induktor dan hambatan motor 
switched reluctance  

Pada Gambar 11, ditampilkan pola pensaklaran yang 
dihasilkan DSC berdasarkan dari hasil pulsa yang dideteksi 
oleh rotary encoder. Gelombang PWM (Gambar 11.a) 
digunakan untuk mengatur kecepatan putar motor switched 

reluctance. Pada Gambar 12 disajikan hasil pengukuran 
tegangan dan arus pada fasa A dengan duty cycle ½ 
sedangkan Gambar 13 merupakan hasil pengukuran 
tegangan dan arus pada kondisi duty cycle ¾. Pada Gambar 
14 ditampilkan bentuk gelombang tegangan dan arus pada 
kondisi duty cycle 1. 

  
Gambar 11. Pola pensaklaran (a) PWM, (b) fasa A,  

(c) fasa B, (d) fasa C. 

 

 

Gambar 12. (a) tegangan fasa A, (b) arus fasa A untuk duty 
cycle ½. 

 

Gambar 13. (a) tegangan fasa A, (b) arus fasa A untuk duty 
cycle ¾. 

 

Gambar 14. (a) tegangan fasa A, (b) arus fasa A untuk duty 
cycle 1. 

Pada Gambar 12 terlihat bahwa gelombang tegangan 
naik turun dikarenakan pengaruh dari PWM. Saat tegangan 
naik maka gelombang arus juga naik, saat tegangan turun 
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maka arus juga akan turun. Pada Gambar 13 terlihat bahwa 
hasil gelombang tegangan dan arus lebih halus dikarenakan 
pengaturan duty cycle pada posisi penuh. Dengan 
mengatur potensiometer pada masukan DSC maka lebar 
dari duty cycle yang digunakan untuk mengatur kecepatan 
akan berubah. Pada pengujian duty cycle ½ didapatkan 
hasil pengukuran kecepatan menggunakan taco meter 
sebesar 2399 Rpm selanjutnya pada pengujian duty cycle ¾ 
sebesar 2688 Rpm dan pada pengujian duty cycle 1 sebesar 
2743 Rpm. 

 
Gambar 15. Hasil pengukuran kecepatan  

pada duty cycle ½. 
 

 
Gambar 16. Hasil pengukuran kecepatan  

pada duty cycle ¾. 
 

 

Gambar 17. Hasil pengukuran kecepatan  
pada duty cycle 1. 

SIMPULAN 
Kajian tentang kendali kecepatan motor switched 

reluctance dengan deteksi posisi rotor melalui rotary 

encoder telah dilakukan. Pengaturan kecepatan diperoleh 
dengan mengontrol saklar bagian atas (S1) agar ON dan 
OFF menurut duty cycle yang diinginkan sedangkan saklar 
bagian bawah (S2, S3, S4) diatur secara sekuensial pada 
posisi rotor. Hasil pengujian menunjukan bahwa kendali 
digital mampu mengatur putaran motor secara variabel.  
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Pertanyaan 
Apakah motor switched reluctance sudah diuji sesuia 
kapasitas kendaraan kecil ? 
Jawab 
Belum masih skala lab 
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Abstrak—Kendaraan listrik diharapkan mampu 

menggantikan peran kendaraan berbasis motor bakar. Salah 

satu jenis kendaraan yang paling sederhana adalah sepeda 

listrik. Sepeda listrik umumnya banyak dirancang dengan 

menggunakan motor BLDC. Penggunaan motor Switched 

Reluctance walaupun kontrolnya rumit tetapi memberikan 

nilai tambah, di antaranya harganya lebih murah, kokoh dan 

sederhana dalam konstruksinya. Pada makalah ini, dikaji 

kendali sepeda listrik yang menggunakan motor Switched 

Reluctance berbasis kendali digital. Simulasi dengan 

menggunakan perangkat lunak PSIM dilakukan untuk 

mendukung analisa dan pengujian laboratorium dibuat 

untuk validasi hasil akhir. 

 

Kata kunci: Inverter tiga fasa, Kendaraan Listrik, 

dsPIC30F4012, Motor Switched Reluctance 

 

Abstract—Electric vehicle are predicted to be capable to 

replace the role of combustion based vehicle. One of the 
simplest vehicle is electric bike. It is commonly designed by 

using BLDC motor. Although Switch Reluctance Motor has 

complexity in control, it gives some advantages, include low 

cost, sturdy and simple construction. In this paper, the control 
of electric bike using Switch Reluctance Motor with digital 

control is analyzed. PSIM based simulation was done to support 

the analysis and finally the laboratory experiments where 

conducted to validate. 
 

Keyword: Three phase inverter, Electric vehicle, 

dsPIC30F4012, Switched Reluctance Motor 

 
 

PENDAHULUAN 
Isu efek rumah kaca dan krisis energi fosil memicu 

pengembangan kendaraan listrik. Kendaraan listrik dapat 
dibuat dalam bentuk sepeda listrik hingga mobil listrik. 
Sepeda listrik selama ini banyak dibuat dengan 
menggunakan motor DC dan BLDC. Karena keterbatasan 
maka kedua motor tersebut tidak mampu dikembangkan 
untuk lebih lanjut. Tetapi penggunaan motor Switched 

Reluctance memberi harapan untuk penelitian lebih 
lanjut[1], [2], [3], [4], [5]. 

Motor Switched Reluctance memiliki beberapa 
keunggulan diantaranya memiliki torsi awal yang besar, 
konstruksi yang kokoh, efisiensi yang tinggi, biaya 
produksi yang relatif lebih murah dan biaya perawatan 
yang rendah. Penggunaan kendali digital dapat diterapkan 
untuk motor BLDC dan motor Switched Reluctance. Pada 
prinsipnya kendali digital dilakukan dengan operasi secara 

sekuensial[6]. Pemakaian kendali digital menjadikan 
kontrol menjadi lebih sederhana. 

Sebagai langkah awal institusi perguruan tinggi turut 
mengembangkan, maka pada makalah ini dilakukan kajian 
motor Switched Reluctance yang dipakai pada sepeda 
listrik. Kendali sederhana dilakukan dengan menggunakan 
dsPIC30F4012 gunanya untuk memberikan pulsa secara 
sekuensial untuk konverter sebagai penggerak motor 
Switched Reluctance. Pola pensaklaran juga dipaparkan 
untuk mendukung analisis. Sebagai langkah lanjutan 
dilakukan simulasi dan pengujian laboratorium. 

 
METODE 

Pada metode ini akan dipaparkan konsep dasar desain 
implementasi dan kajian kendali pada sepeda listrik 
meliputi motor Switched Reluctance, perhitungan 
kecepatan sepeda listrik, inverter tiga fasa pada motor 
Switched Reluctance, Digital Signal Control (DSC) 
dsPIC30F4012 dan implementasi alat. 

 
Motor Switch Reluctance (SRM) 

Motor Switched Reluctance adalah motor listrik yang 
memiliki rotor dari inti besi laminasi baja, sehingga hanya 
sisi stator saja yang membutuhkan tegangan. Motor 
Switched Reluctance merupakan mesin listrik sinkron yang 
mengubah torsi reluktansi menjadi daya mekanik. Torsi 
yang dihasilkan motor ini berdasarkan posisi rotor yang 
bergerak ke arah reluktansi yang lebih minimum. 
Konstruksi dari motor Switched Reluctance lebih 
sederhana dibandingkan jenis motor listrik lainnya, karena 
struktur rotornya hanya menggunakan inti besi dan 
menggunakan belitan pada statornya. Motor Switched 

Reluctance memiliki stator dan rotor yang berbentuk kutub 
sepatu (salient pole). 

 

D D
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Gambar 1. Konstruksi Motor Switched Reluctance 
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Prinsip dasar motor Switched Reluctance berdasarkan 
dari torsi reluktansinya. Reluktansi adalah nama untuk 
resistansi magnetik dalam sirkuit magnetik. Celah udara 
merupakan resistansi magnet yang besar dalam resistansi 
magnetik, karena permeabilitas besi jauh lebih tinggi 
daripada permeabilitas udara. Sehingga bentuk kutub 
salient berguna untuk mereduksi faktor ini. Resistansi 
magnet akan bervariasi berdasarkan posisi dari kutub 
stator dan rotor, karena perputaran medan magnet pada 
stator relatif lebih cepat dibanding pada rotornya. 

Pada saat kumparan stator dihubungkan dengan 
tegangan, maka akan tercipta medan magnet pada tiap 
kutub stator. Lalu saat rotor berputar maka akan terjadi 
reluktansi antara rotor dan stator yang menghasilkan 
medan magnet. Ketika posisi kutub rotor segaris dengan 
kutub stator maka akan terjadi reluktansi minimum dan 
pada saat posisi kutub rotor tidak segaris lurus dengan 
kutub stator maka akan terjadi reluktansi maksimum. 
Karena hal tersebut maka terjadi perputaran yang konstan 
pada motor. 

 
Perhitungan Kecepatan Sepeda Listrik 

Untuk menentukan kecepatan sepeda listrik maka 
diperlukan perhitungan sejauh mana putaran motor dapat 
ditransformasikan menjadi putaran roda yang akhirnya 
bisa menghasilkan kecepatan dalam satuan m/s atau km/h. 

60
M

RPM

GBI
N    (1) 

Dengan mengacu kecepatan pada input gearbox maka 
diturunkan rumus berikut: 

GBIGBO
NkN .   (2) 

Dengan mengalikan jari-jari roda dengan output gearbox 
maka diperoleh kecepatan pada roda dengan rumus 
sebagai berikut: 

rNSpeed
GBOR

..2.   (3) 

di mana : 
NGBI  = Kecepatan Gearbox Input (RPS) 
NGBO = Kecepatan Gearbox Output (RPS) 
k = Konstanta perbandingan roda gigi 
RPMM = RPM motor 
r = Jari-jari roda (m) 
SpeedR = Kecepatan roda (m/s)   

 
Inverter Tiga Fasa untuk Motor Switched Reluctance 

Dalam pengoperasian motor Switched Reluctance, 
fungsi inverter sangat penting sebagai saklar cepat dan 
berfungsi untuk mengalirkan arus pada stator. Stator dari 
motor ini bersifat elektromagnet, di mana akan menjadi 
magnet ketika dialiri arus listrik. Karena stator dalam 
motor ini terbuat dari belitan.  

Inverter tiga fasa pada motor Switched Reluctance 
bertugas untuk memicu pensaklaran sesuai dengan pola 
pensaklaran yang dihasilkan oleh rangkaian kontrol. Selain 
itu inverter tiga fasa ini juga harus mampu bertahan dari 
tegangan dan besarnya arus yang dibutuhkan motor 

Switched Reluctance. Inverter tiga fasa dan inverter satu 
fasa pada dasarnya sama, hanya output dari inverter tiga 
fasa berupa tiga gelombang sinusoida yang saling bergeser 

120 . 
Pada Gambar 2. merupakan inverter tiga fasa yang 

memiliki enam saklar statis. Cara kerja dari inverter ini 
seperti Gambar 3. Gambar 4. dan Gambar 5. ketika saklar 
H dan L ON maka tegangan akan mengalirkan arus pada 
belitan, proses ini dinamakan magnetizing. Kemudian, 
ketika saklar H dan L OFF maka terjadi proses 
demagnetizing seperti Gambar 6. Gambar 7 dan Gambar 8. 
 

H2

L2

H3

L3

H1

L1

 
Gambar 2. Inverter Tiga Fasa 
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Gambar 3. Proses magnetizing ketika saklar H1&L1 ON 
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H3

L3

H1
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Gambar 4. Proses magnetizing ketika saklar H2&L2 ON 

H2

L2

H3

L3

H1

L1

 
Gambar 5. Proses magnetizing ketika saklar H3&L3 ON 

H2

L2

H3

L3

H1

L1

 
Gambar 6. Proses demagnetizing ketika saklar H1&L1 

OFF 
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H1

L1

 
Gambar 7. Proses demagnetizing ketika saklar H2&L2 

OFF 
 

H2

L2

H3

L3

H1

L1

 
Gambar 8. Proses demagnetizing ketika saklar H3&L3 

OFF 
 

Pola pensaklaran inverter tiga fasa bergantung pada 
posisi rotor yang terdeteksi oleh sensor Hall Effect. 
Berikut Tabel I. Pola pensaklaran pada inverter tiga fasa. 

 
TABEL 1. Pola pensaklaran inverter tiga fasa 

Hall 

Effect 

H1  H2 H3 L1 L2 L3 

010 1 0 0 1 0 0 
001 0 1 0 0 1 0 
100 0 0 1 0 0 1 

 

Sistem yang diusulkan 

Pada rancangan ini digunakan DSC dsPIC30F4012 
sebagai inti dari kendali sepeda listrik berbasis motor 
Switched Reluctance. DSC ini akan mengeluarkan pulsa 
dengan sekuensial tertentu sehingga DSC akan 
menentukan saklar mana pada konverter yang harus on 
dan mana yang harus off. Sekuensial akan menjadikan 
motor berputar sesuai yang diinginkan. Kemudian untuk 
mengendalikan kecepatan pada sepeda listrik ini 
menggunakan potensiometer. DSC dsPIC30F4012 
bertugas untuk mengolah data analog dari potensiometer 
menjadi data digital. Data digital yang diolah oleh sistem 
digital lalu dikomparasikan dengan data yang ada di DSC. 
Hasil data yang telah dikomparasikan, dibandingkan 
dengan keluaran sensor Hall Effect dan menghasilkan pola 
pensaklaran untuk saklar statis pada inverter tiga fasa. 
Berikut diagram blok kendali untuk motor Switched 

Reluctance pada Gambar 9. 
 

Power Suppy
INVERTER 3 

FASA

(FF100R12KS4)

SRM

dsPIC30F4012

Driver

(TLP250)

Hall 

Effect

 
Gambar 9. Diagram blok kendali 

 
Dengan susunan program yang ditujukan sebagai 

kontrol inverter tiga fasa untuk mengoperasikan motor 
Switched Reluctance. Berikut flowchart dari susunan 
program dari pemrogaman untuk mengoperasikan inverter 
tiga fasa, Gambar 10. 

 

RB = 1

RB = 0

RB = 0

START

INISIALISASI 

PORT,ADC, 

TIMER

MEMBACA 

SENSOR 

HALL 

EFFECT

RB0 = 0  

RB1 = 1  

RB3 = 0

RE1 = ON

RB0 = 0

RB1 = 0

RB3 = 1

RE2 = ON

RE0 = ON

 

Gambar 10. Flowchart pemrogaman 
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HASIL 
Setelah dipaparkan analisa, dilakukan simulasi dengan 

menggunakan perangkat lunak PSIM. Pada Gambar 11. 
ditunjukan gelombang tegangan antar fasa pada simulasi 
di mana setiap fasa tergeser. Pada Gambar 12 ditunjukan 
gelombang arus antar fasa pada simulasi yang setiap 
fasanya  bergeser. Pada Gambar 13. ditunjukan gambar 
arus dan tengangan pada fasa R. 

(a)

(b)

(c)

 
Gambar 11. (a) Tegangan fasa R, (b) Tegangan fasa S, (c) 

Tegangan fasa T. 
 

(a)

(b)

(c)  
Gambar 12. (a) Arus fasa R, (b) Arus fasa S, 

 (c) Arus fasa T 
 

 
Gambar 13. Tegangan pada fasa R dan arus pada fasa R 

 
Pada pengujian ini motor Switched Reluctance akan 

dioperasikan dengan menggunakan inverter tiga fasa dan 
potensiometer sebagai pengendali kecepatannya. Hal ini 
bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil alat sesuai 
dengan hasil implementasi, motor Switched Reluctance 
dengan sepesifikasi seperti  Tabel 2. bisa dioperasikan 

dengan inverter tiga fasa dan di kontrol menggunakan 
DSC. 

 
TABEL 2. Spesifikasi motor Switched Reluctance 

Rated Voltage 
(V) 

Rated Speed 
(RPM)  

Noload Speed 
(RPM) 

60 4800 10000 

 
Berikut gambar 14. Tegangan antar fasa pada stator motor 
Switched Reluctance 

 

 
Gambar 14. Tegangan fasa R, S dan T kecepatan penuh 

(skala 1 ms/div, RefA 5V/div x10, RefB 5V/div x10, CH1 
5V/div x10) 

 
Pada Gambar 14. terlihat jika tegangan antar fasa pada 

stator motor Switched Reluctance tiga fasa  bergeser 
seperti pada simulasi pada Gambar 11. dengan pergeseran 
antar fasa seperti pada simulasi pada stator motornya, 
maka motor Switched Reluctance  tiga fasa bisa beroperasi 
dengan baik. Menggunakan inverter tiga fasa juga dapat 
memunculkan efek regeneratif pada saat mode 
demagnetizing pada motor Switched Reluctance. 

Pada Gambar 15. pergeseran arus pada stator fasa R, S 
dan T seperti Gambar 12. Memperlihatkan bahwa keluaran 
arus pada setiap fasa seperti pada simulasi. 
 

 
Gambar 15. Arus pada fasa R,S dan T 

(skala 1ms/div, RefA 2V/div, RefB 2V/div, CH2 2V/div, 
0,1V=1A) 

 
Pada Gambar 16. menunjukan bahwa gelombang dari 
tegangan dan arus pada fasa R seperti pada simulasi 
Gambar 13. 

 

 
Gambar 16. Tegangan pada fasa R dan arus pada fasa R 

(skala 1 ms/div, CH1 2V/div x10, CH2 1V/div 0,1V=1A) 
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Dengan melihat pada Gambar 14. Gambar 15. dan 
Gambar 16. maka hasil sesuai dengan hasil simulasi pada 
perangkat lunak PSIM. Setelah melihat bahwa hasil alat 
sesuai dengan hasil perangkat lunak PSIM maka penguji 
mengubah putaran potensiometer sebagai pengendali 
kecepatan sepeda listrik. 

Saat potensiometer yang berfungsi untuk mengatur 
kecepatan diatur setengah putaran, hasilnya dapat dilihat 
pada   Gambar 17. 
 

 
Gambar 17. Tegangan pada fasa R, S dan T kecepatan 
sedang (skala 1ms/div, RefA 5V/div x10, RefB 5V/div 

x10, CH1 5V/div x10) 
 

Gambar 18. saat kondisi potensiometer hanya diputar 
sedikit maka duty cycle akan semakin kecil. Tetapi 
tegangan tidak pernah berubah, selalu sama pada saat 
kecepatan penuh dan menengah. Dari hasil sinyal saat 
kecepatan penuh, sedang dan rendah, maka kecepatan 
motor Switched Reluctance dapat diatur berdasarkan duty 

cycle yang di inginkan. 
 

 
Gambar 18. Tegangan pada fasa R, S dan T Kecepatan 

rendah (skala 1 ms/div, RefA 5V/div x10, RefB 5V x10, 
CH1 5V/div x10) 

 
Dari tabel 3, maka motor Switched Reluctance dapat 

diatur kecepatannya menggunakan inverter tiga fasa 
dengan kontrol digital. Lalu penggunaan inverter tiga fasa 
juga memiliki kelebihan dapat mendukung proses 
regeneratif pada motor Switched Reluctance seperti 
Gambar 16. 

 
TABEL 3. Kecepatan putaran motor Switched Reluctance 

Putaran 
Potensiometer 

Tanpa 
Beban 
(RPM) 

Beban 
Gearbox 
(RPM) 

Gearbox 
(RPM) 

Penuh 8763 3391 543 
Sedang 4606 1790 292 
Rendah 1396 619 98 

 
Pada makalah ini selain hasil simulasi dan hasil alat, 

penguji juga akan menunjukan gambar prototype dari 
pengujian alat ini. Berikut gambar prototype dan 
parameter dari alat pengujian di laboratorium. 

Tabel 3. Parameter prototype 
No Nama Ket. 
1 LEM LA-50P Sensor Arus 
2 FF100R12KS4 Saklar Statis 
3 dsPIC30F4012 DSC 
4 TLP250 Optocoupler 
5 L=0,787mH 

R=0,5  
Induktor dan hambatan 

motor 

 

 
Gambar 19. Prototype sepeda listrik 

 
Gambar di atas merupakan prototype sepeda listrik 

yang menggunakan motor Switched Reluctance sebagai 
penggerak sepeda listrik. Prototype sepeda listrik 
menggunakan rangkaian kontrol dan rangkaian driver 
seperti pada Gambar 20. Rangkaian kontrol menghasilkan 
pola pensaklaran seperti Gambar 21. untuk saklar statis 
pada inverter tiga fasa. Rangkaian driver bertugas untuk 
mengkonversi tegangan 5V dari DSC menjadi 12V agar 
dapat memicu pensaklaran pada inverter. 

 

RANGKAIAN 

DRIVER

RANGKAIAN 

DSC

 
Gambar 20. Rangkaian kontrol dan rangkaian driver pada 

prototype sepeda listrik 
 

 
Gambar 21. Output DSC RE0, RE1 dan RE2 

(skala 1ms/div, RefA 5V/div, RefB 5V/div, CH2 5V/div) 
 

Dengan sinyal yang dihasilkan dari output DSC seperti 
pada gambar di atas, maka dipastikan pola pensaklaran 
pada inverter tiga fasa sudah berhasil. Pola pensaklaran 
yang dihasilkan oleh DSC, berguna untuk mengaktifkan 
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saklar statis pada rangkaian inverter tiga fasa. Pada 
Gambar 22. Rangkaian inverter ini terdiri dari enam buah 
IGBT yang disesuaikan dengan kebutuhan motor Switched 

Reluctance. 
 

 
Gambar 22. Rangkaian inverter tiga fasa 

 

A B

C D
 

Gambar 23. (A) Tegangan VDC, (B) RPM motor Switch 

Reluctance, (C) RPM motor pada gearbox, (D) RPM 
motor dengan gearbox 

 
Tegangan input sebesar 38V DC, motor Switched 

Reluctance dapat berputar sebanyak 8763 RPM. Setelah 
dipasang gearbox, putaran pada motor Switched 

Reluctance berkurang karena beban gearbox dan setelah 
menggunakan gearbox didapatkan kecepatan putaran 543 
RPM. Hasil dari kecepatan pada poros gearbox ini maka 
dapat mengukur kecepatan sepeda listrik dengan rumus 
yang telah disertakan pada makalah ini, maka sepeda 
listrik ini berjalan dengan kecepatan maksimal 4.8 m/s. 
Tetapi kecepatan yang dihasilkan motor Switched 

Reluctance ini masih dapat dimaksimalkan dengan 
memakai sumber tegangan yang tidak melebihi spesifikasi 
pada Tabel 2. 
 

SIMPULAN 
Dari hasil alat dan pengujian prototype di 

laboratorium, pengendalian motor Switched Reluctance 
pada sepeda listrik dapat diterapkan menggunakan inverter 
tiga fasa dengan kendali DSC dsPIC30F4012. Motor 
Switched Reluctance ini dapat di maksimalkan lagi 
kemampuannya jika mendapatkan tegangan sesuai dengan 
spesifikasi pada Tabel 2. 
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Abstrak—Motor switched reluctance banyak 

dikembangkan pada kendaraan elektrik karena banyak 

keunggulan seperti kontruksi handal, murah, dan 

mempunyai tenaga yang besar. Isu polusi dan menipisnya 

bahan bakar fosil menambah keinginan para peneliti untuk 

mengembangkan motor switched reluctance. Awalnya, motor 

switched reluctance tidak diminati karena kendali yang 

rumit. Tetapi seiring berkembangnya teknologi digital, 

peranan Motor switched reluctance mulai memegang 

peranan penting. Konverter menjadi inti penggerak bagi 

motor switched reluctance. Beberapa mode operasi 

magnetizing, demagnetizing, dan freewheeling diterapkan 

pada konverter. Pada makalah ini, dipaparkan model 

operasi dari converter jenis asymmetric dengan kendali 

digital untuk Motor switched reluctance. Analisa, simulasi, 

dan hasil percobaan akan diuraikan untuk memperkuat 

kajian tersebut. 

 

Kata kunci : motor switched reluctance, mode operasi, 

magnetizing,  freewheeling, demagnetizing 

 

Abstract—Switched reluctance motor has been widely 

developed in electric vehicle as it has many advantages such as 
reliable construction, lowcost, and high torque. The pollution 

and the fossil fuel depletion issues increase researchers desire 

to develop switched reluctance motor. Originally, switched 

reluctance motor was not desirable due to its complicated 
control, but along with the development of digital technology, 

the switched reluctance motor began to play an important role. 

Converter becomes the driving core for the switched reluctance 

motor. Several modes of magnetizing, demagnetizing, and 
freewheeling operation are applied to the converter. This paper 

presents an operating model of asymmetric type converter with 

the digital control for switched reluctance motor. The analysis, 

simulations, and experimental results are elaborated to 
strengthen the study. 

 

Keyword : switched reluctance motor, operation mode, 

magnetizing, freewheeling, demagnetizing. 

 

 

PENDAHULUAN 
Berkembangnya kendaraan listrik terjadi karena 

adanya isu keterbatasan bahan bakar fosil. Kebutuhan 
kendaraan ramah lingkungan menjadi pemicu penelitian 
motor switched reluctance[1]. Selain motor switched 

reluctance kendaraan listrik dapat menggunakan motor 
BLDC, tetapi karena beberapa faktor di antara lain 
kesederhanaan kontruksi, kokoh, dan harga lebih murah, 

menjadikan motor switched reluctance lebih 
disukai[2],[3]. Beberapa penelitian terkait motor switched 

reluctance telah dilakukan oleh para peneliti. 
Banyak peneliti yang berfokus pada berbagai macam 

topologi dan strategi pengendalian untuk menjalankan 
berbagai jenis motor dalam mode magnetizing dan 
demagnetizing. Namun, motor switched reluctance adalah 
motor yang paling sesuai menjalankan kedua mode 
magnetizing  dan demagnetizing karena mempunyai 
banyak keuntungan, itulah yang membuat motor switched 

reluctance berperan penting bagi kendaraan listrik[4]. 
Mode operasi magnetizing dan demagnetizing 

merupakan mode yang sangat kompleks, karena 
memerlukan pengendalian berbeda. Dalam mode operasi 
ini, motor switched reluctance akan menghasilkan 
tegangan negatif saat fase induktansi menurun. Mode 
operasi ini dapat mengubah energi mekanik menjadi 
energi listrik menuju ke baterai sebagai pengisian ulang 
daya, atau digunakan pada motor itu sendiri untuk 
mengurangi jumlah energi selama digunakan [5]. 

Pada makalah ini dipaparkan kajian mode operasi pada 
konverter sebagai penggerak motor switched reluctance. 
converter yang digunakan adalah jenis asymmetric dengan 
enam saklar dan enam dioda. Analisa akan didukung 
dengan simulasi dan pengujian laboratorium untuk 
membuktikan kinerja masing-masing mode operasi. 

 
METODE 

Untuk mendukung dalam pengujian ini maka akan 
dibahas mengenai beberapa teori dasar yaitu motor 
switched reluctance, konverter asymmetric, dan sistem 
yang diusulkan. 

 
Motor switched reluctance 

Motor switched reluctance  merupakan motor yang 
saat ini sedang banyak dikembangkan karena mempunyai 
banyak keunggulan. Motor switched reluctance terdiri dari 
dua bagian rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang 
berputar dan stator adalah bagian yang diam. 
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Gambar 1. Motor switched reluctance 4 rotor dan 6 

stator 
 

Motor switched reluctance memiliki rotor yang terbuat 
dari inti besi dan berbentuk kutub yang menonjol 
sedangkan, stator berupa lilitan. Saat stator diberikan 
tegangan maka akan menghasilkan medan electromagnet 
yang menarik rotor. Biasanya, jumlah kutub rotor dan 
kutub stator tidak sama karena mencegah letak posisi yang 
segaris. Bila terjadi, maka rotor tidak akan bisa berputar 
hal itu disebabkan oleh induktansi yang dihasilkan 
maksimal. 

 Motor switched reluctance mempunyai persamaan 
tegangan fasa yaitu: 
    

dt

dL
iRV


             (1) 

 
Resistansi stator diabaikan sehingga menjadi: 
 







d

dL
i

dt

di
LV

)(
)(             (2) 

 
Mencari aliran daya (P) dari mengalikan nilai tegangan 
dan arus sehingga persamaan (2) di atas menjadi: 

 


d

dL
i

dt

di
LiVi

2            (3) 

 
Persamaan (3) di atas merupakan peningkatan dari energi 
medan magnet yang tersimpan, sedangkan persamaan 
yang ke (4) merupakan ouput mekaniknya. Sehingga 

persamaan torka sesaat )),(( iT   menjadi: 

 




d

dL
iiT
2

2

1
),(              (5) 

 

Konverter asymmetric 

Pada makalah ini, digunakan konverter jenis 
asymmetric yang terdiri dari enam saklar. Operasi ini 
dibagi menjadi beberapa mode operasi yaitu mode operasi 
magnetizing, demagnetizing, dan freewheeling 

 

+

-

H1

H1 H2

dH3

H3

L3
L3dL 2

dL2

L1
dL1

dH3

E

 
Gambar 2. Konverter asymmetric. 

 

Mode operasi magnetizing terjadi saat saklar H1-L1 
menyala secara bersamaan terhadap fasa a. sehingga, arus 
mengalir dari sumber menuju saklar H1 lalu melewati 
motor dan diteruskan menuju saklar L1 kemudian kembali 
ke sumber. dan membuat arus induktor naik. Dengan 
rangkaian ekuivalen mode operasi magnetizing dapat 
ditulis persamaan sebagai berikut: 

 

EMF
dt

di
LRiE             (6) 

 

)( EMFRiE
dt

di
L             (7) 

 

L

EMFRiE
i

dt

d )( 
            (8) 

 
Pada persamaan di atas menjelaskan ketika mode 

operasi magnetizing arus di induktor  naik. Hal tersebut 
terjadi karena E>(Ri+EMF) dan bila terjadi sebaliknya, 
E<(Ri+EMF) maka arus induktor akan turun. 

+

-

H1 H2

dH3

H3

L3
L3dL 2

dL2

L1
dL1

dH3d H1

 
Gambar 3. Skema mode operasi magnetizing 

 
Rangkaian ekuivalem pada mode operasi 

magnetizing sebagai berikut : 
 

+
+

-

H1

L1

-

 
Gambar 4. Rangkaian ekuivalen mode operasi 

magnetizing 

 
Setelah mode operasi magnetizing maka dapat 

diteruskan mode operasi demagnetizing atau freewheeling. 
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Mode operasi demagnetizing terjadi bila saklar H1-L1 
pada fasa a mati semua. Arus induktor yang sudah terisi 
keluar melewati dioda dH1  dan menuju sumber lalu 
diteruskan ke dioda dL1 untuk kembali ke induktor. Proses 
tersebut membuat arus induktor turun. Dengan rangkaian 
ekuivalen mode operasi magnetizing-demagnetizing dapat 
ditulis persamaan sebagai berikut: 

 

EMF
dt

di
LRiE             (9) 

 

)( EMFRiE
dt

di
L           (10) 

 

L

EMFRiE
i

dt

d )( 
              (11) 

 
Pada persamaan di atas menjelaskan ketika mode 

operasi magnetizing-demagnetizing arus di induktor  turun. 
Hal tersebut terjadi karena E<(Ri+EMF) sehingga arus 
induktor turun. 

 

+

-

H1 H2

dH3

H3

L3
L3dL 2

dL2

L1
dL1

dH3d H1

 
Gambar 5. Skema mode operasi magnetizing dan 

demagnetizing 

 
Rangkaian ekuivalen dari mode demagnetizing adalah 

sebagai berikut:  
 

dH1

dL1

 
Gambar 6. Rangkaian ekuivalen mode operasi 

demagnetizing 
 

 Untuk melengkapi mode operasi magnetizing-

demagnetizing maka diberikan timing diagram 
pensaklaran. pensaklaran pada magnetizing-demagnetizing 
yang selalu bergantian antar fasa. Kedua saklar akan mati 
atau menyala secara bersamaan. 

 
 

H1

H2

H3

L1

L2

L3

 
Gambar 7. Timing diagram pensaklaran mode operasi 

magnetizing-demagnetizing 
 

Selain mode operasi demagnetizing terdapat mode 
operasi freewheeling. Bila mode demagnetizing, arus yang 
keluar dari induktor dikembalikan menuju sumber maka 
berbeda dengan mode freewheeling di mana arus yang 
dikeluarkan dari induktor akan menuju dioda dan 
melakukan looping. Mode operasi freewheeling terjadi jika 
salah satu saklar mati. Terdapat dua jenis mode operasi 
freewheeling. Pada jenis pertama terjadi bila saklar L1 
mati sedangkan saklar H1 tetap menyala. Arus induktor 
keluar melewati dioda dH1 dan menuju ke saklar H1 
sehingga dapat kembali ke induktor. Arus bisa berputar 
melalui saklar dan membuat arus induktor turun. Dengan 
rangkaian ekuivalen, mode operasi magnetizing-

freewheeling dapat ditulis persamaan sebagai berikut: 
 

EMF
dt

di
LRi 0          (12) 

 

)( EMFRi
dt

di
L           (13) 

 

L

EMFRi
i

dt

d )( 
          (14) 

 
Pada persamaan di atas menjelaskan ketika mode 

operasi magnetizing-freewheeling, arus di induktor  turun. 
Hal tersebut terjadi karena E<(Ri+EMF) sehingga arus 
induktor turun. 

 

+

-

H1 H2

dH3

H3

L3
L3dL 2

dL2

L1
dL1

dH3d H1

 
Gambar 8. Skema mode operasi freewheeling jenis 1 
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Rangkaian ekuivalen dari mode operasi freewheeling 

jenis 1 adalah sebagai berikut: 
 

dH1H1

+-

 
Gambar 9. Rangkaian ekuivalen mode operasi 

freewheeling jenis 1 
 

Mode operasi freewheeling jenis dua berkebalikan 
dengan jenis pertama. Hampir sama seperti jenis pertama, 
namun yang membedakan dari kedua jenis adalah letak 
saklar yang menyala dan mati. Arus dalam induktor yang 
terjadi dari mode magnetizing akan keluar menuju saklar 
L1 dan melewati dioda dL1 sehingga arus kembali menuju 
induktor.  

 

+

-

H1 H2

dH3

H3

L3
L3dL 2

dL2

L1
dL1

dH3d H1

Gambar 10. 
Skema mode operasi freewheeling jenis 2 

 

Rangkaian ekuivalen dari mode freewheeling jenis 2 

adalah sebagai berikut:  
 

L 1dL1

 
Gambar 11. Rangkaian ekuivalen mode operasi 

freewheeling jenis 2 
 

Untuk melengkapi mode operasi magnetizing-

freewheeling maka diberikan timing diagram pensaklaran. 
Mode operasi magnetizing-freewheeling bisa terjadi jika 
arus induktor bergerak menuju salah satu saklar yang 
menyala. 

 
 

H1

H2

H3

L1

L2

L3

 
Gambar 12. Timing diagram pensaklaran magnetizing-

freewheeling 
 

Sistem yang diusulkan 

Pada bagian ini akan ditunjukan rangkaian sistem 
untuk membuat bagian motor switched reluctance. Untuk 
mempermudah dalam merancang sesuatu  maka perlu 
adanya diagram blok. Diagram blok dalam pembuatan 
prototype motor switched reluctance terdiri dari empat 
bagian penting yaitu, motor switched reluctance, DSC, 
konverter, sumber tegangan. Motor switched reluctance 

menggunakan 4 rotor dan 6 stator yang dikendalikan oleh 
konverter asymmetric dengan 6 saklar. DSC yang 
digunakan adalah Dspic 30f4012. 
 

Tegangan 

DC

konverter
Motor 

Switched 

reluctance

Driver

Mikrokontroler

 
Gambar 13. Diagram blok untuk motor switched 

reluctance 

 
Dalam melengkapi kajian tersebut diperlukan 

flowchart untuk mengerti proses yang terjadi. Berikut 
flowchart dari proses motor switched reluctance dengan 
mode operasian magnetizing -demagnetizing, dan 
magnetizing-  freewheeling 
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MIKROKONTROL
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DRIVER

PENSAKLARAN

magnetizing

FREEWHEELING demagnetizing

END
 

Gambar 14. Flowchart mode operasi motor switched 

reluctance 
 

HASIL 
Simulasi yang digunakan menggunakan perangkat 

lunak PSIM. Simulasi yang dilakukan terhadap motor 
switched reluctance tiga fasa adalah sebagai berikut: 
 

a

b

c

 
Gambar 15. Hasil simulasi pada mode magnetizing dan 

demagnetizing (a) tegangan fasa a , (b) tegangan fasa b, (c) 
tegangan fasa c   

a

b

c

 
Gambar 16. Hasil simulasi pada mode magnetizing dan 

freewheeling (a) tegangan fasa a, (b) tegangan fasa b, (c) 
tegangan fasa c  

 

Gambar di atas adalah tegangan tiga fasa pada motor 
switched reluctance yang menyala secara bergantian 
dengan kedua mode operasi magnetizing-demagnetizing, 
dan magnetizing-freewheeling. Pada mode operasi 
magnetizing dan demagnetizing mempunyai tegangan 
yang bersifat bipolar, sedangkan pada mode magnetizing 

dan freewheeling bersifat unipolar. 
 

a

b

 
Gambar 17. Hasil simulasi pada mode Freewheeling (a) 

tegangan  dan (b) arus stator fasa a  
 

a
b

 
Gambar 18. Hasil simulasi pada mode demagnetizing (a) 

tegangan  dan (b) arus stator fasa a   
 

Simulasi di atas merupakan tegangan fasa a yang diikuti 
arus fasa a dengan mode operasi yang berbeda. Tegangan 
fasa a pada mode magnetizing dan demagnetizing 
memiliki sifat bipolar itulah yang membuat arus kembali 
ke sumber.  Berbeda dengan mode magnetizing dan 
freewheeling, mode tersebut arus induktor tidak 
dikembalikan menuju sumber melainkan dilewatkan dioda. 
Simulasi di atas adalah hasil simulasi dari dua mode 
operasi yaitu mode magnetizing-freewheeling dan mode 
magnetizing-demagnetizing menggunakan perangkat lunak 
PSIM. 

Untuk verifikasi hasil analisa dan simulasi, dilakukan 
pembuatan prototype seperti Gambar 19. 
 

Tabel 1. Parameter prototype 

No. Nama  Ket. 
1 DsPIC30f4012 DSC 
2 Infineon 

FF100R12KS4 
Saklar daya 

3 TLP250 optocoupler 
4 Hall Effect Sensor 
5 74HC541 buffer 
6 L-3.8 mH 

R=1.3 Ohm 
Induktor dan 

hambatan motor 
switched reluctance 

7 15 Volt Tegangan masukan 
menuju saklar daya 
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Gambar 19. Prototype alat pengujian motor switched 

reluctance 

 

Prototype pada Gambar 19, terdiri dari motor switched 

reluctance, inverter, kontrol dan sumber DC. Pengujian 
prototype dilakukan dengan mode operasi magnetizing-

demagnetizing dan magnetizing -freewheeling. 

 

a

b

c

 
Gambar 20. Hasil pengujian pada mode magnetizing dan 
freewheeling (a) Tegangan fasa a, (b) tegangan fasa b, (c) 

tegangan fasa c   
 

a

b

c

 
Gambar 21. Hasil pengujian pada mode magnetizing dan 
demagnetizing (a) Tegangan fasa a, (b) tegangan fasa b, 

(c) tegangan fasa c   
 

a

b

 
Gambar 22. Hasil pengujian pada mode magnetizing dan 

Freewheeling (a) Tegangan  dan (b) arus stator fasa a  
 

a

b

 
Gambar 23. Hasil pengujian pada mode magnetizing dan 
demagnetizing (a) Tegangan  dan (b) arus stator fasa a 

Dari hasil yang dipaparkan di atas dapat diketahui hasil 
simulasi dan hasil pengujian mempunyai kemiripan. 
Terdapat perbedaan dari kedua mode tersebut. Gelombang 
arus terlihat bahwa, arus magnetizing-demagnetizing lebih 
cepat turun dan mengurangi torka negatif, hal itu 
dikarenakan adanya polaritas negatif atau bersifat bipolar 
pada tegangan yang membuat arus lebih cepat turun, 
berbeda dengan arus mode operasi magnetizing-

freewheeling yang bersifat unipolar dan tidak memiliki 
polartitas negatif membuat arus lebih lama turun dan 
menghasilkan torka negatif yang besar . Sehingga mode 
operasi magnetizing-demagnetizing mempunyai performa 
yang lebih baik dari mode operasi magnetizing-

freewheeling.  
 

SIMPULAN 
Kajian tentang dua mode operasi yaitu mode 

magnetizing-freewheeling dan mode magnetizing-

demagnetizing sudah dipaparkan. Dari kajian tersebut 
terbukti bahwa mode magnetizing-demagnetizing 
mempunyai performa lebih baik dari mode magnetizing-

freewheeling.  
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Abstrak—Dewasa ini teknologi berkembang signifikan 

mengikuti kebutuhan manusia yang makin beragam. 

Teknologi telah memasuki berbagai aspek mulai aplikasi 

rumah tangga hingga industri. Tetapi perkembangan ini 

berdampak pada kualitas daya sumber yang mempengaruhi 

beban. Sebagian jenis beban mampu beroperasi pada kondisi 

tersebut, namun sebagian lainnya sangat sensitif sehingga 

mempengaruhi pengoperasiannya. Bagi industri yang 

menggunakan beban sensitif maka kondisi tersebut sangat 

merugikan.  

Dynamic voltage restorer (DVR) menjadi solusi untuk 

melindungi beban sensitif agar memperoleh tegangan yang 

stabil sehingga perangkat dapat bekerja optimal. Pada 

makalah ini dibahas DVR sebagai kompensator tegangan 

yang dipasang seri dengan sumber dan beban. DVR 

diimplementasikan dengan inverter satu fasa yang 

dioperasikan sebagai sumber tegangan terkendali. Untuk 

mendukung analisa maka dilakukan simulasi dan pengujian 

laboraturium. Dari hasil yang didapat tampak bahwa DVR 

mampu melakukan kompensasi terhadap tegangan voltage 

sags dan harmonik. 

 

Kata kunci : dynamic voltage restorer, beban sensitif, 

inverter, gangguan tegangan, voltage sags 

 

Abstract—Recently technology has been significantly 

developed due to human needs. Technology has entered into 
various aspects of life including home appliances and 

industrial aplication. But these progress result in problem on 

power quality that affected loads. Parts of the load are capable 

to operate under such condition, but the other parts are very 
sensitive so the operation will be impacted. For sensitive loads 

in industry, such condition can make negative impact. 

 Dynamic Voltage Restorer (DVR) is an alternative 

solution to protect those sensitive loads in order to have better 

voltage so such loads can optimally operated. In this paper, 

DVR is analyzed as a voltage campensator which is series 

connected between the source and the load. DVR is impelented 

by a single phase inverter that is operated as a controlled 

voltage source. To support the analysis, simulation and 
laboratory works were done. Referring to the results, it can be 

seen that the DVR is capable to compensate the disturbances 

caused by voltage sags and harmonics. 

 

Keyword: dynamic voltage restorer, sensitive loads, 

inverter, voltage disturbances, voltage sags 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Operasi industri manufaktur bidang produksi 

bergantung pada tersedianya tegangan yang memenuhi 
kualitas daya listrik. Munculnya gangguan tegangan baik 
temporer maupun kontinyu sangat berdampak pada 
kualitas produksi. Banyaknya alat berbasis komputer 
untuk pengoperasian sangat dipengaruhi oleh kualitas 
tegangan.  

Gangguan tegangan yang terjadi bisa beragam, salah 
satunya ialah voltage sags di mana tegangan mengalami 
penurunan amplituda pada saat beban besar diaktifkan. 
Gangguan voltage sags dapat dijumpai dalam 
implementasi motor induksi asinkron[1] yang menyerap 
daya besar pada saat pengasutan. Selain voltage sags, 
gangguan tegangan bisa berupa masalah lainnya seperti 
pemadaman listrik. Salah satu alat yang dapat mengatasi 
permasalahan tegangan yaitu Uninterruptable Power 

Supply (UPS)[2]. UPS merupakan perangkat yang dapat 
meng-cover tegangan sebagai cadangan apabila penyedia 
utama tidak memenuhi kualitas daya. Selain UPS, DVR 
juga menjadi salah satu cara yang baik mengatasi 
permasalahan tegangan dengan mengaplikasikannya 
secara seri antara sumber tegangan dengan beban yang 
diimplementasikan dari inverter [3] untuk memberikan 
tegangan injeksi pada beban sensitif terhadap voltage sags 
[4]. 

Gangguan yang dapat di atasi oleh DVR salah satunya 
berupa voltage sags, di mana gangguan ini salah satunya 
dapat dideteksi dengan sensor tegangan yang lebih  
sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan metode 
deteksi numerical [5]. 

Pada makalah ini dibahas DVR yang 
diimplementasikan dengan inverter satu fasa untuk 
mengkompensasi tegangan akibat terjadinya gangguan 
pada sumber. DVR dikendalikan oleh perangkat DSPIC 
30F4012  agar berfungsi sebagai sumber tegangan 
terkendali. 

 
METODE 

Pada makalah ini uraian akan dibagi menjadi beberapa 
kajian meliputi : gangguan tegangan, beban sensitif, 
sumber tegangan terkendali, dan akhirnya dilakukan 
pembahasan hasil pengujian. 
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Gangguan Tegangan 

Banyaknya peralatan industri menyebabkan gangguan 
tegangan berupa voltage sags / swell yang tidak dapat 
dieliminasi, disisi lain alat berbasis elektronik juga 
menghasilkan harmonik dikarenakan mengandung 
komponen penyearah sehingga tegangannya tidak lagi 
ideal. Berikut ini merupakan persamaan tegangan ideal 
tanpa gangguan : 

)f sin(2πv(t)v ms             (1) 

di mana, sv  = tegangan sumber; 

 
mv

 
= amplituda tegangan normal; 

  f = frekuensi tegangan; 

   = sudut fasa tegangan 
Apabila terjadi gangguan tegangan sumber, maka 

persamaannya menjadi :  

)f sin(2πv(t)v mgsg       (2) 

di mana, sgv  = sumber tegangan terganggu; 

  
mgv = amplituda saat gangguan; 

 
Sumber tegangan terganggu (vsg) dan amplituda saat 

gangguan  (vmg) berubah dan menyebabkan gangguan 
sehingga berakibat pada komponen sensitif yang tidak 
bekerja dengan optimal. 

Berikut ini adalah gangguan tegangan yang dapat 
terjadi pada beban sensitif : 

 voltage sags 

merupakan penurunan tegangan secara tiba-tiba akibat 
beban paralel yang memakan daya cukup besar 

 voltage swell 

adalah kenaikan tegangan dalam waktu singkat karena 
beban paralel berkurang signifikan 

 harmonik 
rusaknya bentuk gelombang tegangan yang diakibatkan 
oleh muculnya tegangan dengan frekuensi berbeda dari 
frekuensi fundamental karena meningkatnya 
pemakaian beban tak linier seperti penyearah dioda 
yang dilengkapi kapasitor 

 transient overvoltage 

gangguan yang disebabkan karena naiknya tegangan 
secara cepat dan signifikan pada frekuensi tinggi 

 

Beban Sensitif 

Peralatan industri saat ini banyak diantaranya 
menggunakan komponen sensitif terhadap tegangan, 
namun PLN sebagai penyedia sumber tegangan tidak 
dapat menghasilkan tegangan yang stabil. Karena itulah 
tidak stabilnya tegangan PLN sangat mempengaruhi 
komponen sensitif yang dapat mengakibatkan perubahan 
logika dan membuat kinerja peralatan produksi tidak 
optimal. Peralatan industri yang bekerja tidak optimal akan 
secara langsung mengurangi kualitas kerja produksi dan 
berakibat pada peningkatan biaya produksi.  

Pengaruh tegangan terhadap kinerja beban sensitif 
dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pembagian Arus Beban 
 

321 III      (3) 

jika,      sZ1IV   (4) 

ΔVVin  E   (5) 

di mana, sZ  = impedansi sumber 

 E  = tegangan sumber 
 Vin  = tegangan pada terminal PCC 

maka, ΔVVVin s   

s32s )ZI(IVVin   (6) 

Apabila arus yang diserap disturbance load (DL) naik 
signifikan, maka I1 menjadi makin besar, ΔV meningkat, 
maka tegangan terminal  Vin berkurang dan menyebabkan 
gangguan. 
Sumber Tegangan Terkendali 

Sumber tegangan terkendali merupakan sumber 
tegangan yang mampu menghasilkan tegangan yang dapat 
diubah-ubah sesuai keluaran yang diinginkan. Untuk 
menghasilkan tegangan AC rangkaian sumber tegangan 
terkendali dapat mengunakan inverter yang bekerja 
dengan mengatur pola pensaklarannya. Inverter full-bridge 
satu fasa memiliki dua lengan di mana terdapat dua buah 
mosfet setiap lengannya yang menyala secara bergantian 
atau komplementer, lalu arus dialirkan  melalui induktor 
sehingga menghasilkan tegangan AC yang diinginkan. 
Inverter memiliki empat mode operasi pensaklaran sebagai 
berikut 

 

 
 

Gambar 2. Switching Inverter Mode 1 
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Pada kondisi ini arus induktor naik dan menghasilkan 
setengah siklus AC positif. 

 
 

Gambar 3. Switching Inverter Mode 2 
 

Setelah S1 dan S4 mati, pada kondisi ini arah arus yang 
melalui induktor sama, tetapi nilai arus induktor turun 
karena membuang energi melalui D2 dan D3. 

 
Gambar 4. Switching Inverter Mode 3 

 
Arus yang melalui S2 dan S3 menyebabkan induktor  

terisi dan menghasilkan setengah siklus AC negatif. 

 
Gambar 5. Switching Inverter Mode 4 

 

Energi induktor dibuang melalui D1 dan D4 pada saat 
semua saklar dalam keadaan tidak menyala. 

Dari pensaklaran yang telah digambarkan, secara 
diagram dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 6. Diagram Waktu Pensaklaran 
 

Diagram di atas menunjukkan pada saat Mode 1 di 
mana S1 dan S4 menyala, arus induktor naik pada setengah 
siklus positif, lalu pada Mode 2 arus menjadi turun di 
setengah siklus positif. Kemudian Mode 3 di mana S2 dan 
S3 aktif, arus naik pada setengah siklus negatif, dan Mode 
4 arus menjadi turun di setengah siklus negatif. 
Sistem yang Diusulkan 

Dari ketiga kajian yang telah dipaparkan, maka penulis 
merangkum dan mengusulkan sebuah sistem yang dapat 
menjadi solusi dari masalah yang sedang didiskusikan. 
Berikut ini adalah rancangan sistem yang diusulkan. 

 
Gambar 7. Rancangan Sistem yang Diusulkan 

 
Sumber PLN sebagai sumber tegangan dibebani oleh 

disturbance load yang merusak tegangan dan sensitive 

load yang diproteksi oleh DVR sehingga tegangannya 
menjadi stabil.  

Dalam aplikasinya, DVR tidak dipasang pada semua 
beban melainkan hanya dipasang pada beban yang sensitif 
seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 8. Pemasangan DVR pada Beban Sensitif 

Langkah pengendalian inverter yang digunakan 
sebagai DVR dilakukan dengan membaca error dari 
keluaran beban yang dikomparasi dengan tegangan asli 
yang dideteksi oleh zero cross detector sehingga 
menghasilkan pola pensaklaran pada inverter. 

 

 
Gambar 9. Flowchart Program DSPIC 30F4012 

 
HASIL 

Untuk mendukung kajian yang telah dilakukan maka 
dibuat simulasi menggunakan PSIM dan implementasi 
prototip yang menunjukkan hasil kompensasi DVR yang 
dibuat. 

 
 
 

Simulasi 

Simulasi pertama dibuat untuk mengamati tegangan 
sumber dan tegangan DVR yang diganggu oleh beban 
resistor.  

 
Gambar 10. Hasil Simulasi Voltage Sags pada (a) Beban 

Sensitif dan (b) Keluaran DVR 

 
Pengamatan yang dilakukan pada beban sensitif 

menunjukkan pada saat beban pengganggu aktif, tegangan 
mengalami penurunan amplituda. Dan saat terjadi voltage 

sags DVR aktif mengkompensasi untuk menginjeksi 
tegangan yang masuk ke beban. 

Tegangan yang diinjeksikan ke beban sensitif 
merupakan tegangan hasil pensaklaran inverter yang 
diperbesar guna melakukan pengamatan. Di bawah ini 
adalah gambar tegangan injeksi yang merupakan 
pembesaran dari X pada Gambar 10. (b) dan tegangan 
inverter saat DVR melakukan injeksi.  

 
Gambar 11. Hasil Simulasi (a) Tegangan Injeksi dan (b) 

Tegangan Inverter 
Pada Gambar. 11 tampak bahwa tegangan injeksi yang 

berasal dari inverter menghasilkan teganganyang 
diinginkan. 

Selain dengan beban resistor, simulasi juga dilakukan 
dengan pengganggu beban harmonik. 

 
Gambar 12. Hasil Simulasi Tegangan Harmonik pada 

(a) Beban Sensitif dan (b) Keluaran DVR 

X 

Y 
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Pada pembebanan harmonik gangguan yang terjadi 
tidak hanya pada amplituda tegangan tetapi juga kerusakan 
bentuk tegangan, sehingga DVR juga menginjeksi 
tegangan yang dapat mengkompensasi kerusakan bentuk 
tegangan. 

Gambar berikut tampak bagaimana pensaklaran yang 
dilakukan inverter pada saat DVR menginjeksi (titik Y) 
untuk beban harmonik. 

 
Gambar 13. Hasil Simulasi Beban Harmonik (a)  Injeksi 

dan (b) Inverter 

 
Pada kondisi ini kompensasi yang dilakukan DVR 

berupa injektor tegangan yang mencerminkan bentuk 
amplituda yang diperbaiki melalui pola pensaklaran yang 
dilakukan inverter.  
Implementasi 

Untuk mendukung simulasi yang telah dilakukan, 
maka dibuat prototip untuk mendapatkan hasil pengujian 
tersebut.  

 
Gambar 14. Implementasi DVR 

 
Pada Gambar 14. ditunjukkan prototip DVR dengan 

inverter menggunakan saklar IGBT SK20GH123 
diimplementasikan pada DSPIC 30F4012. 

Secara lengkap spesifikasi komponen yang digunakan 
ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
No Komponen Keterangan 

1. 
IGBT 

SK20GH123 
Saklar 

2. IR 2131 Driver 

3. DSPIC 30F4012 Microcontrol 

4. LV25-P Sensor Tegangan 

5. TL084CN Zero Cross Detector 

6. 
5,6  

Beban Sensitif 
20 W 

7. 
2  Disturbance Load 

Resistor  20 W 

Tabel 1. Spesifikasi Prototip 
 
 
 

Pengamatan pertama dilakukan pada sistem yang 
diganggu oleh beban resistif. 

 
Gambar 15. Perubahan Tegangan Beban dengan 

Pengganggu Resistif 
 

Dalam gambar tampak bahwa tegangan normal yang 
terganggu mengalami voltage sags atau penurunan 
amplituda tegangan, namun ketika DVR bekerja besar 
tegangan kembali normal meskipun mengalami gangguan. 

Jika pada titik A diperbesar maka akan terlihat bentuk 
gelombang menjadi seperti berikut ini. 

 

 
Gambar 16. Tegangan Terganggu Resistor tanpa DVR 
 
Melalui gambar terlihat bahwa tegangan mengalami 

penurunan amplituda akibat diganggu oleh beban resistif. 
Ketika beban diganggu oleh resistor, DVR diaktifkan 

dan menghasilkan tegangan seperti pada titik B. 
 

 
Gambar 17. Tegangan Beban Terinjeksi DVR 

 
Tegangan yang telah  terganggu bisa di kembalikan 

kualitasnya dengan menginjeksikan tegangan dari DVR 
sehingga tegangan kembali normal. 

 

 
Gambar 18. Tegangan Injeksi DVR (atas) dan Beban 

(bawah) 

normal           terganggu terinjeksi DVR 

A                    B
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Dan pada pengamatan kedua dilakukan dengan beban 
harmonik menghasilkan tegangan normal – terganggu – 
terinjeksi seperti berikut ini. 

 
Gambar 19. Perubahan Tegangan Beban dengan 

Pengganggu Resistif 
 

Perbesaran pada titik C ditampilkan seperti gambar 
berikut. 

 
Gambar 20. Tegangan Beban Terganggu Harmonik 

 
Gambar menunjukkan bahwa tegangan yang diganggu 

oleh beban harmonik selain besar tegangannya berkurang, 
bentuk tegangan menjadi rusak karena terdistorsi. 

Kemudian perubahan dari terganggu menjadi kembali 
normal pada titik D seperti gambar berikut.  

 

 
Gambar 21. Tegangan Beban Harmonik Terinjeksi DVR 

 
Peralihan tegangan yang terganggu bisa diperbaiki 

menjadi normal kembali walaupun bentuk tegangan telah 
rusak. 

 

 
Gambar 22. Tegangan Injeksi DVR (atas) dan Beban 

(bawah) karena Harmonik 
 

Hasil pengujian menunjukkan DVR dapat menginjeksi 
tegangan bentuk apapun agar kembali normal. 

 
SIMPULAN 

Solusi terhadap gangguan tegangan pada sensitive load 

dapat di atasi menggunakan DVR. Desain DVR dengan 
kendali digital telah dipaparkan, hasil menunjukkan proses 
kompensasi dapat dilakukan sehingga tegangan dapat 
kembali normal. 
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Abstrak—Motor Switched Reluctance telah banyak 

dikembangkan pada transportasi listrik. Penggunaan Motor 

Switched Reluctance ini dalam upaya untuk menciptakan 

transportasi yang efisien dan ramah lingkungan karena tidak 

menggunakan bahan bakar fosil. Berbagai jenis konverter 

telah banyak ditemukan untuk mengoperasikan Motor 

Switched Reluctance dengan tujuan mencapai kinerja 

terbaik. Dalam makalah ini akan dikaji mengenai komparasi 

kinerja Motor Switched Reluctance yang dioperasikan 

menggunakan konverter asymmetric dan konverter N+1. 

Untuk melengkapi kajian tersebut, dilakukan simulasi dan 

pengujian laboratorium menggunakan prototip. Dari hasil 

pengujian laboratorium didapatkan hasil gelombang 

tegangan dan arus fasa motor serta kecepatan motor. 

 

Kata kunci : motor switched reluctance, konverter 

asymmetric, konverter N+1. 

 

Abstract—Switched Reluctance Motor has been developed 
in electric based transportation. The use of Switched 

Reluctance Motor is aimed to create efficient and 

environmentally friendly transportation because it does not use 

fossil fuels. Various types of converters have been found to 
operate Switched Reluctance Motor to achieve the best 

performance. This paper describes the comparison of Switched 

Reluctance Motor performance operated using asymmetric 

converter and N + 1 converter. Simulations and laboratory tests 
were conducted using prototypes. From the results of 

laboratory testing, it is obtained voltage phase, current phase 

and speed of the motor. 

 

Keyword: switched reluctance motor, asymmetric converter, 

N+1 converter 

 

 

PENDAHULUAN 
Pemanasan global telah menjadi masalah yang serius 

dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu penyebab 
pemanasan global adalah banyaknya penggunaan 
kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. 
Oleh karena itu, saat ini banyak dikembangkan penggerak 
listrik untuk transportasi sehingga dapat menghasilkan 
transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Salah 
satunya yaitu penggunaan Motor Switched Reluctance 
sebagai penggerak listrik pada transportasi. 

Motor Switched Reluctance memiliki kelebihan 
dibanding jenis motor lainnya, yaitu konstruksi motor 
yang sederhana karena tidak terdapat belitan dan magnet 

permanen pada rotor sehingga biaya konstruksi lebih 
rendah. Selain itu, motor jenis ini juga memiliki tenaga 
yang besar, efisiensi tinggi serta mampu beroperasi pada 
kecepatan tinggi [1]. 

Dalam operasi Motor Switched Reluctance, kinerja 
motor dapat dipengaruhi oleh pemilihan jenis konverter 
yang digunakan. Pemilihan penggunaan konverter 
dilakukan demi mencapai kinerja motor yang terbaik. 
Asymmetric konverter dan N+1 konverter termasuk jenis 
konverter yang dapat digunakan untuk mengoperasikan 
Motor Switched Reluctance [2]-[5].  

Pada makalah ini dibahas tentang komparasi kinerja 
Motor Switched Reluctance yang dioperasikan dengan 
konverter asymmetric dan konverter N+1. Kedua jenis 
konverter ini akan digunakan untuk mengoperasikan 
prototip Motor Switched Reluctance 6/4. Pengujian 
laboratorium dilakukan untuk melihat keluaran tegangan 
fasa dan arus fasa serta kecepatan Motor Switched 

Reluctance. 

 

METODE 
Untuk memberikan landasan dalam makalah ini 

dibahas beberapa hal dasar meliputi Motor Switched 

Reluctance, topologi konverter asymmetric, topologi 
konverter N+1. 

 
Motor Switched Reluctance 

Motor Switched Reluctance merupakan motor listrik 
dengan konstruksi yang sederhana dibanding dengan jenis 
motor lainnya. Rotor dari motor ini terbuat dari inti besi, 
sedangkan hanya bagian statornya yang terdiri dari belitan 
dan mendapatkan eksitasi dari sumber tegangan. 
Konstruksi Motor Switched Reluctance ditunjukan pada 
Gambar 1. Bentuk kutub sepatu (salient pole) pada rotor 
dan stator merupakan salah satu faktor yang 
mengakibatkan motor dapat beroperasi dan menghasilkan 
torsi. 

 

mailto:agustinusdian5@gmail.com
mailto:sriyadi7167@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

12 - 2 
 

 
Gambar 1. Konstruksi Motor Switched Reluctance 

 
Ketika bagian stator mendapat eksitasi tegangan sumber, 
maka akan muncul medan magnet pada kutub stator dan 
timbul fluks magnet. Timbulnya fluks magnet ini akan 
meminimalkan nilai reluktansi sehingga muncul gaya 
magnet yang mengakibatkan rotor bergerak menuju ke 
posisi di mana nilai reluktansi minimum. Pada saat yang 
bersamaan, ketika nilai reluktansi minimum maka nilai 
induktansi pada belitan stator menjadi maksimum. 

Persamaan tegangan fasa pada Motor Switched 

Reluctance dapat ditulis sebagai berikut:  
 

dt

L
iRV

)(
    (1) 

 
Di mana L adalah induktansi fasa, i arus fasa,   posisi 
sudut rotor. Dengan mengabaikan resistansi stator (R) 
maka persamaan (1) dapat ditulis sebagai berikut:  
 







)(

)(
)(

d

dL
i

dt

di
LV    (2) 

 
Di mana   adalah kecepatan sudut rotor. 

Tingkat aliran energi (P) dapat ditulis dengan 
mengalikan tegangan dan arus seperti persamaan berikut: 
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Sedangkan untuk torsi sesaat )),(( iT   dapat dituliskan 

sebagai berikut: 
 




d
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2
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Pada Gambar 2 ditunjukan hubungan antara 

induktansi fasa dan torsi motor. Untuk memaksimalkan 
torsi motor, maka arus fasa harus dinyalakan pada saat 

induktansi mulai naik hingga ke titik maksimumnya. 
Selanjutnya arus fasa harus segera dimatikan sebelum 
induktansi turun dari nilai maksimumnya. Hal ini harus 
diupayakan agar tidak muncul torsi negatif pada motor 
atau paling tidak hanya timbul sedikit torsi negatif. 
Karena total torsi yang dihasilkan merupakan resultan 
dari torsi positif dan torsi negatif. 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara induktasi fasa dan torsi 

motor 
 

Topologi Konverter Asymmetric 

Pada Gambar 3 ditunjukan topologi konverter 
asymmetric untuk Motor Switched Reluctance 3 fasa. 
konverter jenis ini memiliki 2 saklar dan 2 dioda pada 
tiap fasanya dan dapat dikontrol secara bebas/ 
independen. Pada tiap fasanya, Saklar bagian atas dapat 
digunakan untuk melakukan kontrol pensaklaran PWM, 
sedangkan saklar bagian bawah digunakan untuk 
mengatur pergantian pengaktifan fasa.  

 

S2S1

S4 S5

S3

S6

 
Gambar 3. Topologi Konverter Asymmetric 

 
Terdapat tiga mode operasi yang dapat dilakukan dengan 
konverter ini, magnetizing, freewheeling dan 
demagnetizing. Ketika S1 dan S4 ON, maka akan terjadi 
proses magnetizing. Ketika S1 ON dan S4 OFF, maka 
akan terjadi proses freewheeling, di mana arus fasa akan 
mengalir melalui S1 dan D1. Lalu ketika S1 dan S4 OFF, 
maka akan terjadi proses demagnetizing, di mana arus 
fasa akan kembali ke sumber DC melalui D1 dan D4. 
Begitu juga berlaku untuk fasa yang lain. 
 

Rotor Stator 

L(  

0 n 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Gambar 4. (a) Mode Magnetizing, (b) Mode 

Freewheeling, (c) Mode Demagnetizing 
 

Topologi Konverter N+1 

Pada Gambar 4 ditunjukan topologi konverter N+1 
untuk Motor Switched Reluctance 3 fasa. Konverter jenis 
ini memiliki 4 saklar dan 4 dioda penyearah untuk 
operasinya. S1 digunakan sebagai common, sedangkan 
S2, S3, S4 digunakan untuk mengatur pergantian 
pengaktifan fasa. 
 

 
Gambar 5. Topologi Konverter N+1 

 
Ketika S1 dan S2 ON, maka arus akan mengalir ke 

fasa A (magnetizing). Ketika S1 dan S2 OFF maka arus 
akan mengalir melalui D1 dan D2 dan kembali ke sumber 
DC (demagnetizing). Namun, supaya motor dapat 
berputar konstan, setelah fasa A mati, fasa B dan fasa C 
harus segera hidup secara bergantian. Dengan demikian 
berarti S1 akan selalu ON dan arus pada fasa A akan 
mengalir melalui D2 dan S1 (freewheeling). Hal ini 
menyebabkan arus pada tiap fasa tidak akan mati secara 
cepat ketika terjadi komutasi. Inilah yang membedakan 
konverter N+1 dan konverter asymmetric. Meskipun 
jumlah penggunaan saklar dan dioda pada konverter N+1 
lebih sedikit, namun tiap fasanya tidak dapat di kontrol 
secara independen seperti konverter asymmetric. 
 
Rancangan Sistem 

Pada makalah ini dibahas mengenai perbandingan 
kinerja Motor Switched Reluctance yang dioperasikan 
menggunakan konverter asymmetric dan konvereter N+1. 
Prototip Motor Switched Reluctance 6/4 ditunjukan pada 
Gambar 6. Motor ini selanjutnya akan dioperasikan 
menggunakan konverter asymmetric dan konverter N+1. 
Mikrokontroller dspic30f4012 dipakai untuk mengatur 
sinyal pengaktifan konverter dan sensor hall effect 
sebagai penentu posisi rotor. Pada Gambar 7 ditunjukan 
diagram blok sistem. Setelah Motor Switched Reluctance 

diuji coba dengan kedua konverter tersebut, hasilnya akan 
dibandingkan dengan melihat bentuk gelombang 
tegangan dan arus fasa serta kecepatan motor dalam rpm. 
 

 
Gambar 6. Prototip Motor Switched Reluctance 6/4  
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Gambar 7. Blok diagram sistem 

 
HASIL 

Sebelum melakukan uji coba pada prototip, dilakukan 
simulasi menggunakan perangkat lunak PSIM. Simulasi 
dibuat untuk mengamati gelombang tegangan dan arus 
pada tiap fasa Motor Switched Reluctance 3 fasa. Pada 
Gambar 8 ditunjukan bentuk gelombang tegangan dari 
masing-masing fasa dengan menggunakan konverter 
asymmetric dan konverter N+1. Dari gambar tersebut, 
terlihat masing-masing fasa saling bergeser 1200.  
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 8. Hasil simulasi gelombang tegangan fasa A, B 
dan C motor switched reluctance menggunakan (a) 

konverter asymmetric (b) konverter N+1 
 
Hasil simulasi gelombang tegangan fasa menggunakan 
konverter asymmetric membentuk gelombag bipolar 
sedangkan menggunakan konverter N+1 membentuk 
gelombang unipolar. 

Pada Gambar 10 dan Gambar 11 ditampilkan hasil 
simulasi bentuk gelombang tegangan dan arus pada salah 
satu fasa Motor Switched Reluctance menggunakan 
konverter asymmetric dan konverter N+1. Dari gambar 
tersebut terlihat bahwa arus fasa akan segera bergerak 
menuju 0A ketika tegangan fasa mati. 

 
 

 
Gambar 10. Hasil simulasi (a) Gelombang tegangan fasa A 
motor (b) gelombang arus fasa A motor dengan konverter 

asymmetric 

 

 
Gambar 11. Hasil simulasi (a) Gelombang tegangan fasa A 
motor (b) gelombang arus fasa A motor dengan konverter 

N+1 
 

Selanjutnya prototip dibuat untuk melakukan uji coba. 
Pada Gambar 12 ditampilkan prototip Motor Switched 

Reluctance yang dioperasikan menggunakan konverter 
asymmetric dan konverter N+1. Uji laboratorium akan 
menampilkan gelombang tegangan dan arus fasa Motor 
Switched Reluctance pada konverter yang berbeda dengan 
tegangan masukan yang sama. Dengan tegangan masukan 
yang sama pula, akan ditampilkan kecepatan Motor 
Switched Reluctance dalam rpm. 

 
Tabel 1. Parameter prototip 

No. Nama Ket 
1 dsPIC30f4012 DSC 
2 FF100R12KS4 IGBT 
3 IRFP250 Mosfet 
4 TLP250 Optocoupler 
5 74HC541 Buffer 
6 A3143 Hall effect sensor 
7 L= 3.8 mH Induktor SRM 
8 R= 1.3 Ohm Hambatan SRM 

 

 
(a) 

 

a 
b 

a 
b 
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(b) 

 
Gambar 12. (a) Prototip SRM menggunakan konverter 
asymmetric (b) Prototip SRM menggunakan konverter 

N+1 
 

Pada Gambar 13 ditampilkan bentuk gelombang 
tegangan dan arus fasa menggunakan konverter 
asymmetric dan Gambar 14 menampilkan bentuk 
gelombang tegangan dan arus fasa menggunakan 
konverter N+1. Seperti pada hasil simulasi, dari kedua 
gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketika tegangan fasa 
mati, maka arus fasa akan bergerak menuju 0A. Yang 
membedakan keduanya yaitu pada konverter asymmetric, 
arus fasa lebih cepat mati daripada arus fasa pada 
konverter N+1. Hal ini disebabkan karena dengan 
menggunakan konverter asymmetric terbentuk gelombang 
tegangan bipolar, sedangkan jika menggunakan konverter 
N+1 yang terbentuk adalah gelombang tegangan unipolar.  
Lebih cepat matinya arus fasa motor pada konverter 
asymmetric menghasilkan torsi negatif yang lebih kecil 
dari konverter N+1. Sehingga resultan torsi motor yang 
dihasilkan menggunakan konverter asymmetric lebih besar 
dari konverter N+1.  
 

 
Gambar 13. Hasil pengukuran menggunakan konverter 
asymmetric (a) tegangan fasa motor (b) arus fasa motor 

(skala: 5V/div, 2A/div – 1ms/div) 
 

 
Gambar 14. Hasil pengukuran menggunakan konverter 

N+1 (a) tegangan fasa motor  
(b) arus fasa motor (skala: 5V/div, 5A/div – 2.5ms/div) 

Dengan menggunakan tegangan masukan yang sama, 
didapatkan hasil pengukuran kecepatan motor 
menggunakan tacho meter sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Hasil pegukuran kecepatan Motor Switched 

Reluctance 
No. Konverter Vin Irms Speed 
1 Asymmetric 15V 3A 3436.4 

rpm 
2 N+1 15V 2.8A 2038 

rpm 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Gambar 13. (a) Hasil pengukuran kecepatan SRM 

menggunakan konverter asymmetric (b) Hasil pengukuran 
kecepatan SRM menggunakan konverter N+1 

 
Dari hasil pengukuran kecepatan diatas, dapat dilihat 

bahwa konverter asymmetric memberikan kecepatan 
motor lebih tinggi karena arus rata-rata yang dihasilkan 
juga lebih besar dari konverter N+1.  

 
SIMPULAN 

Kajian mengenai komparasi kinerja Motor Switched 

Reluctance yang dioperasikan dengan konverter 
asymmetric dan konverter N+1 telah dipaparkan. Dengan 
melihat hasil pengujian laboratorium, konverter 
asymmetric dan konverter N+1 dapat digunakan untuk 
mengoperasikan prototip Motor Switched Reluctance 6/4. 
Dalam aplikasinya, dengan tegangan masukan yang sama 
dan motor yang sama, konverter asymmetric lebih 
diunggulkan daripada konverter N+1 karena menghasilkan 
kecepatan motor yang lebih tinggi. Selain itu jika dilihat 

a 

b 

a b 
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dari bentuk gelombang tegangan dan arus fasanya, 
konverter asymmetric dapat menghasilkan resultan torsi 
yang lebih besar daripada konverter N+1.  
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Pertanyaan 
Hasil uji osiloskop kenapa ada tegangan ? 
Jawab  
Ada lilitan bersifat kapasitif 
 
Pertanyaan 
Efisiensi disbanding metode lain ? 
Jawab 
BLCD tanpa sekat, mahal karena magnet, meski torka 
lebih besar. SR lebih simple dan low cost 
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Abstrak—Seiring perkembangan modern saat ini, 

banyak pesawat tanpa awak digunakan dan dikembangkan 

oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keperluan masing-masing. Pada awalnya pesawat tanpa 

awak ini diminati dan dikembangkan oleh pihak militer saja 

untuk kebutuhan pengintaian dan perang, namun sejalan 

dengan perkembangan teknologi, pesawat tanpa awak ini 

diminati oleh masyarakat sipil karena pesawat tanpa awak 

ini mempunyai keuntungan tersendiri bagi masyarakat sipil. 

Pesawat ini banyak digunakan oleh penggemar fotografi dan 

videografi karena kemampuan pesawat untuk mengambil 

gambar dari sudut yang tidak terjangkau oleh manusia. 

Pesawat ini juga digunakan untuk bidang-bidang lain seperti 

agrikultur, pemetaan suatu lahan, dan operasi penyelamatan 

dan evakuasi. Universitas Katolik Soegijapranata turut serta 

mengembangkan pesawat tanpa awak ini untuk kepentingan 

riset dan pengembangan teknologi. 

 

Kata kunci : pesawat, nirawak, aplikasi, universitas, 

pengembangan 

 

Abstract—Along with today’s modern technology 
development, more and more Unmanned Aerial Vehicles 

(UAV) are used and developed by various parties to suit their 

own needs or interests. In the beginning, these vehicles are 

demanded and developed by military parties for surveillance 

and war purposes. As the technology develops, UAVs are 

demanded by civilian as it have its own benefits for civilian 

purposes. Nowadays, these vehicles are widely used for 

photography and videography purposes, as it can took 

pictures from a point where no man can reach. UAVs are 

also developed for other purposes such as agriculture, aerial 

mapping, search and rescue operations, and evacuation 

operations. Soegijapranata Catholic University participated 

in UAV development for research purposes asnd technology 

development.   

 

Keyword: UAV, unmanned, applications, university, 

development 

 

PENDAHULUAN 
Pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle / 

UAV) semakin diminati oleh masyarakat karena kegunaan 
yang beragam dan harga yang semakin terjangkau. 
Universitas Katolik Soegijapranata juga telah melakukan 
riset tentang UAV sejak tahun 2015. Riset yang dilakukan 
adalah mengenai UAV berkategori Vertical Take Off 
Landing (VTOL) berupa multicopter. Sebelumnya, unika 
memiliki UAV berupa quadcopter atau UAV dengan 4 
baling-baling, pada tahun 2016, unika mengembangkan 

UAV berupa hexacopter atau UAV dengan 6 baling-
baling. 

Proses riset UAV tersebut didasarkan pada peraturan 
Kontes Robot  
Indonesia (KRTI) dengan tujuan utama unika dapat 
mengikuti kontes robot terbang paling bergengsi di 
Indonesia. Unika sendiri sudah mengikuti KRTI dari tahun 
2015. Pada tahun 2016, unika mengembangkan UAV yang 
lebih akurat dan lebih dapat diandalkan dalam 
menjalankan misinya. KRTI 2016 masih mengusung tema 
yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu pemadam api.  

Metode yang digunakan saat KRTI 2016 berlangsung 
adalah manual light scanning. Artinya UAV yang kami 
bangun akan melakukan pemindaian cahaya pada semua 
titik dimana ada kemungkinan api menyala. Ketika UAV 
menerima sinyal masukan, maka motor ke7 yang berada di 
bawah UAV akan berputar dan memadamkan api sesuai 
kasus yang diberikan oleh juri.  

Multirotor/multicopter adalah suatu bentuk UAV yang 
menggunakan lebih dari 2 motor sebagai sumber daya 
propulsi. Banyak bentuk multirotor antara lain: tricopter, 
quadcopter, hexacopter, octocopter. Nama nama multirotor 
tersebut didapat dari jumlah rotor yang digunakan pada 
wahana tersebut. Tricopter adalah wahana dengan 3 
baling-baling, quadcopter dengan 4 baling-baling, 
hexacopter dengan 6 baling-baling, octocopter dengan 8 
baling-baling. 

Kontrol multicopter berbeda dengan kontrol helicopter 
rumit dengan mengubah pitch pada baling-baling untuk 
mengontrol helicopter tersebut, multirotor menggunakan 
pitch tetap dimana manuver wahana dilakukan dengan 
mengontrol kecepatan baling-baling pada setiap motor. 

Hexarotor/Hexacopter adalah salah satu jenis 
multicopter yang bisa terbang lebih stabil daripada 
quadcopter dengan biaya yang lebih rendah daripada 
octocopter. Dengan 2 baling-baling tambahan, daya angkat 
dan kecepatan hexacopter lebih baik daripada quadcopter. 
Hexacopter cenderung lebih stabil saat bertahan pada satu 
titik. Angin kencang dan hambatan lain tidak mengganggu 
wahana secara signifikan. Namun wahana ini sedikit lebih 
mahal daripada quadcopter karena menambah 2 motor, 2 
lengan motor, 2 pengontrol kecepatan elektronik, dan 2 
baling-baling. Ukuran wahana juga relatif lebih besar 
daripada quadcopter. 
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Catu daya propulsi PDB

ESC Motor

ESC Motor

ESC Motor

ESC Motor

ESC Motor

ESC Motor

Catu daya sistem UBEC Flight Controller

Telemetry

GPS

Receiver

 
 

 kontrol Waktu Stabilitas Beban Ukuran Harga 

Tricopter Sedang Lama Kurang Ringan Kecil Murah 

Quadcopter Mudah Lama Cukup Ringan Kecil Murah 

Hexacopter Mudah Lama Baik Berat Sedang Sedang 

Octocopter mudah Sebentar Baik Berat Besar Mahal 

 
Hexacopter yang dibuat menggunakan flight controller 

CRIUS All In One Pro V2, Pengontrol kecepatan 
elektronik spyder 40A, BLDC motor sunnysky 700kV, 
3DR telemetry baik untuk airborne module dan ground 
module, dan custom 800mm airframe. 

 

METODE 
Metode yang dilaksanakan dalam pengembangan 

pesawat tanpa awak ini adalah metode waterfall.  
Langkah-langkah yang ada pada metode waterfall ini 
adalah 1. Analisa masalah, 2. Pengerjaan desain pesawat, 
3. Pemrograman dan pengujian, 4.   Penerapan pada 
lapangan. 

Berdasarkan riset pada tahun – tahun sebelumnya, 
dapat diketahui masalah-masalah yang sering muncul 
dalam pengembangan pesawat tanpa awak. Masalah 
pertama adalah airframe yang mahal dan mudah 
patah/disfungsional. Masalah selanjutnya ada di bagian 
sistem kontrol dimana wahana mengalami gangguan 
dalam menentukan koordinat yang disebabkan oleh 
interferensi elektromagnetik internal wahana. 

Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan 
airframe custom dengan diameter 800mm berbahan dasar 
batang aluminium dan akrilik yang mudah didapatkan. 
Landing gear yang digunakan adalah pipa PVC dengan 
diameter sekitar 20cm yang juga mudah didapatkan.  

Semua bagian yang digunakan dalam pembuatan 
airframe adalah material yang mudah didapatkan dan 
berharga relatih murah daripada airframe yang ada di 
pasaran. 

Interferensi elektromagnetik dapat diselesaikan dengan 
cara menjauhkan komponen-komponen komunikasi 
ataupun komponen-komponen dengan tegangan tinggi satu 
dengan lainnya, dan menambah ferrite ting pada ESC.  

Tahap kedua dalam pengembangan ini adalah desain 
wahana. Desain wahana menggunakan perangkat lunak 
sketchup3D untuk permodelan 3 dimensi dan coreldraw 
untuk permodelan 2 dimensi untuk kepentingan 
pemotongan akrilik. Batang aluminium dan akrilik 
dipotong dan dipasang sesuai desain yang ditentukan. 
Setelah airframe jadi, komponen-komponen lainnya 
dipasang pada airframe sesuai letak masing-masing. 

Pada tahap desain wahana dilakukan juga kalkulasi 
yang dibutuhkan wahana seperti perhitungan motor, 
propeller, berat wahana, dan catu daya. Perhitungan catu 
daya dilakukan secara manual dengan perhitungan sebagai 
berikut: [(80%*kapasitas (mAh) /1000)*60)]/Arus 
keluaran dalam satuan Ampere.  

Pemrograman yang dilakukan pertama kali adalah 
pemrograman firmware pada flight controller. Setelah 
firmware terpasang pada flight controller, wahana 

dikalibrasi secara keseluruhan dari sistem kontrol, catu 
daya, dan sistem navigasi. 

Pengujian wahana dilakukan per sistem. Pengujian 
pertama adalah sistem propulsi, diikuti dengan uji catu 
daya, baik catu daya sistem propulsi maupun catu daya 
sistem kontrol.  

Penerapan wahana ini adalah keikutsertaan dan 
penyelesaian misi yang diberikan pada Kontes Robot 
Terbang Indonesia di Lampung. 

HASIL 
Desain dan perakitan airframe merupakan langkah 

awal dari pengembangan ini. Desain tersebuta dalah 
hexacopter custom berdiameter 800mm dengan slot baterai 
di tengah wahana sebagai pusat keseimbanga wahana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemasangan komponen-komponen utama seperti 
Flight Controller (Crius AIOP V2), Electronic Speed 
Controller, BLDC motor, Sistem telemetri, receiver radio, 
GPS, dan UBEC. Dalam pesawat ini digunakan sistem 
catu daya terpisah, dimana catu daya untuk sistem propulsi 
berbeda dengan catu daya sistem kontrol.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pengecekan ulang struktur dan kalibrasi pada semua 

sistem dilakukan secara keseluruhan hingga wahana siap 
diuji. 

Pengujian pertama adalah pengujian sistem propulsi. 
Sistem propulsi yang baik dan efisien akan memberikan 
wahana daya dorong yang cukup dan efisiensi yang baik 
saat beroperasi. Sistem propulsi yang digunakan adalah 6 
motor sunnysky V2814-11KV700 dengan baling baling 12 
inch dengan pitch 3,8 dan catu daya baterai lithium 
polymer 4 sel dengan kapasitas 10.000 mAh dengan 
tegangan maksimal 16.8v. Sistem propulsi digunakan 

Tabel 1-Perbandingan Kualitas Multicopter 

Gambar 1. Desain Airframe Hexacopter 

Gambar 2. Skema Instalasi Komponen Utama 
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untuk mengangkat wahana dengan Take Off Weight 
3.7Kg.  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui RPM motor 
saat lepas landas, menahan posisi, dan rasio antar motor 
saat wahana bermanuver. Dengan konfigurasi motor 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPM motor dapat dihitung dari perbandingan PWM 
yang diterima oleh radio di bagian throttle dikali dengan 
kapasitas motor (700KV) dikali dengan tegangan baterai 
(16.8v). Pada pengujian motor saat lepas landas, sample 
PWM yang diambil adalah overshoot pertama pada log. 
Hasil perhitungan lepas landas adalah sebagai berikut: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari hasil pengujian lepas landas, dapat disimpulkan 
bahwa dengan Take Off Weight landas 3.7Kg dan throttle 
50%, diperlukan RPM dengan rata-rata 8798.  

Untuk pengujian RPM motor saat posisi 
loiter/menahan posisi, data yang akan diambil adalah 
kurva dari percobaan kedua saat kanal 5 dan 6 dari radio 
menentukan pengeksekusian moda loiter pada waktu 
15.50.07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dari hasil pengujian RPM motor pada moda loiter, 
dapat diketahui bahwa RPM yang dibutuhkan saat wahana 
menahan posisi lebih rendah daripada saat lepas landas. 
RPM rata-rata saat menahan posisi adalah 8629.6 
sedangkan RPM rata-rata saat lepas landas adalah 8798. 
Perbedaan yang tidak terlalu signifikan, namun dari 
perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa beban motor saat 
menahan posisi tidak lebih berat dari beban motor saat 
lepas landas.  

Pengujian selanjutnya adalah pengujian catu daya. 
Seperti disebutkan pada catu daya pada wahana ini 
terpisah menjadi catu daya propulsi dan sistem kontrol, 
maka ada 2 pengujian terpisah untuk menguji masing-
masing catu daya yang digunakan.  

Catu daya pada sistem kontrol adalah baterai lithium 
polymer 3 sel dengan kapasitas 2200 mAh dengan 
tegangan maksimal 12.1v. Catu daya hanya digunakan 
untuk sistem kontrol meliputi pengontrol penerbangan, 
telemetri, dan GPS. Sebelum menyuplai tegangan ke 
pengontrol penerbangan, baterai melewati UBEC yang 
menurunkan tegangan baterai dari 12v menjadi 5v 
sehingga bisa diterima pengontrol penerbangan. 
Perhitungan kasar daya tahan catu daya dengan peraturan 
80% adalah sebagai berikut: 

 [ ∗ ] = .  𝑖 𝑒 

  
Catu daya sistem dapat digunakan selama 105 menit tanpa 
harus diisi ulang. Artinya catu daya dapat digunakan 
dalam beberapa penerbangan sekaligus tanpa perlu diisi 
ulang.  

Catu daya pada sistem propulsi adalah baterai lithium 
polymer 4 sel dengan kapasitas 10.000 mAh dengan 
tegangan maksimal 16.8v. Catu daya ini digunakan untuk 
menggerakan 6 buah motor pada wahana. Masing-masing 
motor dapat mengkonsumsi maksimal 25.3 ampere saat 
beroperasi. Untuk keselamatan, maka diperlukan peraturan 
80% dari kapasitas catu daya yang digunakan. Yaitu 8.000 
mAh.  
 [ ∗ ]. = .  𝑖 𝑒 

 
18.9 menit sesuai perhitungan sederhana hanyalah 

perkiraan kasar waktu terbang sesuai dengan kapasitas 
catu daya dan tenaga yang digunakan oleh motor. Untuk 
mengukur perbedaan waktu terbang nyata dengan 
perhitungan kasar, maka dilakukan 5 penerbangan dengan 
waktu maksimal dan diambil waktu terbang rata-rata.  

 

Takeoff Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 

PWM 1566 1576 1605 1538 1563 1579 

RPM 8769.6 8825.6 8988 8612.8 8572.8 8842.4 

Loiter Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 

PWM 1501 1580 1552 1531 1550 1532 

RPM 8405.6 8848 8691.2 8573.6 8680 8579.2 

Gambar 3. Skema Port Motor Hexacopter 

Tabel 3. Tabel Perhitungan RPM saat Loiter 

Gambar 5. Grafik Loiter 

Gambar 4. Grafik Referensi Perhitungan 

RPM 

Tabel 2. Tabel Perhitungan RPM saat Takeoff 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

13 - 4 

 

Catu Daya Sistem UBEC Flight Controller

GPS

Telemetry

Catu Daya Sistem UBEC

Flight Controller GPS

Telemetry

Tabel 4. Pengujian Waktu Terbang Riil 

 
Rata-rata waktu penerbangan adalah 13.8 menit, selisih 

5.1 menit dengan perkiraan kasar di atas. Hal ini 
dikarenakan berat wahana, kondisi cuaca, beban pada 
motor, dan gangguan lainnya.  

Wahana dapat dikatakan stabil apabila wahana bisa 
menstabilkan posisinya di udara menjadi posisi melayang 
normal tanpa memperhatikan pergeseran posisi yang 
mungkin terjadi di udara. Hal ini dibuktikan dengan 
mengukur IMU pada pengontrol penerbangan. Sumbu X, 
Y, Z pada setiap sensor harus menunjukkan data yang 
relatif sama pada posisi melayang normal.  

 

 
 
 

Pada grafik diatas, garis hijau yang menandakan 
pembacaan gyro pada sumbu Y memuncak pada angka 
1245 pada waktu 15:45:26 dimana angka tersebut sangat 
jauh dari kondisi normal. Error selanjutnya pada semua 
garis di waktu 15:49:06 dimana wahana melakukan 
pendaratan setelah mengambil data.  

Sensor accelerometer membaca lebih akurat daripada 
sensor gyro yang menginderakan posisi wahana relatif 
terhadap gravitasi bumi. Accelerometer menginderakan 
posisi wahana berdasarkan pergerakan atau getaran 
wahana. Mengukur perubahan kecepatan dibagi waktu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengujian sistem navigasi dilakukan berkali kali dan 

didapatkan nilai GPS yang bisa diandalkan. Rata2 GPS 
Satcount yang didapatkan adalah 15 satelit, dan HDOP 
yang didapatkan rata-rata pada angka 1.3. Pada cuaca 

cerah, GPS satcount bisa mencapai 20 satelit dan 1.0 
HDOP. 

Semua pengujian telah diterapkan dan wahana berhasil 
secara keseluruhan. Tahap terakhir dari pengembangan ini 
adalah penerapan lapangan. Penerapan yang dimaksud 
adalah Kontes Robot Terbang Indonesia 2016. Lapangan 
tempat pengujian adalah ladang jagung berukuran 50x50 
meter. Tinggi tanaman jagung sekitar 1.5 meter dari tanah. 
Di lapangan ini wahana harus bisa menyelesaikan misi 
pemadaman titik api dan kembali ke titik lepas landas 
dengan otomatis.  

 
  
 
 
 
 
 
  

Pengujian ini terdiri dari 1 pengambilan data koordinat 
dan 2 percobaan misi. Berikut hasil pengambilan data 
koordinat. 

 
Tabel 5. Hasil Pengambilan Data 

Titik Latitude Longitude 

Home -5.29715 105.41757 

B1 -5.2974 105.41769 

B2 -5.29741 105.41756 

B3 -5.2974 105.41744 
 

Pada percobaan pertama, wahana mengalami crash 
setelah lepas landas. Crash disebabkan oleh kurangnya 
tegangan catu daya ke modul telemetri. Oleh karena itu, 
skema instalasi wahana perlu diubah untuk menghindari 
crash pada percobaan terakhir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pada percobaan kedua, wahana berfungsi dengan 

semestinya dan dapat menyelesaikan misi dan 
mendapatkan total point sebanyak 272 dan menjadi salah 
satu dari 5 wahana yang dapat menyelesaikan 
misiSIMPULAN 
Berdasarkan pengamatan dan pengujian yang telah 
dilakukan, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Wahana dapat melaksanakan misi hanya dengan 

mengandalkan data dari GPS. Wahana hanya 
menggunakan pengontrol primer yaitu pengontrol 

no Tanggal waktu waktu(s) 
1 6/4/2016 15m 25s 925 
2 6/5/2016 13m 47s 827 
3 6/6/2016 15m 25s 925 
4 6/7/2016 12m 32s 752 
5 6/8/2016 11m 52s 712 

  
average 828.2 

   
13.80333 

Gambar 6. Grafik Pembacaan Gyro Sensor 

Gambar 8. Simulasi Lapangan 

Gambar 9. Skema Perubahan Catu Daya 

Gambar 7. Grafik Pembacaan Accelerometer 
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penerbangan CRIUS All In One Pro V2. Dengan 
sistem pemadam api terpisah. 

2. Wahana mendapat waktu terbang yang cukup lama 
meskipun dengan airframe yang berat. 

3. Wahana dapat terbang dengan sangat stabil meskipun 
mendapat gangguan eksternal. 

4. Posisi wahana sebenarnya dengan posisi wahana yang 
terdeteksi di stasiun kontrol darat memiliki error yang 
kecil (<1m sumbu X, Y. <20cm sumbu Z). 

5. Wahana dapat mengunci minimal 15 satelit dan 3 
GNSS dengan HDOP kurang dari 1.5 setelah sistem 
diaktifkan selama 3 menit. Data tersebut didapat dari 
stasiun kontrol darat di bagian satcount, gpsstatus, 
HDOP.   
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Pertanyaan 
Apa kelebihan multicopter dengan 4 baling-baling dan 6 
baling-baling ? 
Jawab 
Dengan 6 baling-baling lebih aman, satu motor tidak aktif 
masih dapat berjalan aman dengan 5 motor 
 
Pertanyaan 
Apa jenis kontroler yang digunakan ? 
Jawab 
Flight controller CRILIS 
 
Pertanyaan 
Apakah alat navigasinya dalam satu modul ? 
Jawab 
Ya, 4 GPS dalam satu modul 
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Abstrak—Sekarang ini penggunaan motor stepper pada 

dunia industri dan kehidupan sehari-hari mudah dijumpai. 

Motor ini digunakan karena baik dalam kontrol posisinya 

sehingga motor stepper digunakan pada aplikasi industri 

yang membutuhkan tingkat kepresisian posisi. Motor 

stepper dapat dikendalikan dengan beberapa metode, yaitu 

full step, half step, dan micro step. Pada paper ini, akan 

dikaji mengenai pengendalian motor stepper dengan 

menggunakan metode full step, half step, dan micro step. 

Untuk melengkapi kajian tersebut, dilakukan pembuatan 

prototipe pengendalian motor stepper dengan menggunakan 

L298 sebagai driver motor dan dsPIC30F6014A sebagai 

kontrolernya. Dari prototipe tersebut didapatkan hasil 

gelombang dari metode-metode yang dikaji. Setelah itu, dari 

masing-masing metode akan dibandingkan mana yang lebih 

baik untuk diaplikasikan di dunia industri maupun pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

Kata kunci : motor stepper, driver motor L298, 

dsPIC30F6014A, micro step  

 

Abstract—Stepper motor was commonly used in industry 

world and daily life. This motor is widely accepted to high 
precision industrial applications due to its excellent position 

control. This motor can be controlled with some methods, 

those are full step, half step, and micro step which are 

reviewed in this paper. To complete the analysis, the prototype 
had been made with L298 as the driver motor and 

dsPIC30F6014A as the controller. The results show the 

waveform of the several methods. Then a comparison of the 

methods that have been made. 

 

Keyword: stepper motor, driver motor L298, 

dsPIC30F6014A, micro step 

 

 
PENDAHULUAN 

Motor listrik banyak digunakan di dunia industri dan 
kehidupan sehari-hari[1],[2]. Salah satu dari motor listrik 
tersebut yaitu motor stepper. Motor ini biasa digunakan 
pada mesin CNC, printer, robotik, perangkat otomotif, dan 
masih terdapat banyak aplikasi lain[3]. Motor stepper 
prinsip kerjanya tidak jauh berbeda dengan motor DC dan 
motor AC lainnya yaitu berputar karena adanya medan 
magnet yang menyebabkan terjadinya tarik menarik antara 
kutub stator dan kutub rotornya, namun tidak terdapat 
sikat (brush) pada konstruksinya. Motor dapat beroperasi 
dengan mengendalikan pulsa-pulsa digital secara 
sekuensial yang kemudian diubah menjadi gerakan 
mekanis sehingga bagian rotor akan berputar. 

Perlu dilakukan banyak pertimbangan dalam memilih 
motor stepper untuk diimplementasikan. Beberapa faktor 
yang harus diperhatikan yaitu jenis motor yang digunakan, 
kebutuhan torka pada suatu sistem, dan juga tingkat 
kesulitan untuk pengoperasiannya [4]. 

Motor stepper tidak memiliki torka yang besar 
dibanding motor DC, namun motor ini digunakan karena 
baik dalam kontrol posisi, sehingga letak posisinya akurat 
dan tidak terjadi pergeseran pada setiap stepnya[5]. 
Kecepatan putaran motor menentukan posisi rotor pada 
sudut tertentu dan dalam waktu tertentu[6]. Untuk 
mengoperasikan motor stepper diperlukan pengendali 
untuk pengoperasiannya.  

Pada paper ini akan dikaji mengenai pengendalian 
motor stepper dengan metode full step, half step maupun 
micro step. Untuk pengoperasiannya dibutuhkan rangkaian 
pengendali yaitu L298 driver motor dan dsPIC30F6014A 
sebagai kontrolernya. Dapat dilihat perbedaan 
pensaklaran, tegangan dan arus motor yang dibuktikan 
pada pengukuran di osiloskop, selain itu terdapat 
perbedaan pada putaran motor. Jika semakin banyak step 
untuk mencapai satu putaran maka semakin halus putaran 
motornya, selain itu arus yang dihasilkan maksimal 
sehingga torka yang dihasilkan pun maksimal. 

 
Tabel 1. Spesifikasi Motor Stepper 

Jumlah Lilitan Stator 
Jumlah Gigi Stator 

8 
48 

Jumlah Gigi Rotor 50 
Sudut Step 
Sudut Poros 

1.8o 
1.35o 

Jumlah Fasa 
Rating Tegangan 

Rating Arus 

2 
12 Volt 

2 Ampere 
 

METODE 
Pada paper ini, kajian meliputi motor stepper, 

pengendalian motor stepper, metode full step, metode half 

step, metode micro step ¼, metode micro step 1/8, dan 
metode micro step 1/16, kemudian dilakukan pengujian 
hardware untuk membuktikan kajian yang ada. 

 
Motor Stepper 

Berdasarkan lilitannya, motor ini dibedakan menjadi 
dua yaitu bipolar dimana tidak terdapat center tap pada 
lilitannya, dan unipolar terdapat center tap di setiap 
lilitannya. Berdasarkan konstruksi stator dan rotor, motor 

mailto:yosuaivanpurnama95@gmail.com1
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ini dibagi menjadi tiga jenis. Pertama yaitu permanent 

magnet, pada rotornya berbentuk tabung dan terdapat 
lapisan magnet permanen berselingan dan berlawan arah 
kutubnya dan stator berupa lilitan. Kedua yaitu variable 

reluctance, rotor besi bergigi dan stator berupa lilitan. 
Ketiga yaitu hybrid, merupakan perpaduan antara 
permanent magnet dan variable reluctance dimana rotor 
bergigi dan terbuat dari magnet permanen. Motor akan 
berputar ketika lilitan stator diberi tegangan, maka akan 
mengalir arus sehingga menghasilkan medan magnet pada 
kutub statornya, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya 
tarik menarik dan atau menolak kutub rotornya. 

Pada paper ini, jenis motor yang digunakan yaitu motor 
stepper hybrid bipolar. Motor ini terdapat delapan lilitan 
stator dimana pada masing-masing lilitan terdapat enam 
gigi sebagai kutub stator. Dari delapan lilitan stator, empat 
lilitan stator dihubung seri begitu pula empat stator 
lainnya, sehingga terdapat empat keluaran kabel. Selain 
stator terdapat lima puluh gigi sebagai kutub rotornya yang 
terbuat dari bahan magnet permanen dengan arah kutub 
yang berlawanan. 

 

 
Gambar 1. Stator Motor Stepper Hybrid 

 

 
Gambar 2. Rotor Motor Stepper Hybrid 

 

 
Gambar 3. Motor Stepper Hybrid 

 
Pada motor stepper terdapat persamaan torka sebagai 

berikut : 
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di mana : T1 = torka pada lilitan 1 
 T2 = torka pada lilitan 2 

   H = torka maksimal 
   S = sudut per step (rad) 

   = sudut poros (rad) 
 

Terdapat fungsi sinusoidal dan cosinusoidal pada 
persamaan (1) dan (2), fungsi tersebut digunakan untuk 
mengatur posisi rotor pada sudut tertentu. Secara umum, 
torka dihasilkan karena adanya arus yang mengalir dan 
torka meningkat secara linier[2]. Sehingga untuk menahan 
gerakan rotor pada sudut tertentu, dapat dilakukan 
pemberian arus pada lilitan yang dapat ditulis dengan 
persamaan sebagai berikut : 
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Kedua persamaan di atas dapat diartikan bahwa arus 

yang mengalir pada lilitan tidak akan melebihi batas 
maksimumnya. 

 

 
Gambar 4. Rangkaian Motor Stepper Hybrid 
 

Pada Gambar 4 arus mengalir terhadap fungsi waktu 
ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 
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Ketika diberi suplai tegangan maka arus dapat ditulis 

dengan persamaan sebagai berikut : 
 

  LVtdtdi  0            (6) 

 
Dengan hukum Ohm, arus maksimal menjadi : 
 

R

V

MAX
I              (7) 

 
Ketika suplai tegangan dihilangkan, maka arus akan 

menurun secara eksponensial, sehingga arus terhadap 
fungsi waktu sebagai berikut : 
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Ketika induktor sudah terisi penuh oleh arus, maka saat 

suplai tegangan dihilangkan, induktor secara otomatis 
akan mengalirkan arus, sehingga dapat ditulis persamaan 
arus sebagai berikut : 

 

L

V

dt

di
             (9) 

 
Motor stepper berputar dengan berbagai variasi sudut 

derajat step. Untuk mengetahui jumlah step dalam satu 
putaran pada motor dapat diketahui dengan persamaan 
berikut : 

 

ph
NrNStep  2          (10) 

 
di mana : Nr = jumlah gigi rotor 

              Nph = jumlah fasa stator 
 
Pengendalian Motor Stepper 

Untuk mengendalikan putaran motor diperlukan 
adanya pensaklaran pada masing-masing belitan. Maka 
dibutuhkan sebuah pengendali yaitu menggunakan driver 

motor L298 dimana pada driver tersebut terdapat 
rangkaian converter H-Bridge yang digunakan untuk 
mengaktifkan dan mengatur pensaklarannya. Dan driver 
tersebut dikontrol dengan menggunakan mikrokontroler 
dsPIC30F6014A. 

 

 
Gambar 5. L298 Driver Motor 

 

 
Gambar 6. Mikrokontroler dsPIC30F6014A 

 
Pada Tabel 2, dituliskan pensaklaran pada driver motor 

L298 untuk dapat mengoperasikan motor stepper 
berdasarkan step-stepnya. 

 
 
 
 

 

Tabel 2. Pensaklaran Motor Stepper 
Step Ph. 1  Ph. 2 Ph. 3 Ph.4 

1 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 
3 0 0 1 0 
4 0 0 0 1 

 
 

 
Gambar 7. Motor Stepper Bipolar dengan  H-Bridge 

Converter 

 
Pada Gambar 7 akan dijelaskan mode operasi 

pensaklaran sebagai berikut: 
 

 
Gambar 8. Mode Operasi Step 1 

 
Pada step 1 dijelaskan bahwa pada rangkaian saklar 

yang aktif adalah S1 dan S3, maka arus akan mengalir dari 
sumber listrik positif menuju ke S1, kemudian menuju L1, 
setelah itu melewati S3 dan kembali ke sumber negatif. 

 

 
Gambar 9. Mode Operasi Step 2 

 
Pada Gambar 9, dijelaskan bahwa saklar yang aktif 

adalah S4 dan S2, maka arus akan mengalir dari sumber 
listrik positif menuju ke S4, kemudian menuju L1, setelah 
itu melewati S2 dan kembali ke sumber negatif. 
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Gambar 10. Mode Operasi Step 3 

 
Pada Gambar 10, dijelaskan bahwa saklar yang aktif 

adalah S5 dan S7, maka arus akan mengalir dari sumber 
listrik positif menuju ke S5, kemudian menuju L2, setelah 
itu melewati S7 dan kembali ke sumber negatif. 

 

 
Gambar 11. Mode Operasi Step 4 

 
Pada Gambar 11, dijelaskan bahwa pada step 4 saklar 

yang aktif adalah S8 dan  
S6, maka arus akan mengalir dari sumber listrik positif 
menuju ke S8, kemudian menuju L2, setelah itu melewati 
S6 dan kembali ke sumber negatif. 

 

 
Gambar 12. Pensaklaran Motor Stepper 

 
Metode Full Step 

Untuk metode full step maka dibutuhkan empat step 
dalam satu putaran dan setiap stepnya berbeda 90o.  

 
Tabel 3. Pensaklaran Full Step 

Step Ph. 1  Ph. 2 Ph. 3 Ph.4 
1 0 0 0 1 
2 0 1 0 0 
3 0 0 1 0 
4 1 0 0 0 

 

Metode Half Step 

Untuk metode half step maka dibutuhkan delapan step 
dalam satu putaran dan setiap stepnya berbeda 45o. 

 

Tabel 4. Pensaklaran Half Step 
Step Ph. 1  Ph. 2 Ph. 3 Ph.4 

1 0 0 0 1 
2 0 1 0 1 
3 0 1 0 0 
4 
5 
6 
7 
8 

0 
0 
1 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 

 

Metode Micro Step ¼ 

Untuk metode micro step 1/4 maka dibutuhkan enam 
belas step dalam satu putaran dan setiap stepnya berbeda 
22.5o. 

 
Tabel 5. Pensaklaran Micro Step 1/4 

Step  Sudut Sumbu X Sumbu Y 
1 0o 1  0 
2 22.5o 0.92  0.38 
3 45o 0.71  0.71 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

67.5o 

90o 

112.5o 

135o  

157.5o  

180o 

202.5o 

225o 

247.5o 

270o 

292.5o 

315o 

337.5o 

0.38 
1 

-0.38 
-0.71 
-0.92 

-1 
-0.92 
-0.71 
-0.38 

0 
0.38 
0.71 
0.92 

 0.92 
0 

0.92 
0.71 
0.38 

0 
-0.38 
-0.71 
-0.92 

-1 
-0.92 
-0.71 
-0.38 

 

Metode Micro Step 1/8 

Untuk metode micro step 1/8 maka dibutuhkan tiga 
puluh dua step dalam satu putaran dan setiap stepnya 
berbeda 11.25o. 

 
Tabel 6. Pensaklaran Micro 1/8 Step 

Step  Sudut Sumbu X Sumbu Y 
1 
2 

0o 

11.25o 
1 

0.98 
 0 

 0.19 
3 
4 

22.5o 
33.75o 

0.92 
0.83 

 0.38 
0.55 

5 
6 

45o 
56.25o 

0.71 
0.55 

 0.71 
0.83 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

67.5o 
78.75o 

90o 

101.25o 
112.5o 

123.75o 
135o  

146.25o 
157.5o  

168.75o 

0.38 
0.19 

1 
-0.19 
-0.38 
-0.55 
-0.71 
-0.83 
-0.92 
-0.98 

 0.92 
0.98 

0 
0.98 
0.92 
0.83 
0.71 
0.55 
0.38 
0.19 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

180o 

191.25o 
202.5o 

213.75o 
225o 

236.25o 
247.5o 

258.75o 
270o 

281.25o 
292.5o 

303.75o 
315o 

326.25o 
337.5o 
348.75o 

-1 
-0.98 
-0.92 
-0.83 
-0.71 
-0.55 
-0.38 
-0.19 

0 
0.19 
0.38 
0.55 
0.71 
0.83 
0.92 
0.98 

0 
-0.19 
-0.38 
-0.55 
-0.71 
-0.83 
-0.92 
-0.98 

-1 
-0.98 
-0.92 
-0.83 
-0.71 
-0.55 
-0.38 
-0.19 

 

Metode Micro Step 1/16 

Untuk metode micro step 1/16 maka dibutuhkan enam 
puluh empat step dalam satu putaran dan setiap stepnya 
berbeda 5.625o. 

 
Tabel 7. Pensaklaran Micro 1/8 Step 

Step  Sudut Sumbu X Sumbu Y 
1 
2 
3 
4 

0o 

5.625o 
11.25o 
16.875o 

1 
0.99 
0.98 
0.94 

 0 
 0.10 
 0.19 
 0.29 

5 
6 
7 
8 

22.5o 
28.125o 
33.75o 
39.375o 

0.92 
0.88 
0.83 
0.77 

 0.38 
0.47 
0.55 
0.63 

9 
10 
11 
12 

45o 
50.625o 
56.25o 
61.875o 

0.71 
0.63 
0.55 
0.47 

 0.71 
0.77 
0.83 
0.88 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

67.5o 
73.125o 
78.75o 
84.375o 

90o 

95.625o 
101.25o 

106.875o 
112.5o 

118.125o 
123.75o 

129.375o 
135o  

140.625o 
146.25o 

151.875o 
157.5o  

163.125o 
168.75o 

174.375o 
180o 

185.625o 

0.38 
0.29 
0.19 
0.10 

1 
-0.10 
-0.19 
-0.29 
-0.38 
-0.47 
-0.55 
-0.63 
-0.71 
-0.77 
-0.83 
-0.88 
-0.92 
-0.94 
-0.98 
-0.99 

-1 
-0.99 

 0.92 
0.94 
0.98 
0.99 

0 
0.99 
0.98 
0.94 
0.92 
0.88 
0.83 
0.77 
0.71 
0.63 
0.55 
0.47 
0.38 
0.29 
0.19 
0.10 

0 
-0.10 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

191.25o 
196.875o 
202.5o 

208.125o 
213.75o 

219.375o 
225o 

230.625o 
236.25o 

241.875o 
247.5o 

253.125o 
258.75o 

264.375o 
270o 

275.625o 
281.25o 

286.875o 
292.5o 

298.125o 
303.75o 

309.375o 
315o 

320.625o 
326.25o 

331.875o 
337.5o 

343.125o 
348.75o 

354.375o 

-0.98 
-0.94 
-0.92 
-0.88 
-0.83 
-0.77 
-0.71 
-0.63 
-0.55 
-0.47 
-0.38 
-0.29 
-0.19 
-0.10 

0 
0.10 
0.19 
0.29 
0.38 
0.47 
0.55 
0.63 
0.71 
0.77 
0.83 
0.88 
0.92 
0.94 
0.98 
0.99 

-0.19 
-0.29 
-0.38 
-0.47 
-0.55 
-0.63 
-0.71 
-0.77 
-0.83 
-0.88 
-0.92 
-0.94 
-0.98 
-0.99 

-1 
-0.99 
-0.98 
-0.94 
-0.92 
-0.88 
-0.83 
-0.77 
-0.71 
-0.63 
-0.55 
-0.47 
-0.38 
-0.29 
-0.19 
-0.10 

 
Pada metode micro step dibutuhkan perbandingan kuat 

medan magnet antar lilitan, sehingga dilakukan 
perhitungan untuk mengatur putaran motor. Pada Tabel 5, 
6, dan 7 dapat dilihat terdapat X dan Y, nilai tersebut 
diperoleh dari perhitungan sinusoidal dan cosinusoidal dari 
sudut yang diinginkan. Sebagai contoh untuk mendapatkan 
putaran 45, maka nilai cos 45 menjadi nilai X dan sin 
45 menjadi nilai Y, begitu pula untuk sudut lainnya. 

 
HASIL PENGUJIAN 

Setelah melakukan perhitungan untuk pensaklaran dari 
metode full step hingga micro step 1/16, maka dilakukan 
pengujian hardware untuk membuktikan pengendalian 
motor stepper dengan metode full step hingga micro step 
yang telah dikaji. 

 

 
Gambar 13. Blok Diagram Hardware 

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

14 - 6 

 

 
Gambar 14. Flowchart Pemrograman 

 

 
Gambar 15. Perangkat Keras 

 
Pertama dilakukan pengujian hardware dengan 

pengendalian metode full step. 
 

 
Gambar 16. Hasil Pengujian Pensaklaran   (a) Phase 1 (b) 

Phase 2 (c) Phase 3 (d) Phase 4 
 

 
Gambar 17. Hasil Pengujian (a) Arus Phase 1 dan 2 (b) 

Arus Phase 3 dan 4 
 

 
Gambar 18. Hasil Pengujian (a) Tegangan Phase 1 dan 2 

(b) Arus Phase 1 dan 2 
 

Kemudian dilakukan pengujian hardware dengan 
pengendali metode half step. Mulai terlihat perbedaan dari 
pensaklaran, tegangan dan arus yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 19. Hasil Pengujian Pensaklaran   (a) Phase 1 (b) 

Phase 2 (c) Phase 3           (d) Phase 4 
 

 
Gambar 20. Hasil Pengujian (a) Arus Phase 1 dan 2 (b) 

Arus Phase 3 dan 4 
 

 
Gambar 21. Hasil Pengujian (a) Tegangan Phase 1 dan 2 

(b) Arus Phase 1 dan 2 
 

Dilanjutkan dengan pengujian dengan pengendalian 
metode micro step ¼, terlihat muncul Pulse Width 
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Modulation (PWM) pada pensaklaran, tegangan dan arus 
yang dihasilkan. Arus yang dihasilkan mulai mendekati 
sinusoidal. 

 

 
Gambar 22. Hasil Pengujian Pensaklaran   (a) Phase 1 (b) 

Phase 2 (c) Phase 3           (d) Phase 4 
 

 
Gambar 23. Hasil Pengujian (a) Arus Phase 1 dan 2 (b) 

Arus Phase 3 dan 4 
 

 
Gambar 24. Hasil Pengujian (a) Tegangan Phase 1 dan 2 

(b) Arus Phase 1 dan 2 
 

Pada pengujian pengendalian metode micro step 1/8, 
PWM menjadi lebih rapat. 

 

 
Gambar 25. Hasil Pengujian Pensaklaran   (a) Phase 1 (b) 

Phase 2 (c) Phase 3           (d) Phase 4 
 

 
Gambar 26. Hasil Pengujian (a) Arus Phase 1 dan 2 (b) 

Arus Phase 3 dan 4 

 

 
Gambar 27. Hasil Pengujian (a) Tegangan Phase 1 dan 2 

(b) Arus Phase 1 dan 2 
 

Terakhir dilakukan pengujian pengendalian dengan 
metode micro step 1/16. Dan terlihat PWM lebih rapat 
dibanding dengan metode micro step 1/8. Arus yang 
dihasilkan pun membentuk sinyal sinusoidal. 

 

 
Gambar 28. Hasil Pengujian Pensaklaran   (a) Phase 1 (b) 

Phase 2 (c) Phase 3           (d) Phase 4 
 

 
Gambar 29. Hasil Pengujian (a) Arus Phase 1 dan 2 (b) 

Arus Phase 3 dan 4 
 

 
Gambar 30. Hasil Pengujian (a) Tegangan Phase 1 dan 2 

(b) Arus Phase 1 dan 2 
 

SIMPULAN 
Pada pengujian hardware yang telah dilakukan, dapat 

dilihat perbedaan pensaklaran, tegangan dan arus yang 
dihasilkan, selain itu juga terdapat perbedaan pada putaran 
motor. Pengendalian micro step lebih baik untuk 
diaplikasikan karena semakin banyak jumlah step untuk 
mencapai satu putaran penuh, maka semakin halus putaran 
motor tersebut, selain itu tingkat kebisingan yang 
ditimbulkan akan minimal, dan dengan pengendalian 
micro step 1/16, arus akan maksimal, sehingga torka yang 
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dihasilkan maksimal, dan kontrol posisinya lebih akurat 
dan presisi. 
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Alasan pengembangan dengan µC DSP1C30F6014A ? 
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Karena untuk pengembangan berikutnya memerlukan 
jumlah pin mikrokontroler yang banyak 
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Metoda yang paling baik ? 
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Metoda micro step karena hasilnya lebih smooth 
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Abstrak—Motor switched reluctance merupakan jenis 

motor yang memiliki beberapa kelebihan dbandingkan 

dengan jenis motor listrik yang lain. Secara struktur motor 

switched reluctance (SRM) tidak menggunakan magnet 

permanen, terdiri dari 8 kutub rotor dan 12 kutub stator. 

Bagian sisi rotor tidak ada belitan kawat dan bagian kutub 

stator terdapat belitan kawat. Motor ini dlengkapi dengan 

inverter 3 fasa yang berfungsi sebagai driver untuk memutar 

dan mengatur kecepatan motor, hall effect sebagai sensor 

untuk mendeteksi posisi rotor dan mikrokontroller 

dsPIC30f4012 sebagai sistem kontrol digital yang berfungsi 

untuk mengatur waktu hidup/ matinya saklar pada inverter. 

Pada makalah ini akan dikaji tentang rancangan sepeda 

listrik berbasis motor switched reluctance. 

 

Kata kunci : motor switched reluctance, inverter, 

dsPIC30f4012 

 

Abstract—Switched reluctance motor have some 

advantages compared with other electrical motors. Switched 

reluctance motor structure does not have any permanent 
magnets in it. The structure is made of 8 rotor poles and 12 

stator poles. The rotor is made of metal with no coil and the 

stator is made of metal with coils surrounding the metal. This 

motor is equipped with 3 phase inverter as the motor driver to 
spin and control the speed, Hall Effect sensor as rotor position 

detector, and microcontroller dsPIC30f4012 as digital control 

system for inverter switching. This paper studied about electric 

bicycle prototype based on switched reluctance motor.  

 

Keywords : motor switched reluctance, inverter, 

dsPIC30f4012 

 
 

PENDAHULUAN 
Bidang kelistrikan mempunyai peran penting bagi 

kehidupan manusia sehari-hari, hamper sebagian besar 
peralatan elektronik yang beredar di masyarakat 
menggunakan energy listrik sebagai sumber tenaga. 
Dewasa ini dikembangkan sepeda listrik sebagai alat 
transportasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk 
mengantisipasi timbulnya polusi yang berlebihan, baik 
polusi udara maupun suara bising. 

Merancang sepeda listrik merupakan salah satu 
trobosan dengan tujuan sebagai alat transportasi yang 
efisien dan ramah lingkungan [1]. Sepeda listrik yang akan 
dirancang dalam aplikasinya menggunakan jenis motor 
switched reluctance, jenis motor ini tidak menggunakan 
magnet permanen, memiliki tingkat efisiensi yang baik 
seperti pemakaian daya yang tidak terlalu besar, dapat 

bekerja pada suhu yang tinggi [2]. Motor switched 

reluctance (SRM) memiliki toleransi dan ketahanan yang 
baik, serta dapat menghasilkan torka dan kecepatan yang 
maksimal.  

Motor switched reluctance (SRM) merupakan tipe 
motor sinkron. Pada aplikasinya rotor motor ini mampu 
berputar pada kecepatan sinkron dengan menfaatkan 
perbedaan nilai reluktansi pada sisi rotor dengan gaya 
magnetik akibat medan magnet pada sisi stator. Agar 
kinerja motor switched reluctance dapat bekerja dengan 
baik, maka diperlukan inverter 3 fasa sebagai konverter 
daya untuk memutar dan mengatur kecepatan motor [3], 
[4]. Mikrokontroller dsPIC30f4012 sebgai sistem control 
digital. Metode pengatur kecepatan motor menggunakan 
Pulsa Width Modulation) yang merupakan prinsip 
pengaturan kecepatan dengan cara merubah-rubah 
besarnya duty cycle pulsa.     

Selain motor switched reluctance sepeda listrik dapat 
menggunakan motor BLDC [5]. Mengingat beberapa 
pertimbangan motor switched reluctance lebih disukai 
karena kontruksinya yang sederhana dan pengaturan 
kecepatan dapat disesuaikan. 

Pada makalah ini diuraikan tentang rancangan sepeda 
listrik yang menggunakan motor switched reluctance 
sebagai motornya. 
 

METODE 
A. Motor Swiched Reluctance 

Motor Switched Reluctance (SRM) adalah motor listrik 
yang tidak menggunakan magnet permanen. Dalam 
beroperasi motor ini hanya mengandalkan pada sisi stator 
yang mendapat eksitasi dan perpindahan rotor kearah 
posisi reluktansi minimumnya. Secara kontruksi terdiri 
dari rotor yang terbuat dari laminasi baja dan stator berupa 
belitan maka motor ini mempunyai kontruksi yang 
sederhana. 

Pada struktur Motor switched reluctance, salah satu 
faktor yang menentukan motor dapat berputar dan 
menghasilkan torsi dengan keluaran maksimal, yang 
dtentukan oleh adanya kutub sepatu (salient pole) pada 
rotor dan stator. Kontruksi Motor switched reluctance 
terdiri dari :  

Stator adalah bagian motor yang diam atau statis yang 
berfungsi sebagai pembangkit elektromagnetik untuk 
menghasilkan medan elektromagnetik pada motor 
sehingga motor dapat berputar. 
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Gambar 1. Stator motor switched reluctance 

 
Stator motor switched reluctance berjumlah 12 kutub 

dan masing-masing kutub dibelit oleh kawat tembaga. 
Rotor adalah bagian motor yang bergerak berputar 

karena adanya medan elektromagnetik pada stator. Rotor 
pada motor switched reluctance yang dipakai pada 
makalah ini berjumlah delapan kutub. Pada kontruksinya 
jumlah rotor dan stator tidak boleh sama hal ini bertujuan 
untuk menghindari kemungkinan rotor berada pada posisi 
diam (statis) yang berakibat tidak dapat menghasilkan torsi 
awal (intial torque) 
 

 
Gambar 2. Rotor motor switched reluctance 
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Gambar 3. Rangkaian ekuivalen 

 
Pada Motor switched reluctance besarnya tegangan 

fasa yang dihasilkan dapat dinyatakan dengan 
menggunakan rumus : 
 

dt

dL
RiV


 .    (1) 

Mengabaikan resistansi stator, persamaan (1) dapat ditulis 
sebagai berikut : 

 







d

dL
i

dt

di
LV

)(
)(    (2) 

 
di mana : 
V = Tegangan sumber DC 
I  = Arus fasa sesaat 
R = Resistansi 
L = Induktansi yang menghubungkan  antara   fluks 

lilitan fasa 
  = Posisi sudut rotor 

  = Kecepatan rotor 
Tingkat aliran energi (P) dapat diperoleh dengan 

mengalikan tegangan dengan arus  
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Persamaan (3) adalah peningkatan dari energi medan 
magnet yang tersimpan, sedangkan persamaan (4) adalah 
output mekanik. Jadi persamaan torsi sesaat )),(( iT   

menjadi : 
 




d

dL
iiT
2

2

1
),(    (5) 

 
Pada kurva di bawah ini digambarkan mengenai 

karakteristik antara torsi dan kecepatan motor yang 
dibatasi oleh arus maksimum. 

 

 
Gambar 4. Kurva karakteristik 

 
B. Inverter 3 Fasa Motor Switched Reluctance 

Inverter adalah suatu konverter statis yang dapat 
mengubah energi listrik dari masukan berupa tegangan DC 
pasa sisi keluaran menjadi tegangan AC. 
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Gambar 6. Inverter 3 fasa 

 
Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa pada Motor 

switched reluctance menggunakan topologi konverter 
yang terdiri dari enam buah saklar yang dikendalikan oleh 
kondisi on/off nya. Masing-masing saklar saling 
berpasangan membentuk tiga konfigurasi. Tabel 1 
pensaklaran pada inverter 3 fasa tergantung pada 
pembacaan posisi rotor oleh 3 sensor hall effect. 
 

Table 1 konfigurasi pensaklaran inverter 3 fasa 
Hall 

Effect 
H1 H2 H3 L1 L2 L3 

010 
001 
100 

1 
0 
0 

0 
1 
0 

0 
0 
1 

1 
0 
0 

0 
1 
0 

0 
0 
1 

 

H1

L1

H2

L2

H3

L3

 
Gambar 7. Timing diagram pensaklaran inverter 3 fasa 

 
C. Batere   

Batere sebagai sumber energi listrik yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan sumber listrik pada motor 
agar dapat bergerak dan berputar. Apabila batere 
mengalami pengosongan energi listrik akibat pemakaian 
(habis), maka dapat diisi kembali dengan menyalurkan 
arus listrik. 
  

HASIL DAN IMPLEMENTASI ALAT 
Pada makalah ini dibahas tentang rancangan sepeda 

listrik dengan menggunakan Motor Switched Reluctance 
(SRM) sebagai penggeraknya. Dilihat dari segi 
pengontrolan dalam beroperasi motor ini menggunakan 
mikrokontroller dsPIC30f4012 dalam implementasinya 
berfungsi untuk mengontrol rangkaian elektronik dan 
dapat menyimpan program. Mikrokontroller ini berupa 
sebuah chip yang dapat bekerja secara inovatif sesuai 

dengan kebutuhan sistem. Driver TLP 250 digunakan 
untuk pensaklaran pada rangkaian elektronik dan juga 
sebagai penghubung antara rangkaian control dengan 
rangkaian daya. Menggunakan inverter 3 fasa untuk 
menggerakkan motor switched reluctance.    

 

SRM
Inverter 

3 Fasa

Driver 

Mikrokontroller

Hall 

Effect

+

 
Gambar 8. Diagram blok sistem 

 
Setelah melakukan berbagai pengamatan dan 

mengambil data dari beberapa sumber, maka dapat 
diketahui bahwa struktur Motor Switched Reluctance 
(SRM) yang dalam rangkainnya terdapat 2 komponen 
utama rotor dan stator, serta didukung oleh komponen-
komponen penting lainnya yaitu inverter 3 fasa, 
mikrokontroller dsPIC30f4012, 3 sensor hall effect, batere 
sebagai sumber energi listrik. Meskipun pada motor SRM 
tidak menggunakan magnet permanen tapi mampu 
menghasilkan torsi dengan keluaran maksimal dan 
kecepatan motor tetap konstan.  

A

B

 
Gambar 9. Hasil simulasi (A) arus fasa A dan (B) arus 

sumber.  

A

B

 
Gambar 10. Hasil simulasi (A) arus fasa A dan (B) arus 

sumber. 
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Gambar di atas adalah arus fasa A dan arus sumber 
dengan menggunakan kecepatan yang berbeda. 

 
A B

 
Gambar 11. Hasil simulasi (A) tegangan fasa dan (B) arus 

fasa . 
 

A B

 
Gambar 12. Hasil simulasi (A) tegangan fasa dan (B) arus 

fasa. 
 

Gambar di atas merupakan tegangan fasa dan arus fasa 
pada posisi kecepatan yang berbeda.  
 

 
Gambar 13. Motor switched reluctance dan Gearbox 

 

 
Gambar 14. Sepeda Listrik Motor switched reluctance 

 
Pada Gambar 14 merupakan hasil rancangan sepeda 

listrik dengan menggunakan motor switched reluctance 
dan beberapa komponen seperti inverter, kontrol dan 
sumber DC. 

Hasil rancangan sepeda listrik di atas masih dalam 
tahap pengujian awal dan hanya untuk menggerakkan 

roda. Selanjutnya rancangan sepeda listrik akan terus 
dikembangkan dan dilakukan pengujian lagi sehingga 
kedepannya sepeda listrik dapat beroperasi derngan baik 
sesuai fungsinya. 

 

A

B

 
Gambar 15. Hasil pengujian (A)  arus fasa A dan (B) arus 

sumber.  
(Skala 1ms/div, CH1 2V/div , CH2 2V/div, 0,1V = 1A) 

 

A

B

 
Gambar 16. Hasil pengujian (A) arus fasa A dan (B) arus 

sumber.  
(Skala 1ms/div, CH1 2V/div , CH2 2V/div, 0,1V = 1A) 

 

A

B

 
Gambar 17. Hasil pengujian (A) tegangan fasa dan (B) 

arus fasa. 
(Skala 1ms/div, CH1 2V/div X 10 , CH2 1V/div, 0,1V = 

1A) 
 

A

B

 
Gambar 18. Hasil pengujian (A) tegangan fasa dan (B) 

arus fasa. 
(Skala 1ms/div, CH1 2V/div X 10 , CH2 1V/div, 0,1 V = 

1A) 
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SIMPULAN 
Dalam kajian di atas telah diuraikan mengenai 

rancangan sepeda listrik dengan menggunakan motor 
switched reluctance (SRM) sebagai motornya. Dari kajian 
tersebut dapat diketahui bahwa motor dapat bergerak dan 
berputar dengan kecepatan konstan berkat peran rotor dan 
stator serta diperlukan inverter 3 fasa untuk drivernya dan 
mikrokontroller dsPIC30f4012 sebagai sistem kontrol 
digitalnya. 
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Pertanyaan 
Berapa kapasitas maksimal ? 
Jawab 
10.000 rpm at no load 
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Abstrak—Masalah kualitas daya listrik di rumah sakit 

sering terjadi karena beban non linier, injeksi harmonisa, 

dan interaksi antara peralatan medis. Dikarenakan masalah 

kualitas daya listrik bersifat kumulatif, kejadian kecil yang 

terdeteksi harus dilakukan dengan serius. Beban non linier 

mendistorsi bentuk gelombang arus dan menciptakan arus 

harmonisa ke system arus. Beban non linier mendistorsi 

bentuk gelombang arus dan menciptakan arus harmonisa ke 

system arus. Setelah dilakukan simulasi maka diperoleh 

kesimpulan, bahwa peralatan Dc Shock / Defibrillator 

mempunyai Total Harmonisa Distorsi arus (THDi) sebesar 

76,1 % dan Total Harmonisa Tegangan (THDv) 3,5 % 

dengan daya  330Watt.   

 

Kata-kata kunci : Harmonisa, Defibrillator (DC SHOCK) 

 

Abstract—Electrical power quality problems in hospitals 

often occur due to non-linear loads, harmonic injection, and 

interaction between medical devices. Because the electrical 

power quality problem is cumulative, the detected minor event 
must be taken seriously. The nonlinear load distorts the current 

waveform and creates a harmonic current to the current 

system. The nonlinear load distorts the current waveform and 

creates a harmonic current to the current system. After the 
simulation, it can be concluded that Dc Shock / Defibrillator 

equipment has Total Harmonic Current Distortion (THDi) 

equal to 76.1% and Total Harmonic Voltage (THDv) 3.5% with 

330Watt power. 

 

Keywords: Harmonics, Defibrillator (DC SHOCK) 

 

 

PENDAHULUAN 
Kualitas daya listrik merupakan kombinasi antara 

kualitas tegangan dan kualitas arus. Gangguan tegangan 
sering terjadi dari jaringan listrik yang dapat 
mempengaruhi pengguna akhir. Sedangkan, gangguan arus 
saat ini berasal dari pengguna akhir yang akan 
mempengaruhi jaringan. Masalah kualitas daya listrik di 
rumah sakit sering terjadi karena beban non linier, injeksi 
harmonisa, dan interaksi antara peralatan medis. 
Dikarenakan masalah kualitas daya listrik bersifat 
kumulatif, kejadian kecil yang terdeteksi harus dilakukan 
dengan serius. Beban non linier mendistorsi bentuk 
gelombang arus dan menciptakan arus harmonisa ke 
system arus. Misalnya dari lampu penerangan listrik. Di 
Indonesia, lampu harus diuji oleh laboratorium listrik 
medis sebelum digunakan oleh rumah sakit. 

Defibrillator (DC SHOCK) adalah alat untuk 
memberikan terapi energi listrik dengan dosis tertentu ke 
jantung pasien melalui electrode (pedal) yang ditempatkan 
di permukaan dinding dada pasien. Disamping 
perkembangan teknologi sangat cepat pertumbuhannya 
dari suatu negara, perkembangan tersebut hampir 
menyeluruh disegala bidang terutama dibidang kelistrikan. 
Sejak berkembangnya teknologi  power electronic, 

penerepan perangkat telah menjadi perenarapan utama 
dihampir semua utilitas listrik. Namun permasalahan 
kualitas daya sistem yang disebabkan meningkatnya 
pengguna  power electronic oleh konsumen listrik. Pada 
dasarnya mutu listrik yang baik adalah listrik yang 
mempunyai tegangan dan frekuensi yang stabil. Untuk di 
Indonesia, listrik yang bersumber dari PLN adalah dengan 
tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz.  

Terdapat banyak aspek yang dapat mempengaruhi 
berkurangnya mutu listrik. Salah satu aspek tersebut 
adalah timbulnya harmonisa pada gelombang listrik dari 
pada peralatan yang dimaksudkan ialah Defibrillator (DC 

SHOCK). 
Defibrilator  adalah  alat penghilangan fibrilasi atau 

me-reset jantung untuk mengembalikan keteraturan irama 
denyut jantung. Metode/cara kerja defibrilator diperlakuan 
syok/kejutan listrik (counter syock) pada jantung  dengan 
Frekuensi 60 Hz, dan arus 6 A, dalam waktu 0,25 – 1 
detik. Dalam penelitian ini penulis memaparkan peneliti 
terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan 
diteliti tentang Harmonisa Pada Peralatan 
Defibrillator  (Dc Shock) diantanya : 
- Ariadi Hazmi (2015), dalam judul Mereduksi 

harmonisa pada peralatan  X-Ray Mobile 100ma  
dengan menggunakan filter pasif (Single Tuned And 

Double Tuned Passive Filter) hasil pengujian 
penggunaan Filter Single-Tuned Passive Filter dan 

Doubel-Tuned Passive Filter serta penggabungan filter 
Single-Tuned Passive Filter dan Doubel-Tuned Passive 

Filter  pada sinar-X dapat mereduksi harmonisa orde 
ke-3 sampai orde ke-39 dengan masing-masing Total 
Harmonisa Distorsi arus (THDi) dan Total Harmonisa 
Distorsi tegangan (THDv) yaitu :  57,77 % dan 2,79 %, 
58,48 % dan 2,75 %, 1,74% dan  2,77%.   

- Faisal Irsan Pasaribu (2014), dengan judul Mereduksi 
harmonisa pada alat kesehatan ceragem dengan single 

tuned passive filter pengujian dapat diketahui bahwa 

mailto:partaonanharahap@umsu.ac.id1
mailto:bennyoktrialdiasman@gmail.com2
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filter hasil yang dirancang dapat berfungsi dengan 
baik, dari pengujian terhadap beban ceragem di suhu 6   
C terdapat reduksi harmonik arus yaitu dari 133,8 % 
menjadi 17 %.  

 
Akibatnya adanya harmonisa ini menyebabkan 

gelombang arus dan tegangan menjadi cacat dan tidak 
sinusoidal dapat dilihat, diukur, dihitung, dan dianalisa 
yang diperkirakan menimbulkan harmonisa dengan 
melakukan terlebih dahulu pengukuran THDv, THDi, 
IHDV dan IHDi.  Untuk menjawab perkiraan harmonisa 
apakah terdapat pada peralatan tesebut,  maka peneliti 
melakukan pengukuran THDv, THDi, dan IHDi pada 
peralatan Defibrillator (DC SHOCK). 

 

I. PENDAHULUAN 
A. Harmonisa 

Harmonisa adalah gelombang yang terdistorsi secara 
periodik yang terjadi pada gelombang tegangan, arus, 
atau daya terdiri dari gelombang-gelombang sinus yang 
frekuensinya merupakan kelipatan bulat  frekuensi 
sumber / fundamental, sehingga bentuknya tidak 
sinusoidal. Hubungan antara frekuensi harmonik dan 
fundamental dapat ditulis sebagai berikut: 

 
 

fh = n. fi .........................................(1) 
 

Dengan  fh  adalah frekuensi harmonik, n adalah 
kelipatan gelombang (bilangan bulat), dan fi adalah 
frekuensi fundamental. Gelombang harmonik ini akan 
menumpang pada gelombang fundamental sehingga akan 
terbentuk gelombang yang terdistorsi. Ini dikarenakan efek 
penjumlahan dari gelombang harmonisa dengan 
gelombang fundamentalnya.  

Peran harmonisa pada sistem tenaga listrik cukup 
besar, terutama pada alat-alat yang terdapat pada sistem 
tenaga. Harmonisa akan menimbulkan beberapa dampak 
seperti panas berlebih pada beberapa alat seperti generator 
dan transformator karena kecenderungan harmonisa 
mengalir ke tempat dengan impedansi yang lebih rendah. 
Beberapa dampak lain akan dijelaskan pada artikel ini. 
Parameter besarnya harmonisa dinyatakan dalam Total 

Harmonic Distortion (THD) yang dapat ditulis sebagai: 
Untuk tegangan, 

THDv = 

√𝑉 + 𝑉 +𝑉 +⋯…………..𝑉𝑛𝑉  ...................(2) 

Untuk arus, 

THDv = 

√𝐼 + 𝐼 +𝐼 +⋯…………..𝐼𝑛𝐼  ....................(3) 

Berdasarkan kesepakatan yang disepakati dunia 
internasional, THD yang diterima adalah apabila bernilai 
dibawah 5% dari tegangan atau arus 
fundamentalnya.Apabila diatas batas tersebut maka alat 
elektronik tersebut tidak boleh digunakan. Efek harmonisa 
tidak dapat dihilangkan secara sepenuhnya, tetapi dapat 
dikurangi. Ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam 

mengurangi harmonisa, yaitu dengan penggunaan filter 
pasif seperti pemasangan kapasitor, penambahan jumlah 
fasa, dan kompensasi atau injeksi harmonisa negatif. 

 
B. Filter Harmonisa 

 

Seperti yang diketahui secara umum, arus harmonisa 
muncul akibat beban non linear. Untuk menghilangkan 
arus harmonisa maka biasa digunakan filter harmonisa. 
Filter harmonisa bisa tersusun dari rangkaian aktif maupun 
pasif. Sedangkan gabungan keduanya biasa disebut filter 
hybrid. Berdasarkan pemasangannya pada jala-jala, filter 
ini bisa dibedakan menjadi dua jenis: paralel dan seri.  

Tipe paralel bekerja dengan mengalirkan arus 
harmonisa. Sedangkan tipe seri bekerja dengan 
menghambat aliran arus harmonisa. Ilustrasi prinsip kerja 
filter harmonisa tipe paralel ditunjukkan pada gambar 1. 
Arus Is adalah arus fundamental dan arus Ih adalah arus 
harmonisa. Dua arus ini disebabkan oleh beban non linier. 
Filter berfungsi untuk mengalirkan arus Ih agar tidak 
masuk ke jala-jala Vs.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Rangkaian filter harmonisa tipe paralel 
 

Ilustrasi prinsip kerja filter harmonisa tipe seri ditunjukkan 
pada gambar 2. Filter berfungsi menahan arus harmonisa 
Ih dan melewatkan arus fundamental Is. Arus harmonisa 
ditandai dengan silang untuk menggambarkan arus tidak 
bisa mengalir karena adanya filter seri. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2. Rangkaian filter harmonisa tipe seri 
 

Filter harmonisa pasif  bisa disusun dari rangkaian 
kombinasi induktor, kapasitor dan resistor. Karena terdiri 
dari komponen pasif, filter jenis ini performennya 
diengaruhi oleh impedansi jala-jala. Oleh sebab itu, 
pemasangan filter pasif perlu mempertimbangkan 
impedansi jala-jala. Filter pasif juga mennginjeksikan daya 
reaktif karena terdiri dari komponen induktor dan 
kapasitor. 

Gambar 3 ini menunjukkan bentuk rangkaian filter 
pasif single tuned dan double tuned. Yang dimaksud 

http://2.bp.blogspot.com/-H1l7XJ0ixSg/Tgk_vcTuxBI/AAAAAAAAAEs/ojhyjZTX5ug/s1600/New+Picture+(18).bmp
http://4.bp.blogspot.com/-dOpTfEJNP7M/TglB4SGzutI/AAAAAAAAAEw/E4SIn5rBdJI/s1600/New+Picture+(20).bmp
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dengan single tuned adalah filter mempunyai frekuensi 
kerja pada satu frekuensi. Sedangkan double tuned punya 
dua frekuensi kerja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. (a) single tuned (b) double tuned 

Filter pasif mempunyai karakteristik yang disebut quality 
factor (Q) 

 
C. Pengaruh   Penggunaan   Peralatan   Elektronika Daya    

Terhadap  Harmonisa  
Rangkaian elektronika daya merupakan suatu 

rangkaian listrik yang dapat mengubah sumber daya listrik 
dari bentuk gelombang tertentu seperti bentuk gelombang 
sinusoidal menjadi sumber daya listrik dengan bentuk 
gelombang lain tidak sinusoidal dengan menggunakan 
piranti semi-konduktor daya. Semi-konduktor daya 
memiliki peran penting dalam rangkaian elektronika daya. 
Dalam analisis harmonik, beberapa indeks Persamaan (1) 
dan (2) yang digunakan untuk melukiskan pengaruh 
harmonisa pada komponen sistem tenaga listrik.  

 

 THD  tegangan : THDV    =  

√∑ 𝑉ℎ∞ℎ=𝑉  X 100%.......(5) 

 

THD  arus : THDi = 
√∑ 𝐼ℎ∞ℎ=𝐼  X 100%..................(6) 

 
Persamaan (5) dan (6) didefinisikan sebagai 

perbandingan nilai rms komponen harmonik terhadap 
komponen dasar dalam (%). Indeks ini digunakan untuk 
mengukur penyimpangan deviation dari bentuk gelombang 
satu periode yang mengandung harmonik pada satu 
gelombang sinus sempurna. Untuk satu gelombang sinus 
sempurna pada frekuensi dasar THD adalah nol. Demikian 
pula pengukuran distorsi harmonik individual untuk 
tegangan dan arus pada orde ke h didefinisikan sebagai 
Vh/V1 dan Ih/I1 . 

Transformasi ini bisa menguraikan sebuah bentuk 
gelombang menjadi komponen-komponen DC, cosinus 
dan atau sinus dengan beberapa frekuensi 
berbeda.  Komponen DC diwakili (ao/2) dan n adalah 
harmonisa ke n. Oleh sebab itu, ada istilah harmonisa ke 3, 
ke 5 dan seterusnya yang menunjukkan frekuensi kelipatan 
3, 5 dst dari frekuensi fundamental. Gambar dibawah ini 
menunjukkan bagaimana sebuah gelombang kotak bisa 
diurai menjadi beberapa gelombang sinus dengan beberapa 
frekuensi yaitu    n=3,5 dan7. Apabila harmonisa terdapat 
di sebuah sistem tenaga listrik, maka frekeuensi 

fundamentalnya adalah frekeunsi sistem tersebut mis 50Hz 
atau 60Hz. Harmonisa pada sistem tenaga listrik bisa 
dalam bentuk tegangan harmonisa atau arus harmonisa. 

Penyebabnya adalah beban non linier, misal: A/VSD 
(Adjustable/Variable Speed Drives), SMPS (Switch Mode 
Power Supply) dll. Dalam bentuk riilnya, beban non linier 
adalah beban yang menggunakan komponen power 
electronics. Yang dimaksud dengan beban non linier 
adalah beban yang beraksi seperti impedansi yang 
berubah-ubah. Ada impedansi beban non linier yang 
berubah secara periodik seperti A/VSD, namun ada pula 
yang berubah secara non-periodik seperti arc furnace.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Arus sebuah beban non  linier yang berubah 
ubah secara periodik dengan nilai  resistansi 10Ohm dan 

open circuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Tegangan sumber, Vs, berbentuk murni 
sinusoidal dengan frekuensi 50Hz. 

 
Pada arus beban linier, selalu berbentuk sinus.  Hasil 

analisa dengan menggunakan transformasi fourier atau 
yang biasa disebut spectrum harmonisa ditunjukkan pada 
gambar di bawahnya. Spectrum berfungsi menunjukkan 
amplitude pada frekuensi yang dianalisa. Pada tegangan 
sumber dan arus beban linier nampak bahwa frekuensi 
hanya muncul pada 50Hz. Sedangkan pada arus beban non 
linier nampak ada komponen DC (frek=0Hz) dan beberapa 

http://2.bp.blogspot.com/-w1qcOA0G7YU/TghHfcONGRI/AAAAAAAAAEk/YRL8uxuYUCk/s1600/New+Picture+(16).bmp
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komponen sinus/cosinus dengan nilai magnitude terbesar 
pada frekuensi fundamental (frek=50Hz). Pada 
prakteknya, beban non linier dengan bentuk arus seperti di 
atas bisa didapatkan pada half wave rectifier satu fasa. 

 
D. Standar Distorsi Harmonisa IEC 

Dalam hal ini standar yang digunakan sebagai batasan 
harmonisa adalah yang dikeluarkan oleh International 

Electrotechnical Commission (IEC) yang mengatur 
batasan harmonisa pada beban beban kecil satu fasa 
ataupun tiga fasa yang nilai arusnya lebih kecil dari 16 
amper perfasa. Untuk beban beban tersebut umumnya 
digunakan standar IEC 61000-3-2. Hal ini disebabkan 
karena belum adanya standar baku yang dihasilkan oleh 
IEEE. Pada standar IEC 61000-3-2, beban beban kecil 
tersebut diklasifikasikan dalam kelas A, B, C, dan D, 
dimana masing masing kelas mempunyai batasan 
harmonisa yang berbeda beda yang dijelaskan sebagai 
berikut [8],[9] : 

 
1. Batasan harmonisanya hanya didefinisikan untuk 

peralatan satu fasa (tegangan kerja 230V) dan tiga fasa 
(230/400V) dimana batasan arus harmonisanya seperti 
yang diperlihatkan Tabel 2. 

 
Tabel 2. Batasan arus harmonisa untuk peralatan kelas A 

Harmonisa 

ke (n) 

 Arus Harmonisa 

Maksimum yang di 

izinkan (A) 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≤ 𝒏 ≤  

2 

4 

6 ≤ 𝒏 ≤ 𝟎 

Harmonisa 
Ganjil 

 
 
 

 
Harmonisa 

Genap 
 

2,3 
1,14 
0,77 
0,4 
0,33 
0,21 

2,25/n 
1,08 
0,43 
0,3 

1,83/n 

 
2. Kelas B meliputi semua peralatan tool portable dimana 

batasan arus harmonisanya merupakan harga absolut 
maksimum dengan waktu kerja yang singkat dimana 
batasan arus harmonisanya diperlihatkan Tabel 3. 

 
Tabel 3.  Batasan arus harmonisa untuk peralatan kelas B 

Harmonisa 

ke (n) 

 Arus Harmonisa 

Maksimum yang di 

izinkan (A) 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≤ 𝒏 ≤  

 

2 

4 

6 

Harmonisa 
Ganjil 

 
 
 
 
 
 
 

Harmonisa 
Genap 

3,45 
1,17 
1,155 
0,6 

0,495 
0,315 

3,375/n 
 

1,62 
0,645 
0,45 

Harmonisa 

ke (n) 

 Arus Harmonisa 

Maksimum yang di 

izinkan (A) ≤ 𝒏 ≤ 𝟎   2,76/n 

 

3) Kelas C termasuk didalamnya semua peralatan 
penerangan dengan daya input aktifnya lebih besar 25 
Watt. Batasan arusnya diekspresikan dalam bentuk 
persentase arus fundamental. Persentase arus 
maksimum yang diperbolehkan untuk masing masing 
harmonisa diperlihatkan Tabel 4. 

 
Tabel 4. Batasan arus harmonisa untuk peralatan kelas C 

Harmonis ke (n) Arus harmonisa 

maksimum yang 

diizinkan (% 

fundamental) 

2 

3 

5 

7 

9 

11≤ 𝒏 ≤  

2 
30 x pf 

10 
7 
5 
3 

 

4). Kelas D termasuk semua jenis peralatan yang dayanya 
dibawah 600 Watt khusus-nya personal komputer, 
monitor, TV. Batasan arusnya diekspresikan dalam bentuk 
mA/W dan dibatasi pada harga absolut yang nilainya 
diperlihatkan oleh Tabel 5 

 
Tabel 5.  Batasan arus harmonisa untuk peralatan kelas D 

Harmonisa 

ke (n) 

Arus Harmonisa 

Maksimum yang 

diizinkan (mA/W) 

Arus Harmonisa 

Maksimum yang 

diizinkan (A) 

 75< 𝐏 < 600 W P > 𝟔𝟎𝟎 𝐖 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≤ 𝒏 ≤  

3,4 
1,9 
1 

0,5 
0,35 
0,296 
3,85/n 

2,3 
1,14 
0,77 
0,4 

0,33 
0,21 

2,25/n 

 
E. Dc Shock / Defibrillator 

Defibrilator dapat memberikan kejutan listrik 
terkontrol untuk hati yang memiliki irama yang 
mengancam jiwa, seperti fibrilasi ventrikel (VF). Dalam 
VF, aktivitas kacau jantung mencegah darah dari 
memompa ke tubuh dan otak. Tegangan disimpan oleh 
defibrilator melakukan arus listrik (shock) melalui dada 
dengan cara elektroda atau pads ditempatkan pada dada. 
Ini pulsa singkat menghentikan aktivitas saat kacau hati, 
memberikan hati kesempatan untuk memulai kembali 
dengan ritme normal. 

Defibrilator ini menggunakan energi untuk 
memberikan kejutan. Jumlah energi yang digunakan 
tergantung pada: 

1. Berapa tegangan digunakan 
2. Berapa banyak saat ini disampaikan 
3. Durasi (panjang) dari shock 
4. Energi diukur dalam joule (J).  
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Defibrillator eksternal dapat menawarkan berbagai 
pilihan energi. Jadi yang disebut "rendah energi" 
defibrillator adalah mereka yang membatasi pilihan energi 
mereka untuk 200J atau kurang. Defibrillator energi 
meningkat menawarkan berbagai energi, dimulai dengan 
tingkat energi rendah dengan pilihan untuk meningkatkan 
tingkat energi untuk kejutan berikutnya. 

Banyak orang bingung saat ini dan energi. Pembedaan 
ini penting dalam defibrilasi, karena defibrillator sering 
dijelaskan dalam hal energi (misalnya, 200J) tetapi mereka 
saat ini - bukan energi - yang defibrillates. Defibrilasi yang 
berhasil membutuhkan bahwa saat ini cukup dikirimkan ke 
otot jantung selama goncangan. 

Defibrilasi membutuhkan pendekatan tengah-of-the-
road sejati. Anda harus memiliki cukup saat ini mencapai 
jantung untuk defibrillate jantung (menghentikan irama 
mematikan), tetapi tidak begitu banyak arus puncak yang 
Anda berisiko merusak jantung. Bahkan, rendah energi 
guncangan dari beberapa defibrillator memberikan puncak 
yang lebih tinggi saat ini dari energi yang lebih tinggi 
guncangan dari jenis lain defibrillator. 

Impedansi adalah resistensi tubuh terhadap aliran 
arus. Beberapa orang secara alami memiliki impedansi 
lebih tinggi daripada yang lain. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Dc Shock / Defibrillator 
 

F. Efek Harmonisa Pada Sistem Tenaga Listrik 
Arus harmonisa bisa menyebabkan munculnya 

tegangan harmonisa pada sistem tenaga listrik. Hal ini 
karena arus harmonisa mengaliri impedansi pada sistem. 
Impedansi bisa berasal dari saluran, trafo dll. Efek negatif 
keberadaan arus harmonisa diantaranya: 
1. Gangguan pada kWh meter analog 
2. Meningkatnya rugi-rugi dan pemanasan abnormal pada 

trafo 
3. Meningkatnya rugi-rugi dan pemanasan abnormal pada 

motor 
4. Kemungkinan meledaknya kapasitor bank 

Meskipun begitu efek ini tidak selalu muncul dan 
terjadi bila ada kondisi-kondisi lain yang mendukung. 
Oleh sebab itu keberadaan arus harmonisa tidak selalu 
disertai gangguan tersebut.  

Besarnya arus harmonisa pada sistem secara umum 
meningkatkan kemungkinan munculnya gangguan. 
Adanya arus harmonisa pada sistem tidak harus direduksi 
dengan memasang filter harmonisa. Pemasangan filter 
perlu ditinjau kemanfaatannya baik teknis maupun secara 
ekonomis. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Blog Diagram Defibrillator 
 

Secara garis besar cara kerja blog diagram diatas 
adalah tegangan PLN masuk memberikan tegangan pada 
blok power supply, outputan dari power supply digunakan 
untuk mengisi battery sehingga outputanya berupa 
tegangan DC. Tegangan DC ini digunakan pada rangkaian 
driver relay dan pembangkit tegangan. Pada blog driver 
relay berfungsi sebagai control waktu discharge. Dimana 
kontrol waktu discharge ini berfungsi sebagai timer atau 
lamanya pembuangan muatan pada kapasitor yang mana 
akan dibuang menuju padlle atau elektroda. Sedangkan 
pada blog pembangkit tegangan digunakan untuk 
menguatkan tegangan yang nantinyamasuk pada blog SAG 
Mutltiplier. Dan dari elektroda atau padlle akan di 
exposure pada pasien efek diberikan discharge kapasitor 
akan memberikan impuls yang kuat ke jantung dengan 
harapan agar aktifitas jantung yang semula lemas akan 
timbul aktivitas kembali dengan satuan joule. 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode simulasi yang dimulai dari pengumpulan data 
kemudian melakukan pengukuran harmonisa, dan 
perhitungan pemodelan filter,. Pengukuran dilakukan pada 
peralatan Defibrillator. 

 

Hasil pengukuran berupa nilai harmonisa tegangan 
(IHDv) dan harmonisa arus (IHDi). Pengukuran pada 
peralatan Defibrillator untuk mengetahui besar nilai 
harmonisa yang terkandung didalamnya. Pengukuran dan 
pengambilan data dilakukan di Medan. Pengukuran 
menggunakan alat ukur Fluke 43B Power Quality 

Analyzer. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Rangkai Defibrillator 

 

http://2.bp.blogspot.com/-nplqXMZAzgs/T4gQqQPYKJI/AAAAAAAAAOs/k5UQu0WLwJM/s1600/1.PNG
https://fajarahmadfauzi.files.wordpress.com/2015/08/untitled.png
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Data hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk 
daftar dan grafik secara langsung, dan data tersebut dapat 
disimpan di komputer. Parameter yang dapat diambil 
adalah komponen harmonisa tegangan, komponen 
harmonisa arus, faktor daya daya aktif, daya reaktif dan 
daya semu.  

Dari pengukuran tersebut akan terlihat nilai setiap orde 
harmonisa dan daya yang terukur, terutama daya reaktif 
yang nantinya digunakan untuk data simulasi pada 
Matlab/simulink, serta digunakan menghitung besar 
komponen yang harus digunakan sebagai kompensasi 
faktor daya sistem. Pengukuran pada peralatan 
Defibrillator menggunakan alat ukur Fluke 43B Power 

Quality Analyzer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Pengukuran THDi 
 

Pengukuran peralatan Defibrillator di dapat hasil 
pengukuran  THDi sebesar 76,1 %  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Pengukuran THDv 
 

Pengukuran peralatan Defibrillator di dapat hasil 
pengukuran  THDv sebesar 3,5 % . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Pengukuran P (Active Power) 
 

Pengukuran peralatan Defibrillator di dapat hasil 
pengukuran  P (Active Power) 0,33 KW. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 12. U (Phase Voltage) 
 

Pengukuran peralatan Defibrillator di dapat hasil 
pengukuran  U (Phase Voltage) 205,7 Volt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamabar 13. Gelombang Harmonik selama 8 menit 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berikut ini merupakan data yang akan diambil dari 

Pengukuran Defibrillator yang diukur melalui alat Fluke 

43B Power Quality Analyzer. Data-data terlampir pada 
lampiran B seperti pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Data pengukuran Defibrillator 
Parameter Satuan Hasil  

Pengukuran 

U (Phase Voltage) Volt 205,2 
I (Phase Current)  Ampere 0.79 
S (Apparent Power) KVA 0.59 
P (Active Power) KW 0.33 
Q (Reaktife Power) KVAR 0.49 
PF (Power Factor)  0.56 
Frekuensi Hz 50.2 
THDv % 3.5 
THDi % 76.1 
IHDi  1 (mA) 2510 
IHDi  3 (mA) 2149 
IHDi  5 (mA) 1514 
IHDi  7 (mA) 931 
IHDi  9 (mA) 515 
IHDi  11 (mA) 361 
IHDi  13 (mA) 306 
IHDi  15 (mA) 241 
IHDi  17 (mA) 264 
IHDi  19 (mA) 241 
IHDi  21 (mA) 241 
IHDi  23 (mA) 218 
IHDi  25 (mA) 186 
IHDi  27 (mA) 143 
IHDi  29 (mA) 98 
IHDi  31 (mA) 55 
IHDi  33 (mA) 65 
IHDi  35 (mA) 43 

 
Pada Tabel 1 dapat dilihat data hasil pengukuran 

individual distorsi harmonisa arus (IHDi) dari setiap orde 
harmonisa. Orde harmonisa yang ditampilkan adalah orde 
harmonisa dari orde ke-1 sampai dengan orde ke-39 
dengan nilai yang berbeda untuk setiap harmonisa. 

Untuk membuat rangkaian simulasi digunakan hasil 
pengukuran dan perhitungan berupa tegangan, nilai setiap 
orde arus harmonisa (IHDi), kapasitansi, induktansi dan 
resistansi filter.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Rangkaian simulasi menggunakan program 
MATLAB/Simulink 

 

Rangkaian simulasi pada Gambar 14. disimulasikan 
menggunakan program MATLAB/Simulink. Rangkaian 
simulasi tersebut terdiri dari individual distorsi harmonisa 
arus (IHDi) orde ke-1 sampai dengan orde ke-39.   

Bentuk gelombang arus dan tegangan diperoleh dari 
Block Power GUI bagian Fast Fourier Transform (FFT) 
Analysis. Hasil simulasi dari rangkaian Gambar 9 

diperoleh grafik keluaran arus dan tegangan seperti 
Gambar 15: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Grafik Tegangan 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(b) Grafik Arus 
 

Gambar 11. Grafik tegangan dan arus sebelum 
pemasangan filter 

 
Klasifikasi  Arus  Harmonisa  pada  peralatan  Dc 

Shock / Defibrillator berdasarkan  Standar IEC 61000-3- 2 

Kelas D.  Hasil pengukuran yang diperoleh dari peralatan 
Dc Shock / Defibrillator menunjukan orde harmonisa yang 
tidak sesuai Standar Internasional Elektrotechnical  

Commission (IEC) 61000-3-2 Kelas D dari orde ke-3 
sampai dengan orde ke-39. Tabel 7.  
 
Tabel 7. Klasifikasi arus harmonisa sebelum pemasangan 

filter berdasarkan  Standar IEC 61000-3-2 Kelas D 

 
Harmonisa 

ke (n) 
Arus 

Harmonisa 
Pengukuran 

IHDi 

(mA) 

Batas Arus 
Harmonisa 

Maksimum yang 
diizinkan (mA/W) 

 75 < P < 600 
Watt 

3 2149 1156 
5 1514 646 
7 931 340 
9 515 170 
11 361 119 
13 306 101 
15 241 87 
17 264 77 
19 241 69 
21 241 62 
23 218 57 
25 186 52 
27 143 48 
29 98 45 
31 55 42 
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Harmonisa 
ke (n) 

Arus 
Harmonisa 
Pengukuran 

IHDi 

(mA) 

Batas Arus 
Harmonisa 

Maksimum yang 
diizinkan (mA/W) 

 75 < P < 600 
Watt 

33 65 45 
35 43 37 
37 0 34 
39 0 31 

 

Pada Tabel 7. Klasifikasi arus harmonisa sebelum 
pemasangan filter berdasrkan Standar IEC 61000-3-2 

Kelas D, terlihat hasil pengukuran dan hasil simulasi 
sebelum pemasangan filter. 

Pada simulasi untuk beban rangkaian Dc Shock / 
Defibrillator dengan data simulasi disesuaikan dengan data 
pengukuran. Arus harmonisa pada peralatan Dc Shock / 
Defibrillator sebelum pemakaian filter diketahui tidak 
memenuhi standart IEC 61000-3-2 Kelas D.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN 
Masalah kualitas daya listrik di rumah sakit sering 

terjadi karena beban non linier, injeksi harmonisa, dan 
interaksi antara peralatan medis. Dikarenakan masalah 
kualitas daya listrik bersifat kumulatif, kejadian kecil yang 
terdeteksi harus dilakukan dengan serius. Beban non linier 
mendistorsi bentuk gelombang arus dan menciptakan arus 
harmonisa ke system arus. Setelah dilakukan simulasi 
maka diperoleh kesimpulan, bahwa peralatan Dc Shock / 
Defibrillator mempunyai Total Harmonisa Distorsi arus 
(THDi) sebesar 76,1 % dan Total Harmonisa Tegangan 
(THDv) 3,5 % dengan daya 330Watt.  Pada pengukuran 
arus harmonisa pada peralatan Dc Shock / Defibrillator 
sebelum pemakaian filter diketahui tidak memenuhi 
standart IEC 61000-3-2 Kelas D. Untuk itu perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dalam reduksi harmonisa 

pada peralatan Dc Shock/ Defibrillator dengan 
menggunakan jenis filter, karena tidak sesuai dengan 
batasan harmonisa standar Internasional Elektrotechnical 
Commission (IEC) 61000-3-2  Kelas D.  
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Abstrak—Proses transaksi bisnis retail menggunakan 

kartu debit atau kartu kredit merupakan hal umum yang 

dilakukan di kota-kota besar. Peningkatan jumlah transaksi, 

kartu yang beredar serta bank yang terlibat mengakibatkan 

peningkatan kasus kriminal yang berkaitan dengan proses 

tersebut. Dalam penelitian ini, Quick Responce Code atau QR 

Code yang saat ini banyak digunakan untuk memberikan 

informasi tentang produk, dimanfaatkan untuk melakukan 

proses transaksi bisnis dengan menggunakan smart phone 

menggantikan kartu. Advanced Encryption standard AES-

256 digunakan dalam proses encoding token data pada QR 

Code sehingga meningkatkan keamanan proses transaksi 

serta pembayaran yang dilakukan. 

Proses transaksi diawali dengan melakukan pemindaian QR 

Code dengan menggunakan kamera smart phone dari 

pembeli, untuk selanjutnya melalui antar muka sistem yang 

dikembangkan,  proses transaksi dilakukan baik untuk 

perekaman data transaksi pada basis data maupun proses 

konfirmasi dan pembayaran terhadap transaksi yang 

dilakukan. 

Uji coba sistem yang dikembangkan dilakukan terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan waktu dan keamanan proses 

transaksi seperti besar data, kemampuan pembacaan QR 

Code, proses error correction jika terjadi kerusakan pada QR 

Code dan proses data masking. Hasil uji coba menunjukkan 

QR Code  yang menggunakan data hasil enkripsi AES256 

dapat digunakan dalam proses e-payment untuk transaksi 

bisnis retail dengan biaya yang relatif murah namun dengan 

tingkat keamanan yang baik. 

 

Kata kunci : E-Payment; QR Code; Retail; Enkripsi 

 

Abstract—Retail business transactions using debit card or 

credit card are commonly used in many major cities. The 

increase in the number of transactions, types of cards, and 

banks involved, have been matched by the increase in criminal 
cases associated with card-based transactions. In this research, 

we developed a system using Quick Response (QR) Codes on 

personal mobile devices as an alternative to debit or credit 

cards. Advanced Encryption standard AES-256 is used to 

encode token data and stored in the QR Code to secure the 

retail business transaction and its related e-payment.  

The transaction process begins by scanning the QR Code using 

the camera on user’s mobile device to extract the token data 

encoded from the QR Code. Through the system’s user 
interfaces, the transaction process will be recorded in a 

database and will be shown on the user’s mobile device for 
transaction confirmation and payment conducted by the bank.  

The system is tested with several factors related to the 

transaction process such as data size, ECC, and data masking 

that affect the time to generate QR Codes. Our test shows that 

the QR Codes can be used in the transaction process from 

beginning till payment,  facilitating the e-payment process of a 

retail business transaction.  

 

Keyword: E-Payment; QR Code; Retail; Encryption 

 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang berlangsung dengan sangat cepat, mendorong 
perubahan perilaku serta cara yang dilakukan masyarakat 
dalam melakukan kegiatan bisnis sehari-hari.  Penggunaan 

non-cash payment seperti kartu debit atau kartu kredit 
sudah merupakan hal umum dilakukan pada kota-kota 
besar. Kebangkitan model bisnis dalam bentuk e-

commerce pada bisnis retail membutuhkan suatu sistem 
pembayaran atau e-payment yang pada banyak hal 
masih belum dapat dipenuhi oleh e-payment yang ada 
yaitu dengan menggunakan kartu debit atau kartu 
kredit. 

Laporan World Payment Report 2015 memperlihatkan 
akan adanya penurunan dalam penggunaan kartu debit atau 
kartu kredit di negara-negara Asia Tenggara termasuk 
Indonesia [1]. Menurut perkiraan, penurunan non-cash 

payment dengan menggunakan kartu ini dipacu oleh banyak 
faktor khususnya perilaku serta masalah keamanan 
informasi personal dari pelaku bisnis tersebut.  Informasi 
personal pemegang kartu yang diberikan pada pihak lain 
pada saat transaksi seringkali sangat mudah untuk 
digunakan pihak lain untuk melakukan tindak kriminal [2]. 

Dalam penelitian ini, dikembangkan suatu sistem non-

cash payment dengan menggunakan QR code yang 
menjamin keamanan proses transaksi tanpa melibatkan 
pemberian informasi personal dari pembeli pada pihak 
lain. Proses transaksi bisnis retail dilakukan dengan 
menggunakan smart phone milik pembeli tanpa 
melibatkan penggunaan kartu debit atau kartu kredit. 
Proses transaksi dillakukan dengan melakukan pemindaian 
QR Code yang dilekatkan pada produk yang ingin dibeli 
dengan menggunakan kamera pada smart phone untuk 
mendapatkan token data yang ada didalam QR Code 
tersebut. QR Code yang digunakan memiliki fitur 
keamanan  seperti Reed Solomon Code untuk Error 
Correction jika terjadi kerusakan pada dan Advance 
Encryption Standard AES–256 untuk encoding data token 
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dalam QR Code. Keseluruhan proses transaksi akan 
direkam didalam basis data aplikasi dan ditampilkan pada 
smart phone pembeli untuk konfirmasi transaksi dan 
sebelum pembayaran dilakukan oleh bank. 

Pengujian sistem dilakukan terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan proses transaksi seperti ukuran besar 
data, kemampuan melakukan perbaikan data jika terjadi 
kerusakan pada QR Code serta proses data masking yang 
mempengaruhi waktu untuk membangkitkan QR Code 
yang digunakan. Untuk keamanan data, Advance 

Encryption Standard AES -256 digunakan untuk 
melindungi data token yang diletakkan pada QR Code 
tersebut. Hasil uji coba memperlihatkan encrypted QR 
Code yang digunakan dapat dimanfaatkan tanpa 
mempengaruhi proses transaksi bisnis mulai dari 
pemindaian QR Code dengan kamera pada smart phone 
pembeli sampai proses e-payment dilakukan pada proses 
transaksi bisnis retail. 

 
Quick Responce (QR) Code 

Quick Response Code atau disingkat QR Code, 
awalnya dikembangkan oleh pabrik/ perusahaan peralatan 
mobil di Jepang. QR Code sebenarnya merupakan bar 
code dua dimensi atau matrix bar code, yang terdiri dari 
segi empat hitam yang disusun dalam suatu grid segi 
empat dengan latar belakang putih seperti terlihat pada 
Gambar 1. QR Code dapat dibaca dengan menggunakan 
QR Code reader atau kamera smart phone.  

 

 
Gambar 1. QR Code versi 1 [3] 

 
Kemampuan QR code dalam menyimpan data 

menyebabkan QR Code banyak digunakan dalam berbagai 
area aplikasi. Beberapa fitur yang dimiliki antara lain, 
kapasitas penyimpanan data yang cukup besar, enkripsi 
data, tahan terhadap kerusakan, kecepatan pembacaan 
yang cukup tinggi, memiliki dimesi ukuran yang relatif 
kecil dan 3600 pembacaan [4]. Data yang disimpan dalam 
QR Code dapat data numerik, alphanumerik, binary dan 
kanji. Data pada QR Code dapat disimpan secara vertikal 
maupun horisontal. Besar data yang dapat disimpan 
mencapai 4296 karakter alphanumerik, 7089 data numerik 
dan 2953 data binary [3.4, 5]. 

Simbol yang digunakan memiliki berbagai versi mulai 
dari versi 1 sampai dengan versi 40. Tiap versi memiliki 
jumlah modul dan konfigurasi modul yang berbeda-beda. 
Yang dimaksud dengan modul adalah titik hitam dan putih 
yang membentuk QR Code tersebut sedangkan konfigurasi 
modul menunjukkan jumlah modul yang dimiliki oleh 
simbol. Versi 1 misalnya memiliki 21 x 21 modul dan 
versi 40 memiliki 177 x 177 modul [3, 4].  

Saat ini ada berbagai jenis QR Code yang digunakan 
misalnya QR Code Model 1, model 2, Micro QR Code, 
iQRCode, SQRC dan Frame QR. Tiap jenis memiliki fitur 
yang berbeda-beda dan standard ISO (ISO/IEC 18004 
standard) [3]. Dengan menerapkan Reed Solomon error 

recovery, QR Code memiliki kemampuan untuk 
melakukan proses perbaikan kesalahan jika kode 
mengalami kerusakan atau tertutup kotoran sehingga 
terjadi kesalahan saat pemindaian. Data restoration rate 

untuk seluruh code words pada QR Code tergantung pada 
tingkat error correction yang digunakan pada QR Code. 
Ada empat tingkatan yang digunakan yaitu level L, M, Q 
dan H dengan kemampuan memperbaiki kesalahan sebesar 
7%, 15%, 25% dan 30%. 

Struktur kode dari QR Code dapat dilihat pada Gambar 
2 dibawah. QR code menggunakan simbol image 
berbentuk segi empat yang terbagi dalam dua bagian yaitu 
bagian yang berperan sebagai function patterns yang 
berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan letak QR 
Code dan bagian encoding region dimana code words dari 
hasil data encoding, error correction dan sistem keamanan 
diletakkan. 

 

 
Gambar 2. QR Code model 2 [3] 

 
Dari Gambar 2 terlihat berbagai jenis pattern 

digunakan pada QR Code untuk membantu proses 
pemindaian. Finder Patterns digunakan untuk mendeteksi 
posisi dari QR Code. Dengan meletakkan pattern ini pada 
ke tiga sudut QR Code maka posisi, ukuran dan sudut dari 
simbol dapat ditentukan dari seluruh arah pemindaian 
(3600). Alignment Pattern digunakan untuk memperbaiki 
distorsi saat pemindaian QR Code. Pusat koordinat dari 
alignment pattern ditandai dengan titik hitam pada QR 
Code dan digunakan saat proses decoding simbol oleh 
decoder mengalami kesalahan. Timing Pattern digunakan 
untuk menentukan pusat koordinat setiap cell data yang 
ada didalam QR Code tersebut. Quiet zone merupakan 
daerah kosong yang memisahkan QR Code dengan 
lingkungan sekitarnya. 

Data area digunakan untuk meletakkan data pada QR 
code. Dalam penelitian ini, data tidak langsung diletakkan 
dalam data area namun dilakukan data encoding terlebih 
dahulu dengan menggunakan Advanced Encryption 

Standard AES-256 untuk melindungi data yang akan 
disimpan didalam data area dari QR Code. Hasil enkripsi 
tersebut di konversi menjadi cell hitam dan cell putih (data 
binary)  untuk kemudian diletakkan pada data area. 
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Advanced Encryption Standard AES-256 
Proses enkripsi merupakan proses data encoding 

dengan tujuan untuk melindungi data dari pihak yang tidak 
berhak untuk membaca dan menggunakan data tersebut 
kecuali telah dikembalikan ke bentuk semula melalui 
proses dengan algoritma dekripsi dengan menggunakan 
kunci tertentu..  

Advanced Encryption Standard atau AES adalah 
symmetric block encryption dimana data asal (plain text) 
dikelompokkan dalam group data dengan panjang tertentu 
yang disebut block. Panjang data block yang digunakan 
pada AES adalah 128 bit sedangkan panjang key antara 
128 - 256 bit. AES menggunakan key yang sama dalam 
proses enkripsi dan dekripsi. Besar key menentukan proses 
konversi data dari data asal atau plain text menjadi 
encrypted data atau cipher text. Dalam penelitian ini 
digunakan panjang key 256 bit. 

Proses komputasi pada AES dilakukan dalam bytes 
sehingga blok data plain text yang besarnya 128 bit 
dikelompokkan dalam bentuk matriks data empat kolom 
dan empat baris matriks sehingga proses data encoding 
dilakukan terhadap matriks data 4 x 4. Dengan 
menggunakan algoritma AES - 256 dilakukan proses 
encoding unuk mengubah data plain text menjadi cipher 
text yang dibutuhkan. Avalanche effect adalah besaran 
umumnya digunakan untuk mengukur unjuk kerja suatu 
algoritma enkripsi. Hal ini untuk mengukur bagaimana 
perubahan pada cipher text yang dihasilkan jika terjadi 
sedikit perubahan pada key yang digunakan atau pada 
plain text. Hal ini akan mempengaruhi lamanya waktu 
proses pencarian plaintext atau key pada saat proses 
enkripsi dilakukan [6]. 

 
QR Code Based Payment System 

Penggunaan kartu debit atau kartu kredit yang rawan 
akan tindak kriminal serta perkembangan penggunaan 
jaringan internet mendorong penggunaan smart phone 
untuk proses e-payment dalam transaksi bisnis e-
commerce. QR codes yang dapat digunakan untuk 
menyimpan data textual dalam bentuk image dapat dibaca 
oleh hampir semua smart phone yang ada saat ini.  

QR-code based payment system yang dikembangkan 
dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. Pembeli 
hanya melakukan proses pemindaian QR Code yang 
dilekatkan pada produk yang ingin dibeli dengan 
menggunakan smart phone serta melakukan proses 
transaksi dan melakukan pembayaran tanpa peralatan 
tambahan lainnya. Melalui program antar muka yang 
disediakan oleh aplikasi yang dikembangkan, pembeli 
dapat mengetahui deskripsi produk yang diinginkannya, 
melakukan konfirmasi untuk membeli atau membatalkan 
transaksi, serta mengirimkan tagihan yang harus dibayar 
oleh bank dimana pembeli memiliki bank account.  

Untuk meningkatkan keamanan proses transaksi maka 
data token yang disimpan dalam QR Code di lindungi 
dengan melakukan proses enkripsi data menggunakan 
Advance Encryption Standard AES-256. Sistem hanya 
membutuhkan data tambahan yang sangat terbatas 
khususnya untuk proses verifikasi dengan bank sebelum 
pembayaran oleh bank dilakukan. 

 
Gambar 3. QR code based e-payment system 

 
Sistem QR Code Based Payment yang dikembangkan 

memiliki tiga modul utama untuk mendukung proses 
transaksi yaitu  customer module, merchant module, dan 
finance admin module. 
 
Customer Module 

Modul ini menyediakan fasilitas yang dapat digunakan 
oleh pembeli mulai dari melakukan proses pemindaian QR 
Code pada produk yang ingin dibeli, mendapatkan 
informasi lebih rinci tentang produk, harga serta 
konfirmasi proses transaksi dan pembayaran yang harus 
dilakukan. Detil proses dapat dilihat pada Gambar 4 
berikut. 

 

 
Gambar 4. Customer Module 

 
Merchant Module 

Modul ini menyediakan fasilitas yang dapat digunakan 
oleh merchant untuk membuat QR Code yang dibutuhkan 
untuk dilekatkan pada produk yang ingin dijualnya. Detil 
proses dalam modul ini dapat dilihat pada Gambar.5 
berikut.  
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Gambar 5. Merchant Module 

 

Finance Admin Module 

Modul ini menyediakan fasilitas untuk mencatat dan 
merekam setiap proses transaksi bisnis yang dilakukan 
oleh permbeli termasuk pembayaran yang dilakukan. Detil 
proses dalam modul ini dapat dilihat pada gambar 6 
berikut. 

 

 
Gambar 6. Finance Admn Module 

 
Unjuk kerja sistem diamati dengan mengamati kualitas 

dari QR Code yang digunakan, serta bagaimana QR Code 
dibuat oleh merchant. Kemampuan kerja sistem akan 
sangat tergantung pada kemampuan customer melakukan 
pemindaian QR Code dengan menggunakan smart phone. 
Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan melalui antar 
muka aplikasi yang dikembangkan dan dilakukan baik 
untuk merchant maupun untuk customer sesuai dengan 

modul yang dikembangkan.  Melalui antar muka pada 
merchant module, merchant membuat QR Code yang 
berisi encrypted token data yang disimpan didalam 
database merchant serta data lainnya seperti deskripsi 
produk, besar transaksi serta informasi lainnya. QR Code 
yang dihasilkan dan siap digunakan dapat dilihat seperti 
pada Gambar 7. 
 

 
Gambar. 7. QR Code merchant module 

 
Customer menggunakan antar muka pada customer 

module untuk masuk kedalam sistem dan memulai proses 
transaksi dengan memilih “Pay with QR” dan selanjutnya 
melakukan pemindaian QR Code seperti terlihat pada 
Gambar.8. 

 

 
Gambar. 8. Pemindaian dengan Smart phone 

 
Setelah hasil pemindaian di verifikasi dengan data 

terkait pada database merchant. barulah proses transaksi 
dapat dilakukan seperti terlihat pada Gambar.9. 
Keberhasilan proses transaksi akan ditampilkan pada layar 
smart phone seperti terlihat pada Gambar 10. 

  
 

 
Gambar. 9. Tampilan proses transaksi 
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Gambar. 10. Notifikasi pada Smart phone  

 
HASIL 

Pengukuran dilakukan terhada faktor yang 
memberikan pengaruh secara langsung pada 
pengembangan QR Code antara lain code size, jumlah 
data yang disimpan, proses masking, level ECC yang 
digunakan serta algoritma enkripsi yang digunakan. Tabel 
1 memperlihat waktu rata2 yang dibutuhkan merchant 
melalui merchant module untuk membangkitkan QR 
Code. Perbedaan panjang data token (dalam bit) pada QR 
Code, versi QR Code yang digunakan serta berbagai Level 
ECC  yang berbeda hampir tidak menunjukkan perbedaan 
waktu dalam menghasilkan QR Code yang dibutuhkan. 

 
Tabel 1. Factors pengaruh pada QR Code generation 

 
 

Untuk melihat kemampuan tingkat ECC pada QR 
Code yang digunakan, maka QR Code merchant dirusak 
pada finding pattern yang berbeda maupun pada data 

area. Tabel 2 memperlihatkan pengaruh kerusakan pada 
Finding Patterns dan hasil pemindaian yang dilakukan 
sedangkan Tabel 3 sampai 6 memperlihatkan pengaruh 
kerusakan pada data area terhadap proses pemindaian. 

 
Tabel 2. QR code kerusakan Finding Pattern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. QR Code kerusakan data area dengan ECC Level 
L 

 
 

Tabel 4. QR Code kerusakan data area dengan ECC Level 
M 

 
 

Tabel 5. QR Code kerusakan data area dengan ECC Level 
Q 
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Tabel 6. QR Code kerusakan data area dengan ECC Level 
H 

 
 

Dari hasil pemindaian yang diperoleh pada tabel diatas 
terlihat kemampuan QR Code dalam melakukan error 

recovery sangat tergantung pada tingkat ECC yang 
digunakan dalam QR Code tersebut. 

Unjuk kerja dari algoritma enkripsi AES-256 
dilakukan dengan mengukur avalanche effect seperti 
terlihat pada Tabel 7 and Tabel 8. Dari tabel 7 terlihat 
perubahan panjang plain text yang digunakan akan 
menhasilkan cipher text yang stabil. Demikian juga halnya 
untuk perubahan key dalam proses enkripsi seperti terlihat 
pada tabel 8. 

 
Table 7. Hasil Avalanche Effect Test dengan perubahan 

pada Plaintext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 8. Hasil Avalanche Effect Test dengan perubahan 
pada  key 

 
 

SIMPULAN 
Berdasarkan uji coba yang dilakukan pada aplikasi 

sistem e-payment dengan menggunakan encrypted QR 
Code, dapat disimpulkan: 

 Kemampuan QR Codes untuk melakukan perbaikan 
hasil pemindaian tergantung pada level ECC yang 
digunakan pada QR Code tersebut serta lokasi 
kerusakan yang terjadi pada QR Code. 

 Proses enkripsi data asal atau plain text menjadi cipher 

text dengan menggunakan Advanced Encryption 
Standard AES-256 mampu melindungi data dengan baik 
tanpa mempengaruhi waktu proses transaksi secara 
signifikan. 

 QR Code dapat digunakan dalam proses e-payment pada 
transaksi bisnis retail dengan cukup aman dan murah   
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Abstrak—Penggunaan solar cell saat ini di Indonesia 

sudah mulai marak, hal ini merupakan suatu perubahan 

yang positif dimana masyarakat Indonesia mulai beralih ke-

energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Untuk dapat 

mengoptimalkan penggunaan energi matahari oleh solar cell, 

maka penulis membuat suatu alat yang dapat 

memaksimalkan penggunaan solar cell tersebut dengan 

memberikan perangkat charger controller. Sistem 

mikrokontroler yang digunakan adalah PIC16F877A. 

Penelitian ini  menghasilkan suatu alat yang dapat 

membantu solar cell agar mengontrol tegangan masukan ke 

solar cell yang disimpan pada baterai dan mengontrol 

keluaran beban. Dari penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa dengan ditambahkannya charger 

controller pada dual axis solar tracker sangat efektif menjadi 

pengontrol tegangan yang diperoleh dilihat pada 

kemampuan mengatur arus yang mengalir kebaterai, 

menghindari overcharging dan overvoltage, dan dapat 

mengontrol beban yang ingin digunakan, sehingga 

penggunaan baterai bisa digunakan dalam jangka waktu 

panjang. 

 

Kata kunci : solar cell, charger controller, PIC, solar 

tracker, Motor DC 

 

Abstract—Current solar cell usage in Indonesia has started 

to bloom, this is a positive change where the people of 
Indonesia began to switch to environmentally friendly and 

renewable energy. To be able to optimize solar energy use by 

solar cell, hence writer make a tool that can maximize the use 

of solar cell by giving device charger controller. The 
microcontroller system used is PIC16F877A. This study 

produced a device that can help solar cells to control the input 

voltage to the solar cells stored on the battery and control the 

load output. From the research that has been done show that 
with the addition of charger controller on dual axis solar 

tracker is very effective to be a voltage controller obtained seen 

on the ability to regulate the current flowing the battery, 

avoiding overcharging and overvoltage, and can control the 
load to be used, so the use of the battery can be used in the long 

term. 

 

Keyword: solar cell, charger controller, PIC, solar tracker, 
Motor DC 

 
 

PENDAHULUAN 
Penggunaan panel surya di Indonesia sudah mulai 

marak, hal ini tentunnya merupakan sesuatu hal yang 
positif dimana masyarakat Indonesia mulai beralih ke 
energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Indonesia 
yang merupakan negara tropis sehingga mendapatkan 

pancaran cahaya matahari yang baik, sayangnya energi ini 
kurang dimanfaatkan secara optimal yang dapat kita lihat 
dimana masih banyak panel surya yang bersifat statis. 
Jumlah energi matahari yang dihasilkan perangkat sel 
surya ditentukan oleh posisi dan kemiringan panel 
terhadap arah datangnya matahari. Pemasangan penel 
surya secara permanen tidak akan mendapatkan cahaya 
matahari maksimal. Untuk pengoptimalan energi matahari 
diperlukan sebuah alat yang dapat mengorientasikan panel 
surya ke matahari. Hal tersebutlah yang mendukung 
munculnya pembuatan solar tracker sebagai alat untuk 
menggerakkan solar cell agar mendapatkan energi cahaya 
matahari yang maksimal. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan solar 
tracker telah dilakukan yaitu, rancang bangun sistem 
kontrol mekanisme pelacak matahari berserta fasilitas 
telekontrol hemat energi menggunakan sensor timer dan 
sensor cahaya untuk memacu pergerakan panel agar selalu 
menyesuaikan dengan arah matahari. Pada sistem kontrol 
ini, sinyal referensi diambil dari 2 buah sensor cahaya 
sedangkan umpan balik diambil dari sensor posisi dan 
sensor suhu (Mirdanies, Midriem, dkk. 2011). Kelemahan 
pada penelitian tersebut adalah pengunaan LDR pada saat 
cuaca mendung sangat tidak optimal sehingga LDR tidak 
dapat menentukan arah agar solar cell dapat bergerak. 
Penelitian mengenai solar cell lainnya juga telah dilakukan 
yaitu pergerakan panel surya dual axis berdasarkan 
intensitas cahaya matahari. Pada penelitian ini digunakan 
sensor cahaya sebagai pendeteksi intensitas cahaya 
matahari tertinggi. Untuk proses monitoring digunakan 
sensor arus dan sensor tegangan, yang mana data dari 
sensor diolah oleh microcontroller. Dari penelitian yang 
telah dilakukan, tegangan rata-rata yang dihasilkan dengan 
metode bergerak dapat mencapai 37,87V, sedangkan 
dengan metode diam hanya menghasilkan 33,61V. Lalu 
pada penelitian lainnya menghasilkan tegangan rata-rata 
mencapai 35,17V (Purnomo,Johan Bagus. 2013; 
Muharmen, Rezi. & Simanullang, Rinaldi. 2012). 
Penelitian lainnya yaitu optimalisasi panel sel surya 
dengan menggunakan sistem pelacak berbasis 
mikrokontroler AT89C51. Kerja sistem ini adalah 
mengendalikan arah panel sel surya agar tegak lurus 
dengan arah datang sinar matahari. Inti dari alat ini adalah 
sebuah chip mikrokontroler AT89C51 untuk mengatur 
putaran motor steper untuk menggerakan panel agar sesuai 
dengan arah pergerakan matahari. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa panel sel surya menggunakan sistem 
pelacak menghasilkan energi keluaran lebih besar daripada 
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panel sel surya diam. Peningkatan energi keluaran pada 
pengukuran I adalah sebesar 15,0% dan pada pengukuran 
adalah sebesar 15,4%. (Yuwono, Budi. 2005). 
Keberhasilan penyimpanan energi matahari pada baterai 
ditentukan oleh pemilihan control charger yang tepat.   

 
METODE 

Proses yang dilakukan ialah menjelaskan bagaimana 
cara kerja solar charger yang digunakan untuk mendeteksi 
tegangan yang dihasilkan oleh solar cell untuk mengatur 
arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai 
agar bisa digunakan oleh beban. Tegangan yang diterima 
oleh solar cell akan dijadikan sebagai tegangan referensi 
oleh charger controller dan diteruskan ke baterai. Pada saat 
baterai terisi penuh charger controller akan memutus 
tegangan yang masuk kebaterai. Arus listrik DC yang 
berasal dari baterai tidak mungkin masuk ke panel surya 
karena biasanya ada diode protection yang hanya 
melewatkan arus listrik DC dari solar cell kebaterai. 
Proses ini akan terjadi terus menerus secara berulang-
ulang.  

Implementasi solar charger pada solar tracker 
(Gunawan Arif, Rahayani Rizki,2015)  adalah sebagai 
kontrol charging agar baterai selalu terisi penuh kerena 
solar cell akan bergerak ketika tegangan yang diterimanya 
kecil dari tegangan referensi. Solar cell digerakkan oleh 2 
motor penggerak yang berkapasitas 24 V, 2.5 A dengan 
baterai 12 V, 7.2 A. penggunaan baterai sebagai supply 
penggerak motor sangat diutamakan, maka charger 
controller berfungsi sebagai pengontrol arus dan tegangan 
yang diterima oleh baterai agar terisi penuh. 

 
Gambar 1. Rangkaian Solar Charger Controller 

 
 

 
Gambar 2. Implementasi charger controller pada solar cell. 

 
Gambar 3. Flowchart charger controller 

 
HASIL 

Solar charger controller dapat mengatur tegangan input 
yang diinginkan oleh baterai. Solar cell sendiri pada saat 
siang hari memiliki tegangan maksimal 20,3 V dan 
tegangan terkecil pada sore hari yaitu 7 V. Solar charger 
controller disetting sesuai dengan tegangan yang 
dihasilkan oleh solar cell. Prinsip pengecasan pada baterai 
adalah tegangan yang dihasilkan oleh solar cell harus lebih 
besar dari tegang baterai yang akan dicas. Solar charger 
akan mencharging baterai ketika tegangan yang dihasilkan 
solar cell lebih besar dari tegangan baterai dan berhenti 
ketika baterai terisi penuh pada tegangan 13,8 V. Hal ini 
dikarenakan solar charger dilengkapi dengan diode 
protection sehingga baterai tidak akan terjadi 
overcharging. 

 
Tabel 1. Motor DC 

Arus (mA) 250 
Tegangan (V) 12 
Daya (W) 3 
Jumlah Komponen 2 
Total Daya (W) 6 

 
Dari percobaan yang telah dilakukan pergerakan solar 

tracker terjadi sebanyak 4 kali dalam satu hari. Sekali 
bergerak membutuhkan daya sebesar 6 W. Total dari daya 
yang dibutuhkan oleh motor adalah 24 W sehingga charger 
controller harus memaksimalkan pengisian baterai agar 
selalu berada pada kondisi full dan digunakan oleh motor 
penggerak solar cell. 

Untuk menggunakan charger controller perlu 
diperhatikan karakteristik sel surya dan accumulator. 
Dalam penelitian ini digunakan 4 modul sel surya yang 
dipasang paralel, dengan tegangan keluaran maksimal 22,4 
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volt dan arus maksimal 4,6 A. Accumulator yang 
digunakan memiliki tegangan maksimal 13,5 volt.  

Charger controller yang digunakan dengan 
karakteristik sebagai berikut : 
- Tegangan input maksimal 24 volt. 
- Tegangan output maksimala 13,5 volt. 
- Arus masksimal 10 ampere. 

Seperti yang telah disebutkan di atas solar charger 
controller yang baik biasanya mempunyai kemampuan 
mendeteksi kapasitas baterai. Bila baterai sudah penuh 
terisi maka secara otomatis pengisian arus dari panel sel 
surya berhenti. 

 
SIMPULAN 

Pengggunaan solar cell dengan ditambahkannya solar 
charger controller sangat efektif menjadi sumber tegangan 
listrik terbarukan. Indikator efektif dilihat pada 
kemampuan mengatur arus yang mengalir kebaterai, 
menghindari overcharging dan overvoltage, dan dapat 
mengontrol beban yang diinginkan sehingga penggunaan 
baterai bisa digunakan dalam jangka panjang. 
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Pertanyaan 
Charger controller berfungsi saat tegangan diatas 12 volt ? 
Jawab 
Menghindari overcharge / overvoltage 
 
Pertanyaan 
Harus dipakai fungsi regulator, untuk memanfaatkan 
tegangan kurang 
 
Pertanyaan 
Proteksi overvoltage dimana ? 
Jawab 
Menjaga agar maksimum tegangan mikrokontroler 30 volt 
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Abstrak—Pencurian listrik semakin marak terjadi 

dikalangan pelanggan PLN, berbagai cara pun telah 

dilakukan untuk penanganan dan pencegahannya. Salah satu 

penanganan dalam kasus pencurian listrik ini PLN 

membentuk operasi penertiban pemakaian tenaga listrik 

atau sering disingkat P2TL. Namun ini masih belum berjalan 

efektif dikarenakan PLN masih kesulitan dalam hal 

mendeteksi dan penentuan target operasi pelanggaran yang 

akurat. Sistem pengaman terintegrasi aplikasi android pada 

kwh meter prabayar merupakan segel elektronik yang 

dirancang sedemikian rupa dengan sensor gerak yang 

terhubung dengan modul gsm agar mempermudah proses 

notifikasi pada aplikasi android. Prinsip kerja dari alat ini 

yaitu apabila pelanggan PLN dengan sengaja membuka segel 

tersebut maka sensor akan aktif dan mengirimkan notifikasi 

melalui modul gsm dan akan diterima oleh petugas PLN. Isi 

notifikasi tersebut adalah waktu dilakukannya pembukaan 

segel, No ID pelanggan, atas nama pelanggan dan alamat 

pelanggan yang selanjutnya ditindak lanjut oleh petugas 

PLN maupun tim P2TL sebagai target operasi dan meluncur 

ke lokasi atau rumah pelanggan untuk memastikan apakah 

telah terjadi pelanggaran atau tidak. 

 

Kata Kunci : Pencurian listrik, P2TL, Pelanggan PLN, 

Segel elektronik. 

 

Abstract—The theft of electricity is increasingly prevalent 

among PLN customers, have been done for the handling and 

prevention. One of the handling in the case of electricity theft is 
PLN formed a controlling operation of electricity usage called 

P2TL. However, this is still difficult in terms of detecting and 

determining the target of an accurate violation operation. 

Integrated security system android applications on kwh meter 
prepaid is an electronic seal that is designed in the way of a 

gsm module to facilitate the notification process on android 

applications. The working principle of this tool is that if PLN 

customers deliberately open the seal then the sensor will be 
active and send notification via gsm module and will be 

accepted by PLN officers. The contents of the notification are 

the timing of the seal opening, the customer ID number on 

behalf of the customer name and the customer's address which 
is further followed by the PLN officer or P2TL team as the 

target of the operation and then the officer headed to the 

customer location to ensure whether or not the violation has 

occurred. 

 

 Keywords: Theft of Electricity, P2TL, PLN Customers, 

Electronic Seals 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Susut adalah salah satu hal yang sebisa mungkin 

dihindari dalam distribusi tenaga listrik. Susut jaringan 
dapat terjadi di jaringan transmisi dan jaringan distribusi, 
serta biasanya dibedakan menjadi susut teknis dan non 
teknis. Dalam bisnis ketenagalistrikan upaya menekan 
susut dimaksudkan untuk menekan cost/ biaya dalam 
membangkitkan tenaga listrik. Sehingga upaya menekan 
susut merupakan aktivitas strategis penting yang harus 
dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi. 
Susut teknis adalah susut yang terdapat pada komponen-
komponen distribusi, seperti susut pada trafo, jointing dan 
kontak-kontak penghantar. Susut teknis sulit untuk 
dihilangkan namun dapat diminimalisasi dengan 
penggunaan material dengan konduktivitas yang baik. 
Susut non teknis merupakan kerugian yang diakibatkan 
pemakaian yang tidak terukur, contohnya pemakaian 
listrik illegal, kesalahan baca meter, dan lain-lain di luar 
keteknisan. Susut non teknis dapat terjadi di banyak titik, 
mulai dari prosedur yang lemah, karakteristik dari alat 
ukur kwh meter sehingga oknum masih dapat melakukan 
penyalahgunaan aliran listrik dan sistem aplikasi. Salah 
satu kerugian PLN jika kurang mengantisipasi 
keterbatasan atau kelemahan yang ada adalah susut non 
teknis yang umumnya terjadi pada titik transaksi antara 
PLN dan Pelanggan. 
2.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah 
merancang bentuk pencegahan dan deteksi pelanggaran 
listrik yang akan terjadi pada kwh meter prabayar. 
3.1. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 
Manfaat Teoretis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai macam-macam pelanggaran 
pada kwh meter prabayar 

b. Membantu pihak terkait seperti petugas pln dalam 
penanganan dan pencegahan pelanggaran listrik pada 
kwh meter prabayar. 

Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
referensi penelitian mengenai perancangan sistem 
pengaman pada kwh meter prabayar. 

mailto:aas@sttpln.ac.id1
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b. Memberikan metode praktis untuk mempermudah 
penanganan dan pencegahan terjadinya pelanggaran 
listrik pada kwh meter prabayar.  

2. Kerangka Teoritis 
2.1. Alat Ukur dan KWh Meter 

Dalam distribusi listriknya ke pelanggan, PLN 
menerapkan alat ukur yang digunakan sebagai pemantau 
banyaknya penggunaan energi listrik yang terpakai. Alat 
ini disebut KWh meter, KWh meter yang digunakan saat 
ini terdapat dua jenis yaitu KWh meter analog dan digital, 
keduanya memiliki cara kerja yang masih sama 
berdasarkan kumparan arus dan kumparan tegangan. 
Hanya saja perbedaannya terletak pada komponen 
penyusun di kedua jenis KWh meter tersebut serta bentuk 
tagihan yang diterapkan. Untuk KWh meter analog 
diterapkan bentuk tagihan pascabayar (abodement), 
sedangkan untuk KWh meter digital diterapkan bentuk 
prabayar (voucher).  
 

 
a. KWh meter Analog 

 

 
b. KWh meter Digital 

Gambar 1. Jenis KWh meter 
 
2.2. KWh Meter Digital atau Prabayar 

Kwh meter digital atau prabayar bekerja berdasarkan 
program yang dirancang pada mikroprosesor yang terdapat 
didalam piranti KWh meter digital  tersebut. Pada 
prinsipnya, sebuah kwh meter digital akan mengkonversi 
sinyal analog tegangan dan arus yang terukur menjadi 
sinyal digital atau diskrit  dengan mengambil nilai-nilai 
sampel (menyamplingan) dari sinyal analog tegangan dan 
arus secara periodik setiap periode sampling (Ts). Layanan 
Listrik Prabayar merupakan bentuk pelayanan PLN dalam 
menjual energi listrik dengan cara pelanggan membayar 
dimuka. Mudahnya, sebelum menggunakan listrik dari 
PLN, pelanggan terlebih dahulu membeli sejumlah 
nominal energi listrik, sesuai yang dibutuhkan. Dengan 
cara ini, kendali penggunaan listrik sepenuhnya ada pada 
pelanggan.  Kekhawatiran tagihan listrik membengkak tak 
perlu lagi lagi terjadi. Baik yang disebabkan oleh 
penggunaan listrik yang tak terkontrol maupun terjadinya 
kesalahan baca meter. Dengan membeli listrik di awal, 
hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tak perlu lagi 
terjadi. 

 2.3 Cara Kerja KWh Meter Digital.  
Secara teknis operasional sistem listrik digital atau 

prabayar dikenal ada 2 sistem yaitu sistem 1 arah (one 

way) dan sistem 2 arah (two ways), perbedaan yang 
mendasar pada operasionalnya untuk listrik prabayar 1 
arah adalah komunikasi antara meter prabayar dengan 
vending sistem adalah melalui media token berupa 20 digit 
angka yang dimasukkan pada keypad kWh meter prabayar. 
Sedangkan pada sistem 2 arah komunikasi antara vending 
sistem dengan meter prabayar melalui media Smart card / 

smart key yang diisi ulang melalui card charger / card 

reader kemudian dimasukkan pada kWh meter prabayar. 
Sistem listrik prabayar yang digunakan disini adalah 
sistem 1 arah. Sistem One way bekerja dengan membentuk 
suatu protokol multi operability (berjalan disemua 
platform) baik secara vending system  (sistem pembuat 
Token) maupun multi vendor supplyer Meter. Protokol 
komunikasi Sistem ini disebut dengan STS yaitu Standard 
Transfer Spesification (STS) yang merupakan 
pengembangan dari standar internasional yaitu IEC 62055-
41 Payment Metering System. 

Standar untuk sistem 1 arah merupakan standar terbuka 
(multi vendor), dimana beberapa merk kWh meter 
prabayar bisa digunakan pada Vending sistem prabayar 
dengan Standar STS. Perusahaan pengguna Vending 

System/meter prabayar 1 arah harus mendaftarkan diri 
kepada Asosiasi STS untuk mendapatkan Nomor Suplly 

Group Code (SGC) yang akan digunakan sebagai salah 
satu data untuk enskripsi token.  

Standar untuk sistem 1 arah merupakan standar terbuka 
(multi vendor), dimana beberapa merk kWh meter 
prabayar bisa digunakan pada Vending sistem prabayar 
dengan Standar STS. Perusahaan pengguna Vending 

System/meter prabayar 1 arah harus mendaftarkan diri 
kepada Asosiasi STS  

Token yang berupa 20 digit angka diproduksi oleh 
Vending System ini unik dan mempunyai tingkat 
keamanan sangat tinggi yang merupakan hasil enskripsi 
dari STS Security module yang terdiri dari: nomor serial 
meter, index tarip, nilai kWh yang dibeli, nomor Suplly 

Group Code (SGC).  

 
Gambar 2. Sistem Transaksi Energi pada KWH Meter 

Digital  
 
Gambar 2 adalah cara teknis dan operasional mekanisme 
pembelian listrik prabayar mudah dan efektif dengan cara 
pelanggan membeli token/voucher yang berisikan 20 digit 
angka, kemudian angka tersebut diisikan kedalam meter 
prabayar, listrik sudah bisa digunakan. Pelanggan mengisi 
ulang jika kredit kWH sudah akan habis / habis, jika tidak 
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diisi ulang pada saat kredit KWH habis, sambungan listrik 
akan terputus secara otomatis sampai pengisian ulang 
berikutnya. 
 
2.4. Macam – Macam Pelanggaran pada KWH Meter 

Digital atau Prabayar 
Berdasarkan peraturan PLN yang diatur 

dalam  Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 
1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga 
Listrik (P2TL). Terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran 
P2TL yaitu : 

1. Pelanggaran Golongan I ( P I ) merupakan 
pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. 

2. Pelanggaran Golongan II ( P II )  merupakan 
pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. 

3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan 
pelanggaran yang mempengaruh batas daya dan 
mempengaruh pengukuran energi. 

4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan 
pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. 

 
Beberapa pelanggaran atau pencurian listrik yang terjadi 
pada KWH meter prabayar yaitu: 

1. Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain 
dengan: 

a. mengubah setting kalibrasi Alat Pengukur (meter 
listrik/ kwh meter); 

b. memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan 
arus; 

c. memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan 
tegangan; 

d. memutus penghantar neutral dan menghubungkan 
ke bumi; 

2. Pengawatan meter berubah sehingga : 
a. pengawatan arus tidak se-phasa dengan 

tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang 
terbalik; 

b. kabel arus terlepas; 
c. memutus rangkaian pengawatan arus atau 

tegangan; 
3. Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, 

dengan: 
a. mengganti CurrentTransformer        (CT) 

dan/atau Potential Transformer (PT)  dengan 
ratio yang lebih besar; 

b. menghubung singkat terminal primer dan/atau 
sekunder CT; 

c. memutus rangkaian arus CT atau tegangan PT 
d. merusak CT dan/atau PT 

4. Menukar penghantar phasa dengan  penghantar netral 
pada instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi 
pengukuran energi. 

5. Menukar /memindah instalasi milik PLN tanpa ijin 
PLN sehingga menyebabkan APP atau alat 
perlengkapan milik PLN rusak atau dapat 
mempengaruhi kinerja alat  pengukur. 

6. Mengubah pengukuran alat pengu-kur (meter 
listrik/KWh meter) elektronik, antara lain dengan: 

a. mengubah setting data entry; 

b. mempengaruhi sistem komuni-kasi data dari 
meter elektronik ke pusat kontrol data PLN 

c. Mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai 
untuk fungsi kerja Alat Pengukur; terjadi hal-hal 
lainnya dengan tujuan mempe-ngaruhi pemakaian 
energi.  
 

3. Pembahasan Rancang Bangun Alat 
Alat ini dirancang untuk dapat mempermudah pegawai 

PLN dan pelaksana P2TL dalam mengetahui target-target 
operasi pelanggan PLN yang melakukan tindak 
kecurangan atau pelanggaran listrik. Sistem kerja dari alat 
ini adalah apabila cover pengawatan pada Kwh meter 
prabayar telah terbuka maka alat ini akan mengirimkan 
notifikasi atau pemberitahuan melalui sms kepada pegawai 
PLN dan pelaksana P2TL, untuk selanjutnya dijadikan 
target operasi P2TL. Isi dari sms yang dikirimkan pada 
saat cover terbuka adalah ID pelanggan, no meter, nama 
pelanggan, alamat pelanggan, golongan tarif, daya 
terpasang, tahun terpasang dan merek dari Kwh meter 
prabayar tersebut. Berikut ini adalah blok diagram cara 
kerja sistem pada alat:  

 

 
Gambar 3. Blok Diagram Rancang Bangun Alat 

 

3.1 Sensor Reed Switch 
Reed switch adalah saklar listrik dioperasikan oleh 

medan magnet. Contoh aplikasi saklar buluh adalah untuk 
mendeteksi pembukaan pintu, bila digunakan sebagai 
saklar jarak untuk alarm pencuri. 

 
Gambar 4. Sensor reed switch 

 
Pada penerapannya di alat ini sensor reed switch 
dipasangkan di sela-sela body atau badan dari Kwh meter 
prabayar, sedangkan untuk magnetnya ditempelkan pada 
cover dari penutup pengawatan kabel instalasi 
 

3.2. Arduino Uno 
Arduino Uno adalah board mikrokon-troler berbasis 

ATmega328. Memiliki 14 pin input dari output 
digital  dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan 
sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz 
osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, 
dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar 
dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board 
Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel 
USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau 
baterai untuk menjalankannya. 
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Gambar 5. Arduino Uno 

3.2.1 Daya 

Uno Arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB 
atau dengan catu daya eksternal (otomatis). Eksternal 
(non-USB) daya dapat berasal baik dari AC-ke adaptor-
DC  atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan 
menancapkan plug jack pusat-positif ukuran 2.1mm 
konektor POWER. Ujung kepala dari baterai dapat 
dimasukkan kedalam Gnd dan Vin pin header dari 
konektor POWER. 
Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk board Uno 
adalah 7 − 12 Volt, jika diberi daya kurang dari 7 volt 
kemungkinan pin 5V Uno dapat beroperasi tetapi tidak 
stabil kemudian jika diberi daya lebih dari 12V, regulator 
tegangan bisa panas dan dapat merusak board Uno. 
 

3.2.2 Memori 
ATmega328 memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB 

digunakan untuk bootloader),  2 KB dari SRAM dan 1 KB 
EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan 
EEPROM liberary).  
 

3.2.3 Input dan Output 
Masing-masing dari 14 pin digital di Uno dapat 

digunakan sebagai input atau output, dengan 
menggunakan fungsi pinMode, digitalWrite, dan digital 

Read, beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat 
memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan 
memiliki internal pull-up resistor (secara default terputus) 
dari 20-50 kOhms.  
 
3.2.4 Komunikasi 

Uno Arduino memiliki sejumlah fasilitas untuk 
berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau 
mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART 
TTL (5V) untuk komunikasi serial, yang tersedia di pin 
digital 0 (RX) dan 1 (TX).  
Sebuah Atmega 8U2 sebagai saluran komunikasi serial 
melalui USB dan sebagai port virtual com  untuk 
perangkat lunak pada komputer. Firmware ’8 U2 
menggunakan driver USB standar COM, dan tidak ada 
driver eksternal yang diperlukan. Namun, pada Windows 
diperlukan, sebuah file inf.  

Perangkat lunak Arduino terdapat monitor serial yang 
memungkinkan digunakan memonitor data tekstual 
sederhana yang akan dikirim ke atau dari board Arduino. 
LED RX dan TX  di papan tulis akan berkedip ketika data 
sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dengan koneksi 
USB ke komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial 
pada pin 0 dan 1). 
 

3.2.5 Pemrograman 

Uno Arduino dapat diprogram dengan menggunakan 
software Arduino (download di http://arduino.cc/). Pilih 

“Arduino Uno dari menu> Peralatan Board (sesuai dengan 
mikrokontroler). 
 

3.3 GSM Modem SIM 900A 
SIM900A adalah modul SIM yang digunakan pada 

penelitian ini. Modul SIM900 GSM/GPRS adalah bagian 
yang berfungsi untuk berkomunikasi antara pemantau 
utama dengan Handphone. ATCommand adalah perintah 
yang dapat diberikan modem GSM/CDMA seperti untuk 
mengirim dan menerima data berbasis GSM/GPRS, atau 
mengirim dan menerima SMS 

 
Gambar 6. GSM Modem SIM 900A 

 
4. Skematik Rangkaian dan Flow chart .  
Berikut ini adalah skematik rangkaian dari pembuatan alat 
: 

 
Gambar 7.  skematik rangkaian alat 

 

Berikut ini adalah flow chart dari sistem kerja dari alat 
pemantau Kwh meter prabayar berbasis SMS dengan 
menggunakan arduino uno dan GSM SIM900A.  

 
Gambar 8. Flow chart atau diagram alur kerja alat 
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4.1. Hasil Pengujian Alat 
Setelah dilakukan pengerjaan seluruh sistem, maka 

perlu dilakukan suatu pengujian alat serta penganalisaan 
terhadap alat, apakah sistem sudah bekerja dengan baik 
atau tidak. Pengujian – pengujian tersebut meliputi: 

a. Pengujian tegangan input dan output pada alat 
b. Pengujian compile dan upload program pada alat 
c. Pengujian sistem kerja keseluruhan (misscall dan 

SMS jika cover switch terbuka) 
 
4.1.1. Pengujian Tegangan Input dan Output 

Pengujian tegangan input dan output pada alat 
bertujuan untuk mengetahui penggunaan tegangan input 
yang dibutuhkan dan tegangan output yang dikeluarkan. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan multitester 
digital. 

 

 
Gambar 9. Pengujian tegangan pada alat 

 
4.1.2. Pengujian Compile dan Upload Program 

Pengujian compile dan upload program pada alat 
bertujuan untuk mengetahui kondisi alat pada saat 
dimasukkan program. perangkat yg dimasukkan program 
adalah arduino uno sebagai otak kontrolernya, aplikasi 
compile dan upload progam yang digunakan adalah 
arduino.cc, bahasa program yang digunakan adalah bahasa 
pemrograman c++. 
 

 
 

Gambar 10. Kondisi arduino uno saat upload program, 
terlihat lampu indikator L menyala menandakan program 

telah masuk 
 
4.1.3. Pengujian Sistem Kerja Keseluruhan 

Pada pengujian kali ini adalah menguji keseluruhan 
sistem kerja dari alat, pengujian kali ini bertujuan untuk 
mengetahui hasil dari kinerja alat ketika bekerja sampai 
akhir. Alat akan diuji apakah sensor reed switch aktif dan 
GSM SIM 900A mengirimkan SMS pada operator atau 
tidak. 

 
 

Gambar 11. Pengujian saat cover switch terbuka dan 
sensor reed switch bekerja 

 
 

 
 

Gambar 12. Kondisi pada serial monitor arduino.cc proses 
ketika program sedang bekerja 
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Gambar 13. Bentuk SMS yang terkirim Ketika alat 

bekerja, berisi data dari Kwh meter pelanggan 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil perancangan alat yang telah 

dilakukan oleh penulis tentang rancang bangun sistem 
pemantau pencurian listrik pada Kwh meter prabayar 
berbasis sms dengan arduino uno dan GSM module 
SIM900A. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut, yaitu : 
1. Sistem listrik prabayar yang digunakan di sini adalah 

sistem 1 arah. Sistem One way bekerja dengan 
membentuk suatu protokol multi operability (berjalan 
disemua platform) baik secara vending system (sistem 
pembuat Token) maupun multi vendor supplyer Meter 

2. Komponen – komponen pembentuk rancang bangun 
alat ini yaitu Kwh meter prabayar, sensor reed switch, 
arduino uno dan GSM module SIM900A. 

3. Prinsip kerja alat ini adalah memantau dan 
menginformasikan langsung kepada PLN atau 
pelaksana P2TL tindak kecurangan pada Kwh meter 
prabayar. Ketika sensor reed switch mendeteksi 
pergeseran magnet yg dipasang pada cover 
pengawatan, maka GSM module SIM900A akan 
mengirim SMS kepada pegawai PLN atau pelaksana 
P2TL. 

4. SMS yang dikirimkan berisi data-data pelanggan PLN 
berupa no meter, ID pelanggan, nama pelanggan, 
alamat pelanggan, golongan tarif, daya terpasang, 
tahun terpasang dan merek dari Kwh meter prabayar 
tersebut. 
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Pertanyaan 
Apa tindakan pencurian yang di diteksi oleh sensor ? 
Jawab 
Pembongkaran KWH meter 
 
Pertanyaan 
Sistem menggunakan modul sms, jika diterapkan 
bagaimana untuk penggantian SIM cardnya ? 
Jawab 
Sistem masih bersifat prototype, akan dikembangkan 
dengan android atau tambahan GPS 

http://www.digikey.com/PDF/MEDER_Reedswitch.pdf
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Abstrak—Desain Sistem Monitoring Dan Kendali 

Temperatur Pada Sistem Fassip-02. Perangkat lunak 

LabVIEW merupakan bahasa pemrograman berbasiskan 

grafik. Pemrograman ini lebih mudah digunakan di bidang 

sistem instrumentasi daripada bahasa pemrograman yang 

berbasiskan tulisan (text command). Fasilitas simulasi sistem 

pasif (FASSIP-02) merupakan alat uji sistem pendinginan 

dengan memanfaatkan sistem sirkulasi alam yang di bangun 

di laboratorium thermohidrolika PTKRN BATAN. Untai uji 

ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu tangki 

pendingin air, tangki pemanas air, pemipaan, dan tangki 

ekspansi. Tangki pemanas air berfungsi untuk 

mensimulasikan teras reaktor yang membangkitkan panas, 

sedangkan tangki pendingin air berfungsi untuk 

mensimulasikan kemampuan pengambilan panas yang 

dibangkitkan oleh sistem pemanas. Untai uji ini merupakan 

fasilitas simulasi untuk mengetahui seberapa besar panas 

sisa bisa diambil oleh sistem pendingin bila terjadi station 

blackout. Desain ini dilakukan untuk membantu dan 

mempermudah proses pengukuran, monitoring dan 

pengendalian  perekaman data hasil pengukuran dari 

eksperimen yang akan dilakukan. Metode desain yang 

dilakukan adalah dengan membuat sebuah virtual 

instrument dengan menggunakan software LabVIEW, yang 

kemudian akan dikoneksikan dengan National Instrument 

data acquisition system. Hasil uji coba desain yang 

didapatkan menunjukkan bahwa virtual instrument yang 

dibuat dapat digunakan untuk merekam, memonitoring, dan 

mengendalikan data hasil pengukuran dengan baik. Dengan 

demikian desain sistem monitoring dan kendali temperatur 

ini dapat digunakan untuk perekaman, monitoring, dan 

kendali pada eksperimen FASSIP-02 yang akan dilakukan. 

 

Kata kunci : FASSIP-02,  monitoring, kendali, 

temperatur, Virtual instrument, labVIEW 

 

Abstract—Design Of Monitoring And Control Temperature 

System On Fassip-02. LabVIEW software is a graphical 

programming language. This programming is easier to use in 

the field of instrumentation systems rather than text-based 

programming languages. Passive system simulation facility 

(FASSIP-02) is a cooling system test by utilizing natural 
circulation system built in thermohidrolika laboratory PTKRN 

BATAN. The test strand consists of several main components: 

water cooling tank, water heater tank, piping, and expansion 

tank. The water heater tank serves to simulate the heat 
generating reactor core, while the water cooling tank serves to 

simulate the heat-taking capabilities generated by the heating 

system. This test strand is a simulation facility to find out how 

much residual heat can be taken by cooling system in case of 

blackout station. This design is done to help and simplify the 

process of measuring, monitoring and control of data recording 

of the measurement results of the experiment to be performed. 

The design method is to create a virtual instrument using 

LabVIEW software, which will then be connected to the 
National Instrument data acquisition system. The results of the 

design experiments obtained show that the created virtual 

instrument can be used to record, monitor and control the 

measurement data well. Thus the design of this temperature 

monitoring and control system can be used for recording, 

monitoring and control of the FASSIP-02 experiment. 

 

Keywords : FASSIP-02, Temperature, monitoring, control, 
Virtual instrument, LabVIEW 

 

 
PENDAHULUAN 

Studi mengenai sistem pendinginan pasif mulai 
dikembangkan dan diteliti lebih lanjut setelah terjadinya 
kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 
Fukushima Dai-ichi di Jepang pada Maret 2011. 
Kecelakaan yang dimulai  dengan terjadinya gempa bumi 
ini mengakibatkan putusnya  suplai aliran listrik dari 
jaringan eksternal ke seluruh sistem keselamatan reaktor 
(station blackout, SBO). Sistem keselamatan reaktor pada 
PLTN tipe PWR generasi III ini hampir seluruhnya 
mengandalkan sistem keselamatan aktif. Sesaat setelah 
kejadian, generator diesel yang berfungsi sebagai sumber 
listrik cadangan bekerja untuk mensuplai daya listrik bagi 
sistem keselamatan reaktor sehingga seluruh sistem 
keselamatan reaktor dapat bekerja kembali dengan normal. 
Namun satu jam setelah itu, tsunami merendam seluruh 
kawasan PLTN dan mengakibatkan terendamnya pula 
generator diesel tersebut. Sistem pendingin kemudian 
gagal bekerja dalam membuang panas sisa hasil peluruhan 
(decay heat) yang terus dihasilkan oleh bahan bakar 
hingga kemudian PLTN mengalami kecelakaan parah [1-
3]. 

Pembuangan panas sisa hasil peluruhan menjadi hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan sehubungan 
dengan pembangkitan kalor yang tetap dihasilkan oleh 
bahan bakar pada saat reaktor nuklir mengalami shutdown. 
Kalor yang dibangkitkan tersebut harus dibuang ke 
lingkungan agar tidak terjadi akumulasi panas di dalam 
sungkup reaktor. Dengan demikian kecelakaan yang 
mungkin ditimbulkan akibat akumulasi panas dapat 
dihindari dan keselamatan sistem reaktor dapat  

Kejadian kecelakaan ini menjadi pelajaran sangat 
berharga untuk terus meningkatkan keselamatan nuklir 
agar kecelakaan serupa tidak terulang. Keterlibatan sistem 
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pendingin pasif untuk membuang panas sisa hasil 
peluruhan harus mulai diterapkan untuk menjadi 
redundant ketika sistem aktif mengalami kegagalan 
fungsi. 

Sistem pendingin pasif dapat membuang panas sisa 
hasil peluruhan tanpa memerlukan bantuan sumber listrik, 
pompa dan sumber eksternal lainnya [4]. Sistem pendingin 
pasif bekerja dengan prinsip sirkulasi alamiah dengan 
memanfaatkan perbedaan kerapatan fluida dan gravitasi 
[5]. Fenomena sirkulasi alamiah adalah fenomena yang 
muncul berdasarkan hukum fisika yaitu akibat perbedaan 
kerapatan fluida yang dipengaruhi oleh temperatur dan 
perbedaan ketinggian fluida [6]. 

Laboratorium Termohidrolika di Subbidang Fasilitas 
Termohidrolika-BPFKR-PTKRN, akan membangun  
fasilitas uji untuk mempelajari fenomena sistem 
pendinginan dengan sirkulasi alami yang diberi nama untai 
FASSIP-02 (Fasilitas Simulasi Sistem Pasif). Fasilitas 
tersebut terdiri dari beberapa komponen meliputi antara 
lain  water heating tank (WHT), pemipaan, expantion tank 
(ET), dan water cooling tank (WCT). 

Uji fungsi dan fasilitas ini digunakan untuk 
menginvestigasi kemampuan sistem pendingin pasif dalam 
mengambil panas sisa hasil peluruhan pada suatu sistem 
reaktor generasi maju ketika mengalami kecelakaan akibat 
SBO. Untuk mendukung penelitian ini maka perlu 
dipersiapkan sistem pengukuran yang akan digunakan 
untuk merekam, memonitoring, dan mengen-dalikan 
proses perekaman data hasil eksperimen yang akan 
dilakukan dengan menggunakan untai FASSIP-02. 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan desain sistem 
pengukuran yang akan digunakan untuk mempermudah 
proses pengukuran, monitoring dan pengendalian perekaman 
data hasil pengukuran dari eksperimen yang akan dilakukan. 
Metode desain yang dilakukan adalah dengan membuat 
sebuah virtual instrument dengan meng-gunakan software 
LabVIEW, yang kemudian akan dikoneksikan dengan 
National Instrument data acquisition system. 

 
METODE 

1. Menentukan modul instrumentasi. 

Ada beberapa modul yang harus digunakan dalam 
desain sistem instrumen-tasi. Modul yang digunakan 
adalah produksi National Instrument. Modul ini harus 
sesuai dengan keperluan monitoring dan pengendalian. 
Modul NI 9213 digunakan untuk pengukuran temperatur 
karena termokopel yang digunakan memiliki keluaran  
berupa tegangan. Sedangkan untuk besaran yang 
aktivasinya berupa arus digunakan NI 9203 yang 
beroperasi pada  ± 20 mA. Modul pengendali 
menggunakan modul NI 9476,  yaitu modul antarmuka 
untuk pengendalian sinyal digital atau sinyal on-off. 
Modul ini mempunyai 32 channel dan beroperasi pada 
tegangan 24V. Sedangkan untuk modul utamanya 
digunakan  NI-cDAQ 9178 

 

2. Penyusunan rangkaian.  

Modul yang sudah ditentukan pada langkah 1 dipasang 
dan dirangkai sesuai spesifikasi dan keperluan monitoring 
dan  pengendalian. Diagram blok rangkaian ini dapat 
dilihat pada Gambar 1 

 

 
Gambar 1. Diagram blok sistem instrumentasi [7] 

 
3. Pembuatan perangkat lunak  

Pembuatan penggerak perangkat lunak merupakan 
langkah terakhir. Pemrograman LabVIEW merupakan 
pemrograman grafik atau virtual instrument. Pemrograman 
ini terdiri dari dua bagian yaitu front panel dan diagram 
blok. Front panel merupakan tampilan muka bila program 
tersebut dioperasikan dan diagram blok merupakan inti 
dari pemrograman tersebut. Perangkat lunak yang dipakai 
adalah perangkat lunak labVIEW 2011.  

 
 

HASIL 
Untai FASSIP-02 yang akan dibangun terdiri dari 

beberapa komponen yang terangkai membentuk suatu 
instalasi  tertutup seperti diagram yang ditunjukkan pada 
Gambar 1. dan penempatan titik-titik pengukuran seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3. Dan Tabel 1. Penamaan titik 
pengukuran disesuaikan dengan lokasi dan fungsi pada 
sistem FASSIP-02. Jumlah titik-titik pengukuran 
termokopel pada sistem FASSIP-02 sebanyak 32 titik. 
Penempatan ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian 
lebih lanjut dan diharapkan bisa mewakili kondisi secara 
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keseluruhan sistem FASSIP-02. Selain termokopel, ada 
beberapa pengukuran dan monitoring yang lainnya yaitu 

laju alir air serta tekanan yang terdapat pada pipa  dan 
WHT.

 
 

 
 

Gambar 2. Antarmuka tampilan sistem instrumentasi FASSIP-02 
 

 
Gambar 3. Penempatan titik pengukuran. 

 
Penamaan titik pengukuran diberikan untuk 

memudahkan pencarian seandainya terjadi kegagalan atau 
pengembangan lebih lanjut pada sistem monitoring ini. 
Penamaan diberikan berdasarkan lokasi dan masing-
masing fungsi. Titik-titik pengukuran pada sistem 
FASSIP-02 dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu pada 
piping, water heating tank dan water cooling tank. 
Penamaan titik pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Pelabelan titik pengukuran 
No. Label Peruntukan  
1 TP-0x Temperatur air di pipa 
2 TC-0x Temperatur di kolam pendingin 
3 TH-x Temperatur  air di Pemanas 

 
Keterangan : x adalah nomor urut pada masing-masing 
kelompok. 
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Banyaknya titik pengukuran untuk TP adalah 11 titik yaitu 
dimulai TP-01 sampai TP-10. Untuk TC adalah 6 dan 
dibagi kedalam 2 posisi. Posisi dasar kolam diberi label 
TC-Bx dan Posisi di permukaan air diberi label TC-Ax. 
Untuk TH diberi label TH-A, TH-B dan TH-C. Dimana 
TH-A untuk temperatur WHT bagian atas, TH-B untuk 
bagian tengah dari WHT dan TH-C untuk temperatur 
bagian bawah dari WHT. 

Setelah sistem pengukuran dibuat, maka pengujian 
pendahuluan dilakukan dengan mengukur temperatur dan 
melakukan pengendalian terhadap sistem pada temperature 
80°C dan 90°C.  

Hasil yang didapatkan dari uji coba pada temperatur uji 
80°C dan 90°C dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5. 

 

 
Gambar 4. Pemanasan terkendali pada WHT dengan temperatur 80 °C 

 

 

 
Gambar 5. Pemanasan terkendali pada WHT dengan temperatur 90 °C 

 
Pada Gambar 4 dan 5 dapat dilihat bahwa temperatur air 
sebesar 80°C dan 90°C dapat dipertahankan konstan pada 
temperatur yang ditetapkan.  

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui fungsi dari 
sistem monitoring laju aliran massa sebagai fungsi 
temperatur ditunjukkan pada Gambar 6 dan 7. 
 

 
 

Gambar 6. Pengaruh temperatur terhadap laju alir air pada pipa rectangular pada temperatur 80°C 
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Gambar 7. Pengaruh temperatur terhadap laju alir air pada pipa rectangular pada temperatur 90°C 
 

Dari Gambar 6 dan 7 dapat dilihat bahwa sistem 
perekaman dan monitoring laju aliran massa sebagai 
fungsi temperatur dapat berjalan dan merekam data 
dengan baik. Terlihat laju aliran massa sirkulasi air yang 
disebabkan perbedaan temperatur yaitu sebesar 45 
ml/menit dan 50 ml/menit pada saat temperatur 80°C dan 
90°C. 
 

SIMPULAN 
Dari hasil uji pendahuluan pada sistem instrumentasi 

kendali dan monitoring pada FASSIP-02 dapat 
disimpulkan bahwa pada temperatur 80°C dan 90°C sistem 
monitoring dan kendali instrumentasi dapat bekerja 
dengan baik, yaitu bisa mencatat kondisi temperatur dan 
laju alir serta bisa mengendalikan temperatur yang sesuai 
dengan setting awal. Sehingga sistem instrumentasi ini 
dapat digunakan untuk pengukuran pada sistem FASSIP-
02 
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Pertanyaan 
Waktu pengujian yang dibutuhkan agar kondisi temperatur 
stabil? 
Jawab 
Waktu yang dibutuhkan tergantung target temperatur yang 
diinginkan dan karakteristik untuk mencapai temperatur 
yang diinginkan konstan diperlihatkan pada kurva hasil 
pengujian (gambar 4 dan 5). 
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Abstrak—Kebutuhan manusia adalah hal yang harus 

dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Selain kebutuhan 

primer, sekunder, dan tersier, kesehatan merupakan salah 

satu kebutuhan manusia. Oleh karenanya fasilitas di bidang 

kesehatan harus disediakan dan penyedia jasa bidang 

kesehatan harus lebih efektif dalam melayani pasien. 

RSIA “XYZ” mempunyai beberapa visi salah satunya 

menjadi institusi yang berkembang di bidang jasa pelayanan 

kesehatan masyarakat yang terpercaya dan berkualitas. 

Sistem informasi administrasi pasien rawat inap berbasis web 

yang disusun dalam penelitian  ini akan memudahkan proses-

proses tersebut, sehingga pengolahan data-data yang ada 

akan lebih cepat dan akurat. Sistem Informasi ini 

menggunakan metode prototype karena metode ini 

pengembangan atau pembangunannya dapat dilakukan 

secara cepat. Tahapan-tahapan pada metode ini yaitu analisis 

kebutuhan sistem, desain sistem, coding, pengujian sistem, 

dan implementasi, dalam pembuatannya menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. 

 

Kata Kunci: sistem informasi, administrasi, rawat inap, 

web 

 

Abstract—Human needs are things that must be met in 

order to survive. In addition to primary, secondary, and tertiary 

needs, health is one of human needs. Therefore facilities in the 
health sector should be provided and health service providers 

should be more effective in serving patients. RS “XYZ” Bekasi 
has some vision that is in the field of public health services that 

are trusted and qualified. 

In-patient administration information system web-based will 

facilitate these processes, so that the processing of existing data 
will be faster and more accurate. This Information System uses 

prototype method because this method of development or 

development can be done quickly. 

Stages in this method are system requirements analysis, system 

design, coding, system testing, and implementation, in the 

making using PHP and MySQL programming language as its 
database. 

 

Keywords: Information System Analysis, PHP, MySQL, 
prototype. 
 

 

I.  PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia, 
serta fasilitas didalam bidang kesehatan juga harus 

ditambah. Penyedia jasa bidang kesehatan harus lebih 
efektif dalam melayani pasien. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat 
(7) UU No.1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Rumah 
Sakit sebagai salah satu jenis BLU (Badan Layanan 
Umum) yang merupakan ujung tombak dalam 
pembangunan kesehatan masyarakat.  

Rumah Sakit adalah salah satu sarana pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk 
meningkatkan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan 
terhadap masyarakat. Teknologi informasi banyak di 
terapkan di Rumah Sakit, puskesmas, maupun di klinik, 
biasanya teknologi informasi digunakan dalam transaksi 
yang berhubungan dengan staff, dokter, maupun pasien 
dan masih banyak yang lainnya sehingga dapat 
mempermudah pekerjaan manusia dalam mencari 
informasi. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak “XYZ” Bekasi (RS “XYZ” 
Bekasi) adalah salah satu Rumah Sakit umum yang berada 
di daerah Bekasi. Menurut Kepala Bagian administrasi RS 
“XYZ” Bekasi masih menggunakan cara yang manual 
dalam proses administrasi pelayanan pasien rawat inap. 
Dalam hal ini RS “XYZ” Bekasi ingin mengikuti 
perkembangan teknologi informasi saat ini sehingga dapat 
mempermudah pelayanan pasien rawat inap yang ada di 
RS “XYZ” Bekasi.    

Karena masih menggunakan cara yang manual, 
permasalahan yang dihadapi adalah proses pengolahan 
data administrasi pada pasien rawat inap. Data pada 
pasien rawat inap yang ada di RSIA “XYZ” Bekasi 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Oleh karena itu data sering susah untuk ditemukan. 
Selain itu data rekam medik yang tersimpan di rak-rak 
penyimpanan semakin hari semakin bertambah dan 
semakin menumpuk sehingga menggunakan tempat lebih 
banyak. 

Kemudian pada saat melakukan transaksi pembayaran 
administrasi karena dilakukan secara manual, maka proses 
transaksi pembayaran menjadi lebih lama, karena kasir 
harus menghitung semua rincian pembayaran dan pasien 
harus menunggu giliran untuk melalukan transaksi 
pembayaran. 

mailto:mukhlis@dsn.ubharajaya.ac.id
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Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem komputer 
untuk mempermudah dan memenuhi segala kebutuhan 
pengelolaan data administrasi pasien di RSIA“XYZ” 
Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini RSIA “XYZ” 
Bekasi belum mempunyai sistem yang terkomputerisasi 
untuk membantu dalam proses administrasi pasien. Dan 
dengan keterbatasan waktu dalam penulisan ini, maka 
penelitian ini hanya akan membahas tentang administrasi 
pasien rawat inap pada RSIA “XYZ” Bekasi. 

 

 
 

II. METODE 
Manfaat dari penelitian ini adalah Merancang sistem 

informasi administrasi pasien rawat inap pada RS “XYZ” 
Bekasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui 
website. Dalam hal ini mempermudah petugas administrasi 
pasien rawat inap RS “XYZ” Bekasi dalam memproses 
data administrasi pasien. 

 
1. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan analisis dan perancangan 
menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut 
: 
a.  Metode Observasi yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung pada sistem informasi 
administrasi pasien rawat inap RS “XYZ” Bekasi 
dengan mencatat data-data yang diperlukan untuk riset 
dan perancangan sistem. 

b. Metode Prototype merupakan salah satu metode 
pengembangan sistem, metode ini membantu 
pengembang sistem untuk mengidentifikasi keinginan 
user atau client terhadap sistem yang akan dibangun 
mengingat pengembang system. 

 

2. PERANCANGAN SISTEM 

A. Perancangan Sistem Usulan 

Pada sub bab perancangan sistem usulan terdapat 
beberapa bagian pembahasan diantaranya prosedur sistem 
usulan, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan UML 
yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence 

diagram. Berikut adalah prosedur sistem usulan pada 
kegiatan pelayanan administrasi pasien rawat inap pada 
RS “XYZ” Bekasi : 
1.  Prosedur autentifikasi data pasien rawat inap : 

a. Pasien melakukan proses login pada halaman 
masuk ruang pasien, dengan memasukkan nama 
pasien dan password yang telah diberikan oleh 
pihak administrasi melalui sms. 

b.  Jika nama dan password yang dimasukkan valid 
akan masuk kehalaman ruang informasi pasien. 

c. Setelah masuk ruang informasi pasien, pasien dapat 
melihat total rincian administrasi selama pasien di 
rawat inap dan pasien dapat mencetak nya. 

2. Prosedur autentifikasi administrator aplikasi pelayanan 
pasien rawat inap berbasis web: 
a.  Administrator melakukan proses login dengan 

masuk kehalaman login administrator serta 
memasukkan username dan password. 

b. Administrator telah masuk kehalaman administrator 
apabila username dan password valid. 

3. Prosedur data pasien rawat inap : 
a. Administrator melakukan input data pasien rawat 

inap. 
b. Administrator dapat melakukan tambah data daftar 

pasien rawat inap dengan masuk kehalaman 
submenu daftar user pada halaman administrator. 

4.  Prosedur data item user pasien rawat inap: 
a. Administrator dapat mencari data pasien dengan 

menggunakan nama atau kode pasien dengan cepat. 
b. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus nama obat dan jumlah obat yang 
diberikan kepada pasien selama masa perawatan 
dengan masuk ke menu tambah obat pada submenu 
item user. 

c. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus nama dokter dan jumlah dokter yang 
merawat pasien selama masa perawatan dengan 
masuk ke menu tambah dokter pada submenu item 
user. 

d. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus checkup pasien selama masa perawatan 
dengan masuk ke menu tambah checkup pada 
submenu item user. 

e. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus catatan dokter yang dibuat oleh dokter 
untuk diberikan kepada pasien selama masa 
perawatan dengan masuk ke menu catatan dokter 
pada submenu item user. 

5.  Prosedur data daftar obat & ruang: 
a. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data obat dan jumlah obat (tabel atau 
list) obat yang tersedia di RS “XYZ” Bekasi pada 
submenu daftar obat & ruang. 

b. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus data ruang dan jumlah ruang (tabel atau 
list) ruangan yang tersedia di RS “XYZ” Bekasi 
pada submenu daftar obat & ruang. 

6.  Prosedur data daftar dokter & poli : 
a. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data dokter dan jumlah dokter (tabel 
atau list) dokter yang bekerja di RS “XYZ” Bekasi 
pada submenu daftar dokter & poli. 

b. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus data poli dan jumlah poli (tabel atau 
list) poli yang tersedia di RS “XYZ” Bekasi pada 
submenu daftar dokter & poli. 

7.  Prosedur data daftar item check up : 
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a. Administrator dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus data item check up pasien, jika pasien 
rawat inap diharuskan untuk check up di RS 
“XYZ” Bekasi pada submenu daftar item check up. 

8.  Prosedur data daftar kuitansi : 
a. Administrator dapat mencetak dan melihat daftar 

atau list kuitansi pasien rawat inap baik yang sudah 
dicetak maupun yang belum dicetak pada submenu 
daftar kuitansi. 

9.  Prosedur data sms item: 
a. Administrator dapat menulis informasi kepada 

pasien rawat inap, contoh: informasi untuk 
password pasien rawat inap, & informasi untuk 
tagihan pasien rawat inap secara keseluruhan. 
Dengan menggunakan submenu sms item. 

 
B.  Activity Diagram  

1. Activity Diagram Admin 
Setelah admin membuka website RS “XYZ” Bekasi, maka 
muncul halaman utama website Rumah Sakit, lalu admin 
login dengan menggunakan user id dan password yang 
terdaftar pada sistem web tersebut. Setelah berhasil masuk 
login selanjutnya admin dapat memanage data yaitu 
dengan menambahkan, menghapus, dan mengupdate data 
pasien. Setelah selesai admin bisa log out atau keluar dari 
sistem. Pada gambar dibawah ini merupakan gambar 
Activity Diagram Admin. 

 

 
Gambar 2.1. Activity Diagram Admin 

 
2.  Activity Diagram Pasien 

 Diagram activity pasien, setelah pasien dapat  membuka 
website RS “XYZ” Bekasi, maka muncul halaman utama 
website Rumah Sakit, lalu user login dengan 
menggunakan user id dan password yang telah diberikan 
oleh sistem RS “XYZ” Bekasi. Setelah berhasil masuk 
login selanjutnya user dapat melihat report atau detail 
administrasi selama pasien di rawat inap di RS “XYZ” 
Bekasi. Dibawah ini merupakan gambar Activity Diagram 
Pasien. 

 

 
Gambar 2.2. Activity Diagram Pasien 

 
C. Perancangan Tampilan 

Tampilan merupakan penghubungan antara aplikasi 
dengan pengguna, maka itu perancangan tampilan 
merupakan bagian tahap yang penting dilakukan. Berikut 
ini adalah rancangan tampilan sistem administrasi pasien 
rawat inap berbasis web pada RS “XYZ” Bekasi : 

 
a. Rancangan Halaman Tampilan Depan 
 

 
Gambar 2 3. Rancangan Halaman Tampilan Depan 

 

b. Rancangan Tampilan Form Login Pasien 
 

 
Gambar 2.4. Rancangan Form Login Pasien 
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Pada rancangan tampilan user-form login pasien, 
pasien harus memasukkan nama dan password yang telah 
diberikan oleh petugas administrasi. 

 
c. Rancangan tampilan Form login Admin 

Pada rancangan tampilan admin-form login, petugas 
administrasi harus memasukkan nama dan password yang 
telah terdaftar pada sistem. 

 

 
Gambar 2.5. Rancangan Form Login Admin 

 
Pada rancangan tampilan admin-halaman utama, 

terdapat menu daftar user, item user, daftar obat & ruang, 
daftar dokter & poli, daftar item check up, daftar kuitansi, 
sms item, dan menu keluar. 
 

III. HASIL 
Setelah dilakukan perancangan terhadap tampilan 

sistem administrasi pasien rawat inap berbasis web, maka 
berikut adalah gambar-gambar hasil tampilan dari 
beberapa halaman yang terdapat pada sistem administrasi 
pelayanan pasien rawat inap berbasis pada RSIA Sayang 
Bunda Bekasi 
 

 
Gambar 3.1. Tampilan halaman depan web RSIA “XYZ” 
Bekasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tampilan halaman web-login admin 
 

 
Gambar 3.2. Tampilan halaman web-log in admin 

 
3.Tampilan halaman web admin-daftar user pasien 
 

 
Gambar 3.3. Tampilan halaman web admin-daftar user 
pasien 
 
4. Tampilan halaman web user-log in user 
 

 
Gambar 3.4. Tampilan halaman web user-log in user 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
a. Simpulan 

Perancangan aplikasi sistem administrasi pasien rawat 
inap berbasis web pada RS “XYZ” Bekasi, maka peneliti 
mengambil simpulan sebagai berikut : 
1.  Dengan adanya aplikasi sistem administrasi pasien 

rawat inap berbasis web ini akan membantu kegiatan 
administrasi pada tahap penyimpanan data pasien 
rawat inap dan biayanya. 
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2.  Dengan adanya aplikasi sistem administrasi pasien 
rawat inap berbasis web ini pengiriman informasi atau 
total administrasi pasien yang dikirimkan langsung ke 
nomor hp pasien dengan menggunakan menu sms item, 

dapat menjaga data pasien dan perincian biaya pasien 
selama pasien dirawat inap. 

3.  Penghitungan biaya administrasi pasien rawat inap 
secara komputerisasi dengan aplikasi sistem 
administrasi pasien rawat inap berbasi web ini menjadi 
lebih akurat, dan cepat. Dibandingkan dengan 
menghitung biaya administrasi pasien rawat inap 
secara manual yang memakan waktu lebih lama dan 
membutuhkan ketelitian ekstra. 

 
b.  Saran 

Adapun saran-saran yang ingin diberikan untuk 
penelitian selanjutnya adalah : 
1. Diharapkan adanya menu maintenance database yang 

disesuaikan untuk kebutuhan sistem administrasi 
pasien rawat inap. 

2. Aplikasi sistem informasi administrasi berbasis web ini 
hanya membantu kegiatan pelayanan administrasi 
pasien rawat inap saja, diharapkan untuk kedepannya 
aplikasi ini bisa digunakan untuk pasien rawat 
jalannya. 
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Apakah sistem ini dapat terintegrasi dengan sistem lain ? 
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Abstrak—Analisis Kekuatan Mekanik Pada Desain 

Water Heating Tank Di Untai Fassip-02. Untai FASSIP-02 

merupakan fasilitas eksperimen sistem pendingin pasif untuk 

pengambilan panas sisa hasil peluruhan yang dihasilkan oleh 

teras reaktor pada kondisi kecelakaan. Komponen pada 

fasilitas ini antara lain; water heating tank, pemipaan, 

expansion tank dan water cooling tank. Water heating tank 

berfungsi untuk mensimulasikan teras reaktor yang 

membangkitkan panas sisa hasil peluruhan di teras reaktor. 

Untuk mengetahui kekuatan mekanik water heating tank, 

maka perlu dilakukan analisis kekuatan mekanik pada water 

heating tank. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan 

mekanik body dan support pada desain water heating tank 

yang akan dibuat. Analisis terhadap desain water heating 
tank dilakukan dengan software Computer Aided Three-

dimensional Interactive Application (CATIA). Tahapan yang 

dilakukan dalam menganalisis kekuatan mekanik water 

heating tank meliputi; pembuatan model 3-dimensi, 

memasukkan data sifat mekanik material yang digunakan, 

serta mensimulasikan pengoperasian pada tekanan uji 20 bar 

dan temperatur 100C. Hasil yang didapatkan menunjukkan 

bahwa tegangan mekanik body dan support pada desain water 

heating tank adalah 7,05 x 107 N/m2 dan 4,76 x 107 N/m2. 

Tegangan mekanik tersebut memiliki nilai yang lebih kecil 

dari yield strength materialnya dan masih berada di daerah 

elastis masing-masing material. Translational displacement 

terbesar pada body dan support adalah sebesar 1,79 mm dan 

0,125 mm. Nilai ini sangat kecil sehingga tidak akan 

merubah bentuk body dan support dari water heating tank. 

Dengan demikian desain body dan support dari water heating 

tank dapat dipabrikasi dan aman untuk digunakan pada 

eksperimen dengan tekanan operasi 10 bar dan temperatur 

80 ºC. 

 

Kata kunci : Yield strength, water heating tank, 

translational displacement, tegangan mekanik. 

 

Abstract—Analysis On The Strength Of Mechanical Of 

The Water Heating Tank Design At Fassip-02 Loop. It is a 
passive cooling system experimental facility for heat recovery of 

decay results generated by the reactor core at accident 

condition. Components of this facility include; water heating 

tank, piping, expansion tank and water cooling tank. Water 
heating tank serve to simulate the reactor core generating the 

residual heat of the decay results in the reactor core. To know 

the mechanical strength of the water heating tank, it is 

necessary to analyze the mechanical strength of the water 
heating tank. This study aims to determine the mechanical 

strength of the body and supporting the design of water heating 

tanks to be made. The analysis of water heating tank design is 

done with Computer Aided Three-dimensional Interactive 

Application (CATIA). Stages performed in analyzing the 

mechanical strength of water heating tanks include; 3-
dimensional modeling, inserting data on mechanical properties 

of material used, and simulating operation at test pressure 20 

bar and temperature 100°C. The results show that the 

mechanical stress of the body and supporting on the design of 

water heating tanks is 7.05 x 107 N/m2 and 4.76 x 107 N/m2. 

The mechanical stress has a value smaller than the yield 

strength of the material and is still in the elastic region of each 

material. The largest translational displacement of the body 
and supporting is 1.79 mm and 0.125 mm. This value is so 

small that it will not change the body shape and support of the 

water heating tank. Thus the body and supporting design of the 

water heating tank can be fabricated and safe for use in 
experiments with 10 bar operating pressure and 80ºC 

temperature. 

 

Keywords : Yield strength, water heating tank, translational 
displacement, mechanical stress. 

 
 

PENDAHULUAN 
Pembuangan panas sisa hasil peluruhan (decay heat) 

menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan 
sehubungan dengan pembangkitan kalor yang tetap 
dihasilkan oleh bahan bakar pada saat reaktor nuklir 
mengalami shutdown. Kalor yang dibangkitkan tersebut 
harus dibuang ke lingkungan agar tidak terjadi akumulasi 
panas di dalam sungkup reaktor. Dengan demikian 
kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akibat akumulasi 
panas dapat dihindari dan keselamatan sistem reaktor 
dapat terjaga.  

Kecelakaan parah pada pembangkit tenaga nuklir 
Fukushima Dai-ichi di Jepang pada tahun 2011 menjadi 
contoh kecelakaan reaktor yang disebabkan oleh gagalnya 
sistem pendingin membuang panas sisa hasil peluruhan 
yang dihasilkan. Station blackout yang terjadi karena 
tsunami merendam kawasan reaktor menyebabkan 
generator diesel tidak dapat difungsikan sebagaimana 
mestinya dan mengakibatkan sistem pendingin aktif tidak 
dapat bekerja untuk membuang kalor. Kejadian 
kecelakaan ini menjadi pelajaran sangat berharga untuk 
terus meningkatkan keselamatan nuklir agar kecelakaan 
serupa tidak terulang. Keterlibatan sistem pendingin pasif 
untuk membuang panas sisa hasil peluruhan mulai 
diperhitungkan untuk menjadi redundant ketika sistem 
aktif mengalami kegagalan fungsi [1-4]. 
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Secara umum, tujuan dari diterapkan sistem 
keselamatan pasif adalah untuk meningkatkan keselamatan 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sistem pasif 
dapat membuang panas sisa hasil peluruhan tanpa 
memerlukan bantuan sumber listrik, pompa dan sumber 
eksternal lainnya [5]. Sistem keselamatan pasif bekerja 
dengan prinsip sirkulasi alamiah (natural circulation) 
memanfaatkan perbedaan kerapatan fluida dan gravitasi 
[6]. Fenomena sirkulasi alamiah adalah fenomena yang 
muncul berdasarkan hukum fisika yaitu akibat perbedaan 
kerapatan fluida yang dipengaruhi oleh temperatur dan 
perbedaan ketinggian fluida [7]. 

Dalam rangka untuk menghasilkan suatu sumbangan 
pada dunia keselamatan nuklir, maka di Pusat Teknologi 
dan Keselamatan Reaktor Nuklir – Badan Tenaga Nuklir 
Nasional, akan dibuat sebuah loop sirkulasi alamiah yang 
dinamakan Fasilitas Simulasi Sistem Pasif–02 (FASSIP-
02). Fasilitas ini digunakan untuk menginvestigasi 
kemampuan sistem pendingin pasif dalam mengambil 
panas sisa hasil peluruhan pada suatu sistem reaktor 
generasi maju ketika mengalami kecelakaan akibat station 

blackout. Fasilitas tersebut terdiri dari beberapa komponen 
meliputi ; water heating tank (WHT), pemipaan, expantion 

tank (ET), dan water cooling tank (WCT). 
Sebelum pekerjaan fasilitas tersebut dilakukan, perlu 

dilakukan analisis mengenai kemampuan salah satu 
komponen yang akan dibuat. Pada penelitian ini akan 
dilakukan analisis mengenai kekuatan mekanik pada 

WHT. Hasil analisis yang didapatkan akan digunakan 
untuk mengetahui kekuatan desain mekanik WHT yang 
akan dibuat. WHT berfungsi sebagai fasilitas untuk 
mensimulasikan pembangkitan kalor di teras reaktor 
nuklir. Analisis dilakukan secara simulasi menggunakan 
software Computer Aided Three-dimensional Interactive 

Application (CATIA). Software ini terbukti akurat untuk 
mengetahui kekuatan mekanik struktur [8]. Software ini 
juga pernah digunakan untuk menganalisis struktur 
fasilitas eksperimen kanal dan support perangkat sumber 
pemanas [9, 10].  

Dengan analisis ini akan diketahui besar kekuatan 
mekanik yang meliputi tegangan mekanik (stress) dan 
translation displacement pada WHT akibat pembebanan. 
Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis kekuatan 
mekanik WHT meliputi pembuatan model 3-dimensi 
WHT, mengumpulkan data sifat-sifat mekanik material 
WHT yang digunakan dan melakukan simulasi kekuatan 
mekanik. Dengan membandingkan besar tegangan 
mekanik yang dialami oleh WHT terhadap yield strenght 
material yang digunakan maka dapat diketahui kekuatan 
mekanik WHT.  

 
DESAIN WATER HEATING TANK 

Untai FASSIP-02 yang akan dibangun terdiri dari 
beberapa komponen yang terangkai membentuk suatu 
instalasi tertutup seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Desain untai FASSIP-02 
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Fasilitas ini digunakan untuk mensimulasikan 
pendinginan pada teras reaktor tanpa menggunakan catu 
daya listrik, sehingga sirkulasi fluida yang terjadi 
diakibatkan karena adanya perbedaan kerapatannya.  

Salah satu komponen untai FASSIP-02 adalah WHT 
yang berfungsi untuk mensimulasikan teras reaktor 
sebagai pembangkit kalor, dimana kalor yang dihasilkan 

mengakibatkan temperatur fluida meningkat sehingga 
kerapatannya menjadi turun dan fluida akan mengalir 
keatas menuju WCT. WCT berfungsi mengambil kalor 
pada fluida sehingga temperatur fluida menurun dan 
berakibat kerapatannya naik, sehingga fluida akan 
mengalir kebawah menuju ke WHT.  

Desain WHT ditunjukkan pada Gambar 2.  
 

 
Keterangan : 

1. Flange 1” 
2. Pipa safety valve 
3. Cap 24 “ 
4. Body 24 “sch. 20 

5. Baut pengatur posisi 
6. Flange 1” 
7. Pipa input 1” 
Support 

 

Gambar 2. Desain Water Heating Tank (WHT) 
 

Desain WHT terdiri dari 2 bagian yaitu body dan 
support. Tujuannya adalah agar beban body dan fluida 
menjadi beban bagi support. Kedua bagian tersebut 
menggunakan jenis material yang berbeda. Pada body 

dilengkapi dengan empat buah heater dengan daya total 
20 kW sedangkan pada support WHT dilengkapi dengan 
empat buah mur berukuran 20 mm yang berfungsi untuk 
menjaga posisi body. Desain body dan support 
ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
 

Body Support 
Gambar 3. Bagian Water Heating Tank 

Body menggunakan material Stainless Steel 304 dan 
support menggunakan material Carbon Steel AISI 1040. 
Sifat-sifat mekanik Carbon Steel AISI 1040 [11] dan 
Stainless Steel 304 [12] ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Sifat mekanik bahan Carbon Steel AISI 1040 

dan Stainless Steel 304. 
Sifat Mekanik Carbon Steel AISI 1040 

Young Modulus 2,10 x 1011 N/m2 

Poisson Ratio 0,3 
Density 7845 kg/m3 

Thermal Expantion 1,36 x 10-5 1/K 
Yield Strength 3,5 x 108 N/m2 

Sifat Mekanik Stainless Steel 304 
Young Modulus 1,93 x 1011 N/m2 
Poisson Ratio 0,29 
Density 7800 kg/m3 
Thermal Expantion 1,72 x 10-5 1/K 
Yield Strength 1,7 x 108 N/m2 
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Dengan menggunakan pemodelan 3-dimensi desain 
body dan support serta sifat-sifat mekanik Carbon Steel 
AISI 1040 dan Stainless Steel 304 sebagai data masukkan 
pada software CATIA. Maka pengujian secara simulasi 
untuk mengetahui kekuatan mekanik meliputi tegangan 
mekanik dan translasional displacement pada body dan 
support dapat dilakukan. 

 
METODOLOGI 

Tahapan simulasi yang dilakukan dalam menganalisis 
kekuatan mekanik adalah sebagai berikut ; 
1. Pembuatan model 3-dimensi.  

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan model 3-dimensi 
body dan support pada untai FASSIP-02 dengan mengacu 
pada desain. Model tersebut dilengkapi dengan sifat-sifat 
material yang digunakan pada desain dan sebagai data 
masukan. 
2. Pembebanan.  

Pembebanan maksimal yang diberikan pada body dan 
support adalah berupa tekanan dan temperatur. Pada body 
beban berupa tekanan sebesar 10 - 20 bar dan temperatur 
30-100 °C. Beban diberikan lebih besar 100% sampai 
dengan 300% dari beban operasional, bertujuan untuk 
mengetahui keandalan dan keamanan desain. Dimana 
tekanan operasi WHT 10 bar dan temperatur operasi 
WHT 80 °C. Pada pengujian support, beban yang 
diberikan 150% x (berat body + berat fluida). Besar beban 
tersebut adalah 150 % x 4.927,49 N = 7.391,235 Newton 

dengan arah vertikal kebawah (Z negatif) dan temperatur 
sebesar 30 °C.  
3. Restrain.  

Restrain mensimulasikan model 3-dimensi body dan 
support pada kondisi statis. Restrain harus diberikan pada 
model agar simulasi dapat dilakukan.  
4. Pengujian tegangan mekanik.  

Model 3-dimensi diberikan input berupa sifat-sifat 
material, beban dan restrain. Selanjutnya dilakukan 
simulasi untuk mengetahui besaran tegangan mekanik 
dan translasional displacement yang terjadi. Besaran 
tegangan mekanik dibandingkan dengan yield strength 
material yang digunakan sehingga dapat diketahui 
kekuatan mekanik desain body dan support pada untai 
FASSIP-02. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian secara simulasi dilakukan pada kedua 

bagian WHT secara terpisah. Hasil simulasi yang 
diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. Penentuan besar tegangan mekanik pada body dan 

support. 

Pengujian secara simulasi pada body dengan beban 
berupa tekanan sebesar 20 bar dan temperatur sebesar 100 
°C ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
 
 

 

 
Gambar 4. Tegangan mekanik yang terjadi pada body WHT 

 
Tegangan mekanik terbesar terjadi pada bagian tengah 

pada body dengan tegangan mekanik 7,05 x 107 N/m2. Hal 
ini terjadi karena pada bagian bawah tertumpu pada 
support dan desain pada bagian atas berupa cap yang 
berbentuk elliptical. Sehingga bagian tengah body 
merupakan bagian terlemah terhadap beban berupa 
tekanan dan temperatur. 

Pengujian secara simulasi pada support dengan beban 
berupa berat body dan fluida isi WHT sebesar 150 % x 
4.927,49 N = 7.391,235 Newton dengan arah vertikal 
kebawah (Z negatif) dan temperatur sebesar 30 °C 
memperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
5. 

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

23 - 5 

 

 
Gambar 5. Tegangan mekanik yang terjadi pada support. 

 

Tegangan mekanik terbesar terjadi bagian alas dari 
support sebesar 4,76 x 107 N/m2. Hal menunjukkan 
bahwa bagian support horizontal dan vertikal 
menggunakan besi kanal U dengan ukuran 100 mm x 50 
mm x 5 mm berhasil merambatkan gaya berat kebagian 
alas support. Karena keempat alas support yang 
merupakan bagian terbawah dan di restrain tak bergerak 
pada lantai laboratorium, maka bagian tersebut mendapat 
tegangan mekanik terbesar. 

2. Penentuan besar translational displacement yang 
terjadi pada body dan support. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya 
perubahan bentuk pada body dan support. Jika hasil 
pengujian memperoleh translational displacement yang 
sangat besar dibandingkan dengan ukuran body dan 
support, maka telah terjadi perubahan bentuk pada body 
dan support. 

 

 
Gambar 6. Translational displacement yang terjadi pada body WHT 

 
Hasil pengujian translational displacement pada body 

menghasilkan translational displacement terbesar terjadi 
pada bagian cap (bagian teratas body) sebesar 1,79 mm 
seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Maka 

direkomendasikan support pemipaan pada bagian atas 
dari WHT bisa bebas bergerak ke arah vertikal ke atas 
untuk menanggulangi translational displacement. 

 

 
Gambar 7. Translational displacement yang terjadi pada support. 
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Hasil pengujian translational displacement pada 
support menghasilkan translational displacement terbesar 
terjadi pada ujung dimana baut reposisi ditempatkan 
sebesar 0,125 mm seperti ditunjukkan pada Gambar 7. 
Celah antara dinding luar body dengan permukaan 
support sebesar 20 mm, sehingga translational 

displacement terbesar yang terjadi tidak mengakibat 
perubahan bentuk pada support dan berakibat body WHT 
tertekan oleh support WHT. Data hasil pengujian secara 
simulasi yang telah dilakukan menggunakan software 
CATIA seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

 
Tabel 2. Hasil pengujian secara simulasi 

Bagian 
Water Heating 

Tank 

Tegangan 
Mekanik terbesar 

(N/m2) 

Translasional 

Displacement 
terbesar (mm) 

Beban 
 

Tekanan 
(bar) 

Temperatur 
(ºC) 

Body 3,58 x 107 0,142 10 30 
 5,22 x 107 1,340 15 80 
 7,05 x 107 1,79 20 100 
   Beban 

Support 4,76 x 107 0,125 7.391,235 N 

 
Tabel 2 menunjukkan, pengujian secara simulasi pada 

body dengan tekanan dan temperatur ditingkatkan 
mengakibatkan tegangan mekanik dan translational 

displacement naik besaran nilainya. Pada body dengan 
tekanan 20 bar dan temperatur 100 °C mengakibatkan 
tegangan mekanik sebesar 7,05 x 107 N/m2. Jika 
dibandingkan dengan yield strength material Stainless 

Steel 304 sebesar 1,7 x 108 N/m2. Tegangan mekanik 
tersebut masih jauh lebih kecil dan masih berada didaerah 
elastis material sehingga jika beban dihilangkan maka 
bentuk body akan kembali ke bentuk seperti semula. 
Translational displacement terbesar 1,79 mm sangat kecil 
dan tidak mempengaruhi unjuk kerja dan bentuk dari body. 
Sedangkan pada support saat diberikan beban sebesar 
7.391,235 N berupa berat WHT dan fluida, mengakibatkan 
tegangan mekanik terbesar 4,76 x 107 N/m2 lebih kecil dari 
pada yield strength material Carbon Steel AISI 1040 3,5 x 
108 N/m2 dan masih berada pada daerah elastis material. 
Translational displacement pada support sebesar 0,125 
mm, sangat kecil sehingga tidak merubah bentuk support 
dan tidak menekan dinding luar body. 

 
SIMPULAN 

Hasil analisis kekuatan mekanik body dan support 
menunjukkan bahwa tegangan mekanik terbesar pada body 
adalah 7,05 x 107 N/m2 pada  tekanan uji 20 bar dan 
temperatur uji 100 °C, sedangkan pada support adalah 
4,76 x 107 N/m2. Tegangan mekanik tersebut lebih kecil 
dari yield strength dan masih berada didaerah elastis 
masing-masing material. Translational displacement 

terbesar pada body 1,79 mm dan pada support 0,125 mm 
sangat kecil sehingga tidak merubah bentuk body dan 
support. Dengan demikian desain body dan support pada 
desain water heating tank dapat dipabrikasi dan aman saat 
penelitian dengan tekanan operasi 10 bar dan temperatur 
operasi 80 ºC. 
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Saran  
Ada baiknya pengujian dilakukan pada T konstan dan P 
bervariasi atau P konstan dan T bervariasi, agar diperoleh 
hasil lebih komprehensif. 
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Abstrak—COBIT (Control Objectives for Information 

and Related Technology) adalah salah satu alat dalam 

pengukuran TI Governance. COBIT 4.1 memiliki 4 domain, 

yaitu Plan and Organization (PO), Acquisition And 

Implementation (AI), Delivery And Support (DS), dan 

Monitoring And Evaluate (ME). Rancangan Tata Kelola TI ini 

menggunakan framework COBIT 4.1, dimana dalam 

penelitian ini hanya membahas mengenai domain Deliver and 

Support pada proses Mengelola Kapasitas dan Kinerja (DS3). 

Dari hasil perhitungan kuesioner maka  diketahui tingkat 

kematangan (Maturity Level) Sistem Informasi Kehadiran 

Mahasiswa online Perguruan Tinggi (PT) XYZ berada pada 

tingkat 2 dalam hal perencanaan strategis untuk mengelola 

Kapasitas dan Kinerja. Hal ini berarti tingkat kematangan 

saat ini berada di bawah tingkat yang diharapkan, sehingga 

perlu dilakukan  perbaikan  untuk berada pada tingkat yang 

diharapkan. Rekomendasi yang diajukan untuk menuju 

Tingkat Kematangan 3, yaitu membuat perencanaan 

strategis untuk mengelola Kapasitas dan Kinerja,  membuat 

rencana ketersediaan untuk peningkatan Teknologi 

Informasi,, sehingga akan berdampak baik pada pengelolaan 

Kapasitas dan Kinerja pada sistem Informasi Kehadiran 

Mahasiswa  secara online. 

 

Kata Kunci : COBIT 4.1 , Sistem Informasi Kehadiran , 

Tingkat Kematangan 

 

Abstract—COBIT (Control Objectives for Information and 

Related Technology) is one of the tools in measuring IT 

Governance. COBIT 4.1 has 4 domains, namely Plan and 

Organization (PO), Acquisition And Implementation (AI), 

Delivery And Support (DS), and Monitoring And Evaluate 

(ME). This IT Governance Plan uses the COBIT 4.1 

framework, which in this study only discusses the domain of 

Deliver and Support on the process of Managing Capacity and 

Performance (DS3). From the results of the calculation of the 

questionnaire is known level of maturity (Maturity Level) 

Student Attendance Information System Online Higher 
Education (PT) XYZ is at level 2 in terms of strategic planning 

to manage Capacity and Performance. This means the current 

maturity level is below the expected level, so it needs to be 

improved to be at the expected level. The proposed 
recommendations for Maturity Level 3, which are strategic 

planning to manage Capacity and Performance, make the 

availability plan for improvement of Information Technology, 

so that it will have good impact on the management of Capacity 

and Performance on the Student Attendance Information 

system online. 

Keywords : COBIT 4.1, Attendance Information System, 

Maturity Level 

 

 
PENDAHULUAN 

Teknologi Informasi saat ini merupakan  kebutuhan 
yang penting dan utama bagi semua organisasi, termasuk 
didalamnya dunia pendidikan. Penggunaan Teknologi 
Informasi juga dapat memberikan keuntungan dengan 
menyediakan peluang dalam peningkatkan produktifitas 
bisnis yang sedang berjalan. Permasalahan Tata Kelola 
Teknologi Informasi Kehadiran  Mahsiswa secara online 
pada Perguruan Tinggi XYZ domain Deliver and Support 

pada proses Mengelola Kapasitas dan Kinerja (DS3) yang 
dicermati dalam penelitian ini, sehingga diperoleh hasil 
evaluasi secara komprehensif pada proses dengan 
mengacu pada kerangka kerja COBIT 4.1, sehingga dapat 
dihasilkan tingkat kematangan yang diharapkan yaitu level 
3 (Define Process), oleh sebab itu dapat lebih mendukung 
proses bisnis yang ada di Perguruan Tinggi  XYZ. 

Penelitian Tata Kelola TI dilakukan oleh Evi 
Rahmawati pada tahun 2009 objek pada UIN Jakarta 
domain DS dan ME. Penelitian tersebut menunjukkan 
tingkat kematangan TI UIN Jakarta untuk domain DS dan 
ME belum mencapai target atau kondisi ideal yang 
diharapkan  

Tata Kelola Teknologi Informasi  adalah merupakan 
struktur dari proses dan hubungan yang mengarahkan dan 
mengatur  organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 
dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan melakukan penyeimbangan 
resiko dengan hasil yang diberikan dan prosesnya (IT 
Governance Institute, 2007). IT governance merupakan 
satu kesatuan dengan sukses dari enterprise governance 
melalui peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas dalam 
proses organisasi yang berhubungan. IT governance 
menyediakan struktur yang menghubungkan proses 
Teknologi Informasi, sumber daya, tujuan organisasi dan 
informasi bagi strategi organisasi. IT governance 
menggabungkan good (best) practice dari perencanaan dan 
pengorganisasian Teknologi Informasi, pembangunan dan 
pengimplementasian, delivery dan support, serta 
memonitor kinerja Teknologi Informasi untuk memastikan 
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kalau informasi organisasi dan teknologi mendukung 
tujuan bisnis . 

Pengelolaan Teknologi Informasi merupakan struktur 
hubungan dan proses untuk mengendalikan dan 
mengarahkan  organisasi dalam mencapai tujuannya 
melalui penambahan nilai dengan tetap memperhatikan 
keseimbangan antara resiko dan manfaat Teknokogi 
Informasi dan proses-proses di dalamnya. Penggunaan 
teknologi dalam aspek sosial dan ekonomi telah 
menciptakan ketergantungan pada Teknologi Informasi 
dalam merekam, menginisiasi, memindahkan dan 
mengelola seluruh aspek transaksi ekonomi serta informasi 
dan pengetahuan organisasi, yang menjadikan pengelolaan 
Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam 
organisasi. Disamping itu Teknologi Informasi juga harus 
membantu perusahaan dalam menciptakan peluang-
peluang baru dan memaksimalkan keuntungan. 
Sumberdaya Teknologi Informasi harus digunakan secara 
optimal dan resiko yang berkaitan harus dikelola dengan 
baik. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi telah memberikan 
solusi dan keuntungan melalui peluang-peluang sebagai 
bentuk dari peran strategis Teknologi Informasi dalam 
pencapaian visi dan misi organisasi. Peluang-peluang 
diciptakan dari optimalisasi sumber daya Teknologi 
Informasi pada area sumber daya organisasi yang meliputi 
data, sistem aplikasi, infrastruktur dan sumber daya 
manusia. Penerapan Teknologi Informasi membutuhkan 
biaya investasi yang relatif mahal, dimana munculnya 
resiko terjadinya kegagalan cukup besar. Kondisi ini 
membutuhkan konsistensi dalam bidang pengelolaan 
sehingga suatu Tata Kelola Teknologi Informasi (IT 

Governance) yang sesuai menjadi kebutuhan yang 
esensial.      

Penerapan Teknologi Informasi  harus diselaraskan 
dengan kebutuhan sehingga  dapat tercapai tujuan 
organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan dari organisasi  
diperlukan suatu implementasi dan perencanaan Teknologi 
Informasi yang sesuai dengan perencanaan dan strategi 
bisnis organisasi yang telah didefinisikan. Penerapan 
Teknologi Informasi yang sesuai  dengan tujuan 
organisasii akan tercapai apabila didukung oleh sistem tata 
kelola yang baik (IT Governance) yang dimulai dari tahap 
perencanaan, implementasi dan evaluasi.  Tata kelola 
Teknologi Informasi diartikan sebagai struktur hubungan 
dan proses untuk mengontrol dan mengarahkan suatu 
organisasi dalam mencapai tujuan. Layanan Teknologi 
Informasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
jika didukung dengan tata kelola Teknologi Informasi. 
Salah satu standar yang mendukung tata kelola Teknologi 
Informasi tersebut adalah COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technology) (Prabowo Pudjo 
Widodo, 2009) 
Di dalam melaksanakan pengelolaan Teknologi Informasi 
Perguruan Tinggi XYZ dibutuhkan sebuah model 
pengelolaan yang dapat dijadikan dasar acuan, sesuai 
dengan tujuan dan strategi Organisasi dan dapat digunakan 
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. 
Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan 
dirancang sebuah model pengelolaan Teknologi Informasi 

Sistem Kehadiran Mahasiswa secara online pada 
Perguruan Tinggi (PT) XYZ dengan menggunakan 
kerangka kerja COBIT 4.1. 
 

METODE 
IT Governance merupakan konsep yang berkembang 

dari sektor swasta, namun dengan berkembangnya 
penggunaan teknologi informasi (TI) oleh sektor publik 
(organisasi-organisasi pemerintahan), maka IT 

Governance juga diterapkan di sektor yang menuntut 
perbaikan pelayanan bagi masayarakat umum. 
Pengetahuan mengenai Tata Kelola TI merupakan bentuk 
dasar dalam pengembangan mekanisme dan praktek-
praktek kontrol pengawasan dan peninjauan manajemen 
Kerangka kerja COBIT mengidentifikasi proses-proses 
Teknologi Informasi dalam Empat domain utama, yaitu 
domain Planning and Organization (PO), Acquisition and 

Implementation (AI), Delivery and Support (DS), dan 
Monitoring and Evaluate (ME) (Ron Weber, 1999). 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran 
Tingkat Kematangan Tata Kelola Sistem Kehadiran 
Mahasiswa secara  Online Perguruan Tinggi XYZ. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
kualitatif. Data dikumpulkan, diolah, dianalisis serta 
disimpulkan guna memperoleh tingkat kematangan untuk 
domain Deliver and Support (DS) pada proses Mengelola 
Kapasitas dan Kinerja (DS3). Ada sembilan tugas yang 
berada dalam area Tata Kelola TI, yaitu: 
1. Melakukan evaluasi atas efektifitas struktur Tata 

Kelola TI untuk memastikan adanya kontrol yang 
cukup terhadap keputusan, arahan dan performa dari TI 
agar dapat mendukung strategis dan tujuan dari 
organisasi. 

2. Melakukan evaluasi struktur organisasi TI dan 
manajemen sumber daya untuk memastikan bahwa 
mereka mendukung strategis dan tujuan dari 
organisasi. 

3. Melakukan evaluasi strategi TI dan proses untuk 
pengembangan, persetujuan, implementasi, dan 
pemeliharaan untuk memastikan bahwa mereka 
mendukung strategis dan tujuan organisasi. 

4. Melakukan evaluasi atas kebijakan, standar, prosedur, 
dan proses organisasi TI untuk pengembangan, 
persetujuan, implementasi dan pemeliharaan dalam 
memastikan dukungan strategi TI dan memenuhi 
peraturan dan kebutuhan undang-undang. 

5. Melakukan evaluasi praktek manajemen untuk 
memastikan kepatuhan atas strategi, kebijakan, standar, 
dan prosedur organisasi TI. 

6. Melakukan evaluasi investasi sumber daya TI, 
penggunaannya dan praktek pengalokasian untuk 
memastikan strategis organisasi dan tujuan sudah 
sesuai. 

7. Melakukan evaluasi kontrak strategis dan kebijakan 
serta praktek kontrak manajemen untuk memastikan 
bahwa mereka mendukung strategis dan tujuan 
organisasi. 

8. Melakukan evaluasi praktek manajemen resiko untuk 
memastikan resiko-resiko terkait di organisasi TI 
dikelola dengan baik. 
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9. Melakukan evaluasi monitoring dan assurance 

practices untuk memastikan dewan dan manajemen 
eksekutif menerima informasi yang tepat dan memadai 
atas performa TI. 

Framework untuk tata kelola TI yang ditunjukan 
sebagaimana pada    gambar II.1 menggambarkan proses 
tata kelola yang berawal dengan penentuan obyektif TI 

perusahaan, yang memberikan arahan awal, serangkaian 
aktivitas TI yang dilakukan, kemudian dilakukan 
pengukuran hasil pengukuran diperbandingkan dengan 
obyektif, yang akan dapat mempengaruhi arah yang sudah 
diberikan pada aktivitas TI dan perubahan obyektif yang 
diperlukan.

 
 

 
Gambar 1 framework tata kelola TI [ITGI, 2007] 

 
HASIL 

Penelitian adalah sebuah proses mencari solusi atas 
permasalahan yang ada melalui tahapan studi dan analisa 
terhadap variable  atau factor-faktor yang berpengaruh. 
Sebagai satu proses studi dan analisa, tentu penelitian 
harus mengikuti kaidah-kaidah penelitian sehingga 
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
(Sekaran, 2000). 

 Dalam penelitian ini, peneliti memilih Responden, 
yaitu Kepala BTI, Staff Pengembangan Layanan, Staff 
Web, dan Administrasi Akademik. Dengan mengacu pada 
metode penarikan sampel ini, maka obyek yang menjadi 
populasi penelitian ini adalah pengelola sistem informasi 
yaitu IT. Jumlah responden dalam penelitian berjumlah 4 
orang. Untuk detail responden ditunjukkan dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1. Responden Kuesioner 

No 
Responde

n 
Jumlah 

1 Kepala BTI 1 

2 
Staff 
Pengembangan   
Layanan 

1 

3 Staff Web 1 

4 
Administrasi 
Akademik  

1 

Jumlah 4 

Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
 

Penelitian ini menggunakan instrumentasi dalam bentuk 
kuesioner. Pernyataan kuesioner dikembangkan 
berdasarkan jumlah pernyataan atau statement pada tingkat 
maturity, domain Delivery and Support (DS) pada proses 
Mengelola Kapasitas dan Kinerja (DS3). Total penyataan 
pada proses DS3 adalah 33 pernyataan. Jumlah penyataan 
dalam domain tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut 
ini. 
 

Tabel 2. Jumlah pernyataan pada domain Delivery and 

Support (DS) 
 

Domain 

Level Maturity Total 

Pernyataa

n 0 1 2 3 4 5 

DS3 - 
Mengelola 

2 5 6 6 7 7 33 

Kapasitas 
dan 
Kinerja 

Jumlah 2 5 6 6 7 7 33 

Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
 

Kuesioner COBIT maturity level yang disebarkan 
kepada responden digunakan untuk menghitung tingkat 
kematangan tata kelola Teknologi Informasi pada 
Perguruan Tinggi XYZ saat ini. Kuesioner ini dibuat 
berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang ditetapkan 
pada kerangka kerja COBIT 4.1 untuk domain DS pada 
proses DS3. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini 
menggunakan skala Guttman, dimana dalam kuesioner 
disediakan 2 (dua) pilihan jawaban Ya (Y) dan Tidak (T). 
Dalam perhitungannya, jawaban Ya (Y) dikonversi 
menjadi nilai 1, dan jawaban Tidak (T) dikonversi menjadi 
nilai 0. Perangkat lunak yang digunakan dalam 
perhitungan maturity level ini adalah Microsoft Excel. 
Setelah semua hasil kuesioner dimasukkan dalam tabel, 
kemudian dihitung maturity level proses dalam domain 
Delivery and Support (1 proses) yaitu DS3 untuk setiap 
responden. Hasil maturity level proses dari 4 responden 
kemudian dicari rata-ratanya, dan hasil rata-rata tersebut 
akan menjadi nilai maturity level atau tingkat kematangan 
tiap proses Teknologi Informasi (Alvin, Arens, James.K. 
Loebbecke, 2003) . 

Pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut disampaikan hasil 
perhitungan tingkat kematangan (maturity level) untuk 
domain DS pada proses Mengelola Kapasitas dan Kinerja 
(DS3)  dengan proses yang telah ditentukan. Dan penilaian 
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tingkat kematangan setiap control objective atau proses TI 
pada domain DS mengacu pada model maturity level 

COBIT 4.1, dengan kriteria index penilaian dapat dilihat 
pada Tabel 5 (IT Governance Institute, 2009). 

 
Tabel 3. Hasil perhitungan tingkat kematangan (Maturity Level) domain DS3 

 

Domain Responden Level 0 Level 1 Level 2 
Level 

3 

Level 

4 
Level 5 

Maturity 

Level 

DS3 R1 0.000 0.336 0.672 0.336 0.192 0.000 1.536 

  R2 0.000 0.198 0.550 0.165 0.377 0.236 1.527 

  R3 0.000 0.242 0.403 0.806 0.921 0.288 2.660 

  R4 0.000 0.208 0.462 0.347 0.198 0.248 1.462 

              
Maturity 

Level = 
1.796 

 
Tabel 4. Rekapitulasi tingkat kematangan (Maturity Level) domain Delivery and Support 

 

Domain Proses 
Current 

Maturity 

Expected 

Maturity 

Maturity 

Level 

DS3 
Mengelola 

Kapasitas 

dan Kinerja 

1.796 3 2 

Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
 

Tabel 5. Kriteria index nilai pada maturity level COBIT 
versi 4.1 

Range Keterangan 

 0 – 0.50  Non-Existent 

0.51 – 1.50  Initial/Ad Hoc 

1.51 – 2.50 Repeatable But Invinitive 

2.51 – 3.50 Defined Process 

3.51 – 4.50 Managed and Measurable 

4.51 – 5.00 Optimized  

Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
 
Dari hasil perhitungan tingkat kematangan, dimana 

tingkat kematangan yang menjadi acuan dalam penelitian 
ini adalah pada level 3 (Define). Berdasarkan hasil 
perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 
bahwa tingkat kematangan TI Sistem Informasi Kehadiran 
online pada Perguruan Tinggi XYZ untuk Domain DS 
proses DS3 berada pada level 2. Pada Tabel 4 dapat dilihat 
Gap antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat 
kematangan yang diharapkan pada domain DS proses 
Mengelola Kapasitas dan Kinerja  kerangka kerja COBIT 
4.1. Sedangkan sebarannya dapat dilihat pada gambar 1 
dan gambar 2. 

 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017) 

Gambar 2. Current maturity level vs   Expected 

maturity level pada Proses DS3 

 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017) 

      Gambar 3. Grafik  Kesenjangan Tingkat Kematngan 

Proses DS3 
 
Rekomendasi untuk mengatasi gap Maturity Level pada 
DS3 sebagai berikut : 
Membuat proses perencanaan untuk peninjauan kapasitas 
dan kinerja sumber daya Teknologi Informasi untuk 
memastikan kinerja dan kapasitas dapat dibenarkan pada 
proses beban kerja yang disetujui. Perencanaan kapasitas 
dan kinerja harus mempengaruhi teknik pemodelan yang 
tepat untuk menghasilkan model kinerja dan kapasitas 
yang diramalkan dari seluruh sumber daya TI. 

a. Meninjau kinerja dan kapasitas dari sumber daya 
Teknologi Informasi untuk menentukan jika kinerja 
dan kapasitas cukup memadai. 

b. Melakukan ramalan kinerja dan kapasitas sumber 
daya Teknologi Informasi pada interval teratur untuk 
memperkecil resiko gangguan layanan karena 
penurunan kinerja dan kapasitas yang tidak cukup. 
Juga mengenali kapasitas yang lebih untuk 
kemungkinan penarikan kembali. Mengenali tren 
beban kerja dan menentukan ramalan untuk menjadi 
input pada perencanaan kinerja dan kapasitas. 

c. Memberikan kinerja dan kapasitas yang diperlukan 
dengan mempertimbangkan aspek seperti beban kerja 
normal, kemungkinan yang akan terjadi, kebutuhan 
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penyimpanan dan daur hidup sumber daya Teknologi 
Informasi. Pembekalan harus dibuat ketika kapasitas 
dan kinerja tidak sampai pada mutu yang disyaratkan 
seperti memprioritaskan tugas-tugas, mekanisme 
toleransi kesalahan dan praktek alokasi sumber daya. 
Manajemen harus memastikan bahwa perencanaan 
yang akan terjadi dengan baik menunjukkan 
ketersediaan, kapasitas dan kinerja dari individual 
sumber daya Teknologi Informasi. 

d. Memelihara dan memperbaiki kinerja saat ini dengan 
Teknologi Informasi dan menunjukkan kemungkinan 
kejadian yang akan terjadi, beban kerja yang 
diproyeksikan, perencanaan penyimpanan dan 
penambahan sumber daya, melapokan ketersediaan 
layanan yang diberikan pada bisnis seperti yang 
diperlukan oleh persetujuan mutu layanan. Disertai 
semua laporan pengecualian dengan rekomendasi 
untuk tindakan perbaikan. 
 

SIMPULAN 
Pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi Sistem 

Informasi Kehadiran Mahasiswa online di Perguruan 
Tinggi XYZ saat ini berada pada level 2 untuk domain DS 
pada proses DS3 (Mengelola Kapasitas dan Kinerja).   
Tingkat kematangan (maturity level) tata kelola Teknologi 
Informasi yang dilakukan di Perguruan Tinggi XYZ 
adalah : 
Proses DS3 berada pada level 2 (repeatable but intuitive) 
dimana proses sudah berkembang, prosedur yang sama 
dilakukan oleh orang yang berbeda, belum ada pelatihan 
atau komunikasi formal atas prosedur strandar dan 
tanggung jawab diserahkan pada individu, ada 
kepercayaan yang tinggi pada kemampuan individu, 
sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. 

Perbaikan tata kelola Teknologi Informasi di 
Perguruan Tinggi XYZ untuk proses DS3 adalah dengan 
meningkatkan tingkat kematangan pada level 3 (Define 

Process) berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran 
pengembangan Perguruan Tinggi, dimana prosedur sudah 
standar dan terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui 
pelatihan, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada tim 
untuk mengikuti proses, sehingga penyimpangan bisa 
diketahui lebih awal. Pada penelitian berikutnya penulis 
akan mencoba pada Maturity Model pada proses 
Menetapkan dan Mengelola Layanan (DS1) dan 
Mengelola Data (DS11). 
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Abstrak—Di Indonesia, meter eksport telah diamanatkan 

oleh PT PLN (Persero) dalam peraturan 0733.K/DIR/2013, 

yang mewajibkan PT PLN (Persero) untuk mengkredit 

energi yang dihasilkan oleh tenaga surya ke rekening 

pelanggan. Sehingga pelanggan dapat mengirim (ekspor) 

produksi listrik harian dan sekaligus mengkonsumsi (import) 

listrik dari PT PLN (Persero) untuk digunakan kembali.  

Penyerapan energi yang tertinggi terjadi pada bulan Maret 

2017 sebesar 970.3 kWh, dimana pada bulan tersebut 

memiliki intensitas cahaya yang besar dan penyerapan 

energi yang terendah terjadi pada bulan Juni 2017. Jika 

dilihat perbedaan jumlah energi yang dihasilkan tidaklah 

terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata energi yang 

dihasilkan sebesar 846.25 kWh.  Dengan Penggunaan 

fotovoltaik sebagai energi tambahan, dapat memberikan 

pengurang terhadap pembayaran rekening listrik setiap 

bulannya yang mencapai hampir 50% dari energy listrik 

yang seharusnya dibayarkan ke PT PLN (Persero) 

 

Kata kunci : fotovoltaik, tenaga surya, kwh eksport 

import, energi listrik 

 

Abstract—In Indonesia, export meters have been mandated 
by PT PLN (Persero) in the regulation 0733.K / DIR / 2013, 

which requires PT PLN (Persero) to credit the energy produced 

by solar power to customer accounts. So that customers can 

send (export) daily electricity production and simultaneously 
consume (import) electricity from PT PLN (Persero) for reuse. 

The highest energy absorption occurred in March 2017 of 

970.3 kWh, which in that month has a large light intensity and 

the lowest energy absorption occurred in June 2017. If seen the 

difference in the amount of energy produced is not too 

significant that is with the average energy generated of 846.25 

kWh. With the use of photovoltaic as an additional energy, it 

can reduce the payment of electricity bill every month which 

reaches almost 50% of electrical energy that should be paid to 

PT PLN (Persero) 

 

Keyword : photovoltaic, solar power, kwh import export, 

electrical energy  

 

 

1. PENDAHULUAN 
Indonesia yang berada dalam wilayah khatulistiwa 

mempunyai potensi energi surya yang cukup besar 
sepanjang tahunnya. Selain menjadi sumber energi bagi 
sumber energi lainnya, energi surya sangat berpotensi 

untuk dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber 
energi alternatif. Pemanfaatan energi surya ini dapat 
dilakukan secara termal maupun melalui energi listrik. 
Pemanfaatan secara termal dapat dilakukan secara 
langsung dengan membiarkan objek pada radiasi Matahari, 
atau menggunakan peralatan yang mencakup kolektor dan 
konsentrator surya. Fotovoltaik merupakan alat/transducer 
untuk mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. 

Pengintegrasian ini diupayakan untuk mendorong 
percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru 
dan energi terbarukan dalan bauran energi surya untuk 
pembangkitan tenaga listrik. Untuk memproduksi tenaga 
listrik dapat dilakukan melalui fotovoltaik yang menambah 
kapasitas penyediaan tenaga listrik.Dengan telah 
meluasnya penggunaan energi fotovoltaik maka PLN 
sangat berkepentingan agar dapat memanfaatkan kelebihan 
energi fotovoltaik dari pelanggan yang menghasilkan 
energi sendiri dirumah yang dapat mengurangi beban 
pembayaran listrik setiap bulan. Namun problem utama 
dalam pemanfaatan energi surya adalah faktor perubahan 
cuaca yang tidak menentu, Sehingga kontinuitas perolehan 
energi surya selalu terputus. Apabila pada malam hari 
fotovoltaik tidak dapat menghasilkan energy dengan 
maksimal ataupun pada saat kondisi tertentu misalnya 
pada saat kondisi cuaca mendung, perolehan energi surya 
ini juga dapat menurun. Oleh karena itu dengan 
memadukan pembangkit listrik tenaga surya dengan 
jaringan listrik dari PLN pada rumah tinggal yang sudah 
tersedia, maka diharapkan kontinuitas suplai energi listrik 
untuk beban rumah tinggal akan selalu tersedia. 

 
2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pendistribusian Energi Listrik 

Struktur tenaga listrik atau sistem tenaga listrik sangat 
besar dan kompleks karena terdiri atas komponen 
peralatan atau mesin listrik seperti generator, 
transformator, beban dan alat-alat pengaman dan 
pengaturan yang saling dihubungkan membentuk suatu 
sistem yang digunakan untuk membangkitkan, 
menyalurkan, dan menggunakan energi listrik.  
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Gambar 1. proses pendistribusian energi listrik 

 
2.2 Sistem Fotovoltaik 

Fotovoltaik adalah konversi langsung cahaya menjadi 
listrik pada tingkat atom.Beberapa bahan menunjukkan 
sebuah properti yang dikenal sebagai efek fotolistrik yang 
menyebabkan mereka untuk menyerap foton cahaya dan 
melepaskan elektron. Ketika elektron bebas ini ditangkap, 
dihasilkan arus listrik yang dapat digunakan sebagai 
listrik. Efek fotolistrik ini pertama kali dicatat oleh 
seorang fisikawan Perancis, Edmund Bequerel, pada tahun 
1839, yang menemukan bahwa bahan-bahan tertentu akan 
menghasilkan sejumlah kecil arus listrik ketika terkena 
cahaya. Pada tahun 1905, Albert Einstein menggambarkan 
sifat cahaya dan efek fotolistrik yang berbasis teknologi 
fotovoltaik, yang ia kemudian memenangkan hadiah 
Nobel dalam fisika. Modul fotovoltaik yang pertama 
dibangun oleh Bell Laboratories pada tahun 1954. Modul 
ini dibuat sebagai baterai matahari dan sebagian besar 
hanya karena rasa ingin tahu karena terlalu mahal untuk 
penggunaan secara luas. Tahun 1960-an, industri luar 
angkasa mulai serius dalam penggunaan teknologi ini 
untuk memberikan listrik pada pesawat ruang angkasa. 
Melalui program luar angkasa, teknologi fotovoltaik 
semakain maju, keandalannya menjadi mapan, dan biaya 
mulai menurun. Selama krisis energi di tahun 1970-an, 
teknologi fotovoltaik mendapat pengakuan sebagai sumber 
daya untuk aplikasi non-luar angkasa. 

 
2.3 Komponen utama dalam perancangan 

  Dalam perencanaan pemasangan sistem fotovoltaik 
ada beberapa komponen    yang harus yang diperlukan 
yaitu: 
a. Panel surya  

 Komponen utama dari PV yang dapat menghasilkan 
energi listrik DC disebut panel surya atau modul surya. 
Panel surya terbuat dari bahan semikonduktor, yang 
apabila disinari oleh cahaya matahari dapat menghasilkan 
arus listrik. Suatu modul surya adalah sekumpulan sel 
surya yang dihubungkan secara seri dan atau paralel 
sehingga menghasilkan arus dan tegangan tertentu. Untuk 
mensuplai beban yang diinginkan, beberapa modul 
dihubungkan secara seri dan atau paralel untuk memenuhi 
besar tegangan dan daya dari beban.           

 
Gambar 2.  Panel/modul Surya 

 

Cara kerja sel surya 

Sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip 
p-n junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe-p 
dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan 
atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun 
dasar.  Semikonduktor tipe-n mempunyai kelebihan 
elektron (muatan negatif)  sedangkan semikonduktor tipe-
p mempunyai kelebihan hole (muatan positif) dalam 
struktur atomnya.   

Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa 
terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. 
Ilustrasi dibawah menggambarkan junction semikonduktor 
tipe-p dan tipe-n.  Peran dari p-n junction ini adalah untuk 
membentuk medan listrik sehingga elektron (dan hole) 
bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan 
listrik. 

 
Gambar 3. Junction antara semikonduktor tipe-p 

(kelebihan hole) dan tipe-n (kelebihan electron) 

 
Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, 

maka kelebihan elektron akan bergerak dari 
semikonduktor tipe-n ke tipe-p sehingga membentuk kutub 
positif pada semikonduktor tipe-n, dan sebaliknya kutub 
negatif pada  semikonduktor tipe-p. Akibat dari aliran 
elektron dan hole ini maka terbentuk medan listrik yang 
mana  ketika cahaya matahari mengenai susuna p-n 
junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari 
semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak 
menuju kontak positif menunggu elektron datang, seperti 
diilustrasikan pada gambar dibawah. 

 

 
Gambar 4. Ilustrasi cara kerja sel surya dengan prinsip p-

n junction 

 

Solar panel mengkonversikan tenaga matahari menjadi 
listrik. Solar panel terdiri dari sejumlah sel silicon ( 
disebut  juga solar cells PV) yang disinari matahari/surya, 
yang lalu menghasilkanphoton yang membangkitkan arus 
listrik. Sekumpulan solar panel dalam satu system disebut 
array, banyaknya jumlah modul yang dapat disusun secara 
seri atau parallel akan menentukan besarnya total output 
energy listrik yang dihasilkan. 
b. Inverter 

Inverter adalah suatu rangkaian elektronika daya yang 
digunakan untuk mengkonversi atau mengubah tegangan 
searah (DC) menjadi tegangan bolak-balik (AC). Inverter 

https://4.bp.blogspot.com/-WTtRajWN6SI/V-Tc63p89_I/AAAAAAAAAkU/ue2SqtZBCaU1z04nl3Ovh8BEUYbgXGxoACLcB/s1600/PLT.jpg
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merupakan kebalikan dari converter (adaptor) yang 
memiliki fungsi mengubah tegangan bolak-balik (AC) 
menjadi tegangan searah (DC). 

 

 
       Gambar 5. Inverter 

 
Cara Kerja Inverter : 

Cara kerja inverter ini sebenarnya dilakukan dengan 
cara mengubah input motor listrik AC menjadi DC, yang 
kemudian dibuah lagi menjadi AC dengan frekuensi yang 
dikehendaki, sehingga motor listrik tersebut dapat 
dikontrol atau dikendalikan sesuai dengan kecepatan yang 
diinginkan. 
c. kWh meter expor impor 

kWh meter expor impor adalah alat ukur yang 
digunakan untuk  mengetahui energi yang dihasilkan oleh 
fotovoltaik (expor) dan energi listrik yang digunakan 
pelanggan pada jaringan listrik PLN. Kwh expor impor 
digunakan sebagai net metering perhitungan PLN untuk 
mengkreditkan energi  yang dihasilkan oleh fotovoltaik ke 
rekening pelanggan. 

 
Gambar 6. kWh meter export import 

 
d. Komponen pendukung pemasangan panel surya 

di rooftop. 

Secara umum panel surya dapat dipasang di atas atap 
rumah, di atas bangunan, ditanah berdiri 
sendirimenggunakan tiang. Pemasangan panel surya pada 
atap semata untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang 
atap yang selama ini hanya berfungsi untuk melindungi 
penghuni rumah dari sinar matahari dan efisiensi tempat 
tidak membutuhkan lahan yang banyak karena 
pemasangannya dilakukan di ruang atap. 

 

 
Gambar 7. Komponen pendukung pemasangan PV 

3. METODE 
3.1 Sistem On Grid dan Sistem Off Grid 

Sistem On grid merupakan penggunaan satu buah 
sistem atau lebih, pembangkit listrik dengan sumber 
energi terbarukan yang dikoneksikan dengan sumber 
energi listrik dari PT PLN (Persero). Umumnya sumber 
pembangkit yang dikoneksikan dengan sumber energi 
listrik dari PT PLN (Persero)ini adalah pembangkit 
listrik tenaga surya ataupun pembangkit listrik tenaga 
angin, karena kedua jenis sumber pembangkit ini dapat 
menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan dan 
bebas emisi. Dengan adanya sistem ini maka diharapkan 
akan dapat membantu mengurangi tagihan listrik rumah 
tangga, dan memberikan nilai tambah pada pemiliknya.  

Sedangkan sistem Off grid merupakan sistem 
pembangkit listrik tenaga surya ataupun tenaga angin, 
untuk daerah-daerah terpencil/pedesaan yang tidak 
terjangkau oleh jaringan PT PLN (Persero). Yang mana 
sistem ini hanya mengandalkan energi matahari,atau 
energi angin sebagai satu-satunya sumber energi utama 
untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan 
kebutuhan. Beberapa produk off grid system diantaranya 
PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya), dan 
PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)Komunal untuk 
sistem berskala besar. 

 
3.2 Persyaratan Teknis Interkoneksi Sistem 

Fotovoltaik (PV) Pada Jaringan  Distribusi 
Tegangan Rendah 

Persyaratan penyambungan pada sistem fotovoltaik 
(PV) milik pelanggan ke jaringan tegangan rendah dengan 
kapasitas sampai dengan 30 KWp. Standar ini berlaku 
untuk instalasi PV milik pelanggan PLN jenis tanpa 
baterai storage yang dipasang di atas atap (Rooftop) atau 
bangunan tersendiri dan dioperasikan secara parallel 
dengan pasokan listrik pelanggan dari jaringan distribusi 
tegangan rendah (JTR) PLN. Tingkat penetrasi 
instantaneous total kapasitas terpasang pembangkitan 
terdistribusi yang terhubung ke transformator distribusi 
yang bersangkutan ≤ 20 % dari kapasitas transformator 
distribusi.  
Lay-out pengoperasian sistem PV yang terhubung ke 
JTR PLN adalah : 
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Gambar. 8 Contoh lay-out pengoperasian sistem 
fotovoltaik (PV) ke JTR PLN. 

 
3.3 Lokasi penelitian 

Lokasi yang dipilih adalah di salah satu gedung PT 
PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Timur, 
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi 
Bali. 
Pemasangan fotovoltaik pada area kantor PT PLN 
(Persero) Area Bali Timur dimaksudkan untuk mendorong 
percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru 
dan terbarukan.  
 

 
Gambar 9.  Lokasi penelitian 

 

Integrasi/interkoneksi antar system fotovoltaik dengan 
sistem tenaga listrik PT PLN (Persero) merupakan layanan 
baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, badan 
usaha/lembaga lainnya maupun perkantor untuk dapat 
menikmati listrik secara dua arah.  

PT PLN (Persero) dapat menerima kelebihan energi 
listrik yang dihasilkan oleh pelanggan pengguna panel 
surya dengan menerapkan sistem ekspor impor. Untuk 
pelanggan PT PLN (Persero) yang menggunakan panel 
surya, PT PLN (Persero) akan memasang meter listrik 
ekspor-impor. Pengiriman kelebihan listrik ini dapat terjadi 
karena pelanggan memiliki dua sumber pasokan listrik, dari 
panel surya dan dari PT PLN (Persero). 

 
3.4 Mekanisme Pemasangan Fotovoltaik  

Untuk dapat diparelelkan ke area system tenaga listrik 
PT PLN (Persero) maka perlu dilakukan pengajuan 
permohonan net meter sesuai dengan flow chat berikut : 
a. Pelanggan mengajukan permohonan kepada PT.PLN 

(Persero). 
b. Mekanisme penggantian kWh meter Exim telah 

disediakan di aplikasi layanan PT PLN (Persero). 
 

Tabel 1. flow chart layanan pelan 

 
 

 Bila pelanggan menginginkan transaksi ekspor-impor 
tenaga listrik, maka PLN memproses permohonan 
pelanggan dengan menerbitkan nomor register non taglis ( 
non tagihan listrik) untuk biaya kWh meter Exim (Export-
Import) dan menerbitkan persetujuan parallel system. 
Namun bila pelanggan tidak menginginkan transaksi 
ekspor-impor tenaga listrik, maka PT PLN (Persero) cukup 
menerbitkan surat persetujuan parallel system fotovoltaik 
dengan system PT PLN (Persero). 
 
3.5 Biaya-Biaya yang dikenakan  

 Selain biaya untuk komponen fotovoltaik itu sendiri, 
pelanggan pengguna Fotovoltaik yang dioperasikan 
parallel dengan system ketenagalistrikan PT PLN 
(Persero) dikenakan biaya-biaya sebagai berikut : 
1. Bila pelanggan tidak menginginkan  transaksi ekspor-

impor tenaga listrik, maka operasi parallel tidak 
dikenakan biaya. 

2. Bila pelanggan menginginkan transaksi ekspor-impor 
tenaga listrik, maka biaya kWh meter exim dibebankan 
kepada pelanggan dengan harga kWh meter exim yang 
berlaku di PT PLN (Persero). Pembebanan biaya kWh 
meter exim ini dikenakan ketika pelanggan pengguna 
Fotovoltaik mengajukan operasi parallel. 

3.  Biaya tagihan pemakaian listrik bulanan sesuai Tarif 
Tenaga Listrik yang berlaku. 

4. Kewajiban pelanggan lainnya seperti Pajak 
Pertambahan Nilai (jika ada), Pajak Penerangan Jalan 
dan Materai sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

3.6 Diagram Satu Garis Interkoneksi Fotovoltaik 

Dalam penelitian ini jumlah panel yang digunakan 
yaitu sebanyak 31 panel dengan kapasitas masing-masing 
panel sebesar 265 Wp dengan daya kontrak sebesar 10.600 
VA.  Panel surya digubungkan secara seri dan parallel. 
Rangkaian seri dihubungkan dengan 15 panel dan 16 
panel. Setelah terhubung seri maka 15 panel dan 16 panel 
tercebut akan dihubungkan secara parallel. Setelah panel 
tersebut dipasang di atas atap dan telah dihubungkan, 
selanjutnya keluaran dari 2 array tersebut akan masuk ke 
DC Isolator Box. Di dalam DC Isolator Box terdapat 
pengaman MCB 2x16A dan keluaran dari DC Isolator Box 
akan dihubungkan ke inverter dengan terminal MPPT1 
dan MPPT2. Kabel yang digunakan untuk 
menghubungkan yaitu kabel DC double protection 4mm2. 
Keluaran dari inverter yaitu Comm dan keluaran AC yang 
selanjutnya terhubung ke AC Isolator Box dengan 
pengaman 1x20A. Keluaran Comm akan terhubung 
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dengan Router, dimana router digunakan untuk merekam 
hasil fotoelektrik dari sel surya dan merekam intensitas 
penyerap cahaya matahari. Semua hasil pembacaan yang 
terdapat pada sebuah Web yang dapat diakses dengan 
menggunakan user. Dalam website tersebut terdapat 
besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya 
pada setiap waktu. Selanjutnya dari AC isolator box akan 
terhubung ke injection point existing yang akan 
menghubungkan antara sistem fotovoltaik ke dalam area 
sistem tenaga listrik PT PLN ( Persero). 

Pada sistem ini Fotovoltaik yang digunakan tidak 
menggunakan baterai, jadi jika jaringan listrik dari PT 
PLN (Persero) padam, maka listrik di rumah juga akan 
ikut padam, energi yang dihasilkan oleh fotovoltaik pada 
siang hari akan tersimpan pada sebuah alat ukur yaitu kwh 
export impor sebagai alat untuk mengetahui besarnya 
energi yang dihasilkan oleh panel surya pada siang hari. 
Sistem ini dinamakan system On grid yaitu penggunaan 
satu buah sistem atau lebih, pembangkit listrik dengan 
sumber energi terbarukan yang dikoneksikan dengan 
sumber energi listrik dari PT PLN (Persero). 
 

4. ANALISA 

Fotovoltaik di PLN Area Bali Timur sudah terpasang 
pada bulan Pebruari 2017, untuk penelitian ini data yang 
diambil adalah data pada bulan Juli 2017. Dalam 
pengukuran besarnya energi listrik yang dapat dihasilkan 
dari sebuah panel surya dikenal dengan istilah WP ( Watt 
Peak). WP menggambarkan besarnya nominal watt 
tertinggi yang dapat dihasilkan. Ini dikarenakan energi 
sinar matahari yang bisa berubah-ubah dalam satu hari 
tergantung dengan cuaca. Yang bila digambarkan dalam 
sebuah grafik dari hasil pengukuran tetang kekuatan daya 
listriknya per satuan waktu akan tampak seperti 
gelombang. Ada puncak (Peak) dan ada lembahnya, 
berdasarkan data-data yang diperoleh dari pengukuran 
dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pengukuran 
kekuatan daya listrik akan diteliti secara periodik yaitu 
perwaktu, harian dan bulanan. 

Dari data akan dijelaskan mengenai penyerapan cahaya 
matahari menjadi  energi listrik dari tanggal 1 hingga 31 
Juli 2017.  Dari hasil pengukuran selama 1 bulan, maka 
jumlah energi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. jumlah energi dalam 1 bulan 

 
 
4.1 Analisi Data Bulanan   

 Berikut grafik jumlah energi (kWh) yang dihasilkan 
oleh fotovoltaik mulai   dari   bulan Pebruari 2017 hingga 
bulan bulan juli 2017 : 

 

 
Grafik 1. energi (kWh) per bulan 

 
Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa : 
1. Penyerapan energi yang tertinggi terjadi pada bulan 

Maret 2017 sebesar 970.3 kWh, dimana pada bulan 
tersebut memiliki intensitas cahaya yang besar, 
sedangkan penyerapan energi yang terendah terjadi 
pada bulan Juni 2017 sebesar 715.6 kWh 
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2. Jika dilihat secara grafik perbedaan jumlah energi yang 
dihasilkan tidaklah terlalu signifikan yaitu dengan rata-
rata energi yang dihasilkan sebesar 846.25 kWh. 

Sesuai dengan surat nomor:  
114/AGA.01.01/DIST.BALI/2017 tentang kebijakan 
pemanfaatan energi listrik dari Photovoltaik pelanggan 
dinyatakan bahwa Energi listrik yang diterima PLN dari 
Fotovoltaik akan di konversikan 1:1 (terhitung mulai 1 
Maret 2017) dengan energi listrik yang dikirim PLN ke 
pelanggan dan perhitungan rekening dilakukan sesuai 
dengan juklak pelaksanaan pemanfaatan energi fotovoltaik 
oleh pelanggan PLN dan SOP pemanfaatan kelebihan 
energi fotovoltaik pelanggan.  

 
4.2 Simulasi Perhitungan Billing Pelanggan Fotovoltaik 

 

 
Gambar 10. Flow Perhitungan billing fotovoltaik 

 
4.3 Perhitungan Tagihan Listrik : 

a. Tagihan pemakaian listrik pelanggan pengguna 
Fotovoltaik yang bertransaksi ekspor-impor tenaga 
listrik tetap diberlakukan Rekening Minimum (RM). 

b. Tagihan listrik atas pemakaian energi PLN (kWh meter 
ekspor) yaitu stand pemakaian pada kWh meter ekspor 
tetap dientrikan ke aplikasi PLN seperti mekanisme 
perhitungan rekening listrik pada umumnya. 
Sedangkan untuk energi listrik dari kWh meter impor 
(energi listrik dari fotovoltaik yang masuk ke system 
PLN ) dicatat dan dihitung menggunakan tarif yang 
berlaku sesuai golongan tarif pelanggan tersebut. 

 
4.3.1. Perhitungan Pemakaian di Bawah RM ( 

Rekening Minimum). 

 

 
 
Karena pemakaian export (dari PLN ke pelanggan) lebih 
kecil dari RM, maka nilai yang diambil adalah nilai RM. 

Sedangkan import fotovoltaik (dari pelanggan ke PLN) 
akan menjadi deposit saldo fotovoltaik. 
 

 
Stand meter import merupakan nilai energi listrik yang 
dihasilkan oleh fotovoltaik pada bulan Pebruari 2017. 

 
 
Pemakaian export dihitung dengan menggunakan tarif 
yang berlaku sesuai golongan tarif pelanggan tersebut. 
 

 
 
Pemakaian import dihitung dan dikalikan menggunakan 
tarif yang berlaku sesuai golongan tarif pelanggan 
tersebut. 

Maksimum offset merupakan kWh maksimum  dari 
energi yang yang dihasilkan oleh fotovoltaik yang dapat 
dikonversikan ke rekening berikutnya. 

 
 
Jumlah rekening yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 
687,339.39,  
dalam perhitungan pemakaian dibawah rekening 
minimum, energi yang telah dihasilkan oleh fotovoltaik 
tidak dapat dikonversikan untuk pembayaran rekening 
berikutnya.  
 

 
 
Sisa saldo fotovoltaik yang dihasilkan pada bulan februari 
2017 akan di deposit untuk pengurang pembayaran 
rekening bulan berikutnya. 
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4.3.2. Perhitungan Pemakaian di Atas  

          RM ( Rekening Minimum). 

 

 
 
Stand meter export merupakan selisih dari pemakaian 
pembacaan bulan akhir dengan bulan sebelumnya. 
 

 
 
Jumlah energi yang dihasilkan pada bulan Maret 2017 
ditambahkan dengan jumlah energi yang dihasilkan pada 
bulan sebelumnya. 
 

 
 
Energi PLN yang digunakan oleh pelanggan dikalikan 
dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku pada bulan 
tersebut. 
 

 
 
Pemakaian impor dihitung dan dikalikan menggunakan 
tariff yang berlaku sesuai golongan tarif pelanggan 
tersebut. 
 

 
 
Maksimum offset merupakan kWh maksimum  dari energi 
yang yang dihasilkan oleh fotovoltaik yang dapat 
dikonversikan ke rekening  
 

 
 
Sehingga sisa rekening yang harus dibayar oleh pelanggan 
setelah dikurangi dengan konversi energi yang dihasilkan 
oleh fotovoltaik sejumlah Rp.803,026.54. 

 
 
Sehingga sisa saldo energi fotovoltaik yaitu energi yang 
dihasilkan pada bulan sebelumnya (Pebruari 2017) 
ditambahkan dengan energi yang dihasilkan bulan saat ini 
(Maret 2017) dikurangi dengan energi yang 
dikonversikan/sebagai pengurang tagihan listrik.  
 

SIMPULAN 
Energi listrik yang diterima PLN dari panel surya 

(fotovoltaik) akan di konversikan oleh PLN dengan energi 
listrik yang dikirim PLN ke pelanggan. Bila listrik yang 
diterima PLN dari panel surya lebih besar dari listrik yang 
dikirim PLN, maka selisihnya menjadi deposit listrik yang 
akan diperhitungkan untuk pemakaian listrik pelanggan 
bulan-bulan berikutnya. Sistem ekspor-impor ini dilakukan 
PLN kepada pelanggan pengguna panel surya sebagai 
upaya mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan 
terbarukan (EBT), sekaligus menambah kapasitas pasokan 
listrik kepada pelanggan. PLN sangat mengapresiasi upaya 
masyarakat yang menggunakan energi terbarukan, dalam 
hal ini energi surya. 

Persyaratan penyambungan pada sistem fotovoltaik 
(PV) milik pelanggan ke jaringan tegangan rendah 
dengan kapasitas sampai dengan 30 kWp. Standar ini 
berlaku untuk instalasi PV milik pelanggan PLN jenis 
tanpa baterai storage yang dipasang di atas atap (Rooftop) 
atau bangunan tersendiri dan dioperasikan secara paralel 
dengan pasokan listrik peanggan dari jaringan distribusi 
tegangan rendah (JTR) PLN. 

Dalam satu bulan ada beberapa hari panel surya tidak 
dapat menghasilkan energi listrik. Faktor yang dapat 
menyebabkan tidak adanya energi yang dihasilkan oleh 
fotovoltaik adalah Cuaca hujan ataupun mendung yang 
dapat mengurangi kinerja sel surya untuk menyerap energi 
secara optimal.  

Walaupun pada hari tersebut cahaya matahari kurang, 
di dalam sistem fotovoltaik tetap akan menyimpan energi. 
Hal ini terjadi karena panel surya yang digunakan adalah 
panel surya tipe polycrystalline. 

Dari data tersebut dengan total energi yang dihasilkan 
sebesar 5077.5 kwh selama 6 bulan, jika dirata-ratakan 
energi yang dihasilkan setiap bulannya sejumlah 846.25 
kwh. Dengan Penggunaan fotovoltaik sebagai energi 
tambahan, dapat memberikan pengurang terhadap 
pembayaran rekening listrik setiap bulannya hampir 50% 
dari energy listrik yang seharusnya dibayarkan ke PT PLN 
(Persero) 
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Abstrak—Software-Defined Networking (SDN) adalah 

arsitektur jaringan dimana dipisahkannya control plane dan 

data plane. Pada SDN, sentralisasi controller juga dilakukan 

sehingga mempermudah untuk mengatur bagaimana 

jaringan bekerja. Pada paper ini, diajukan Load Balancing 

dengan Link Cost dan Fail-Safe, algoritma yang bekerja 

menggunakan statistik yang telah dikumpulkan dari data 

plane, kemudian menentukan jalur terbaik yang tidak hanya 

memiliki cost terkecil, namun juga menghindari penggunaan 

link sibuk yang diatur menggunakan threshold tertentu yang 

mampu mengatasi masalah kongesti pada jaringan data 
center. Algoritma ini juga bekerja ketika terjadi kegagalan 

node atau link sehingga dapat menyediakan reliability pada 

jaringan. Evaluasi disajikan dalam bentuk performa 

jaringan yang difokuskan pada rata - rata throughput, 
jumlah packet loss dan standar deviasi load untuk evaluasi 

load balancing, serta waktu recovery untuk evaluasi fail-safe. 

Berdasarkan hasil eksperimen, didapatkan algortima ini 

memiliki performa yang lebih baik dalam semua parameter  

dibandingkan dengan shortest-path dan Round-Robin dalam 

mekanisme load balancing dan memiliki waktu recovery yang 

lebih baik dibandingkan dengan implementasi fail-safe 

umum pada SDN. 

 

Kata kunci : Software-Defined Network, Load 

Balancing, Fail-Safe,Data Center, OpenFlow. 

 

Abstract—In this era, we put an immense load to data 

center which empowering cloud or big network infrastructures 

in general, often lead to congestion problem. However , serve 

communication with high speed and maximize the utilization of 
the network  is not always possible considering data center 

network is complex because large amount of resource to be 

managed. Software-Defined Networking (SDN) is a novel 

network architecture, which separates data and control plane. 
In SDN, the centralized controller has a purpose to simplify 

network management . this paper proposed a Load Balancing 

and Link Cost (LBLC), this algorithm use collected statistic 

from the data plane, and choose the optimal path based on the 
minimum cost and avoid the busy link which based on certain 

threshold to overcome congestion problem on data center 

network, and fail-safe algorithm to solve reliability problem in 
the network. the evaluation presented based on the 

performance and focused on average throughput, packet loss 

and  load standard deviation for load balancing performances, 

recovery time for fail-safe performances. From the experiment 
result, this algorithm outperform shortest path and Round-

Robin in all parameters for load balancing, and have a lower 

recovery time in fail-safe, compared to existing fail-safe method 

in SDN. 

 

Keyword: Software-Defined Network, Load Balancing, 

Fail-Safe,Data Center, OpenFlow. 

 

 
PENDAHULUAN 

Traffic yang ditransmisikan di data center semakin 
banyak seiring dengan berkembangnya teknologi cloud, 
serta semakin banyaknya layanan yang tersedia dan 
membutuhkan komunikasi real-time dari sumber- 
sumber ke banyak penerima, sehingga menyebabkan 
terjadinya kongesti pada jaringan data center akibat 
semakin banyaknya komunikasi antar switch yang 
berada di data center. Maka dari itu,  dibutuhkan solusi 
berupa algoritma optimasi pemilihan jalur untuk 
meningkatkan performa serta meningkatkan reliability 
jaringan data center. 

Software-Defined Networking (SDN) beroperasi 
dengan sentralisasi control plane dan memisahkannya 
dengan data plane [1]. Maka dari itu,perangkat keras (data 

plane) yang terdistribusi di jaringan hanya akan bertugas 
untuk mengirimkan data, dan mengalihkan tugas 
switching, routing, dan fungsionalitas lainnya ke 
controller (control plane) sehingga memungkinan untuk 
para administrator jaringan untuk konfigurasi jaringan 
secara langsung di controller. Arsitektur SDN 
mengedepankan fleksibiltas dan programmable pada 
switch sehingga memudahkan administrator jaringan untuk 
mengatur bagaimana jaringan bekerja [2]. SDN banyak 
digunakan pada jaringan data center, WAN, dan 
impelemntasi lainnya. B4 [3], adalah private WAN milik 
Google yang menghubungkan data center mereka, 
menggunakan arsitektur SDN. B4 meningkatkan utilitas 
bandwidth dari 30~40% hingga mendekati 100%, 
menunjukan keunggulan SDN pada implementasi 
komersil.  Protokol yang paling banyak digunakan di SDN 
adalah OpenFlow  [4], yang memungkinkan switch 

berbasiskan OpenFlow mampu memasang perintah – 
perintah forwarding berasal dari control plane yang 
tersentralisasi.OpenFlow pertama kali dikenalkan pada 
tahun 2008, digunakan oleh para peneliti untuk penelitian 
pada jaringan [5]. Implikasinya adalah para administrator 
jaringan dapat mengimplementasikan algoritma optimasi 
dalam pemilihan jalur dan load balancing menggunakan 
protokol OpenFlow pada jaringan, sehingga mampu 
mengatasi permasalahan kongesti pada jaringan data 

center. Load balancing adalah metode menyeimbangkan 
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beban pada jaringan yang ada [6], sehingga 
memaksimalkan utilitas bandwidth pada jaringan. Load 

Balancing dengan Link Cost menyelesaikan masalah load 

balancing dengan cara mengumpulkan statistik keadaan 
link – link pada jaringan, kemudian menggunakan 
perhitungan untuk menentukan link – link yang tidak 
digunakan dan mencari jalur terbaik berdasarkan beban 
total terkecil setelah melewati batas threshold tertentu. 
Sedangkan fail-safe adalah masalah lain yang berkaitan 
dengan reliability pada jaringan, ketika ada sambungan 
terputus pada data center, dibutuhkan mekanisme reaktif 
yang cepat sehingga proses pemilihan jalur kembali tidak 
berdampak besar pada konsumen. 

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian 
sebelumnya yang mencoba menyelesaikan masalah load 

balancing dan fail-safe pada SDN menggunakan protokol 
OpenFlow. Penelitian [7] menggunakan multipath routing 

dan admission control dalam menyelesaikan masalah load 

balancing secara dinamis, bekerja dengan cara 
mengumpulkan statistik mengenai keadaan jaringan, 
kemudian memilih jalur dengan ketersediaan bandwidth 

terbesar. LBLC juga menggunakan keadaan jaringan 
sebagai masukan balik dari data plane untuk parameter 
utama dalam menentukan jalur load balancing. 

Pada [8] [9] telah dilakukan penelitian mengenai load 

balancing dinamis pada jaringan berbasis SDN yang 
secara spesifik ditunjukan untuk jaringan data center 

menggunakan protokol OpenFlow, kedua penelitian 
tersebut menggunakan threshold tertentu dalam 
menentukan kapan harus dilakukan load balancing, 
berdasarkan statistik yang didapatkan pada jaringan. Pada 
penelitian [8], perhitungan threshold menggunakan 
variance sedangkan penelitian [9] menggunakan Simple 

Moving Average (SMA). Pada penelitian ini digunakan 
Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) yang 
digunakan sebagai threshold  untuk menentukan kapan 
proses load balancing tidak memperhitungkan link – link 

tertentu pada proses perhitungan jalur dan threshold untuk 
menjalankan proses load balancing. Pemilihan EWMA 
sendiri dikarenakan EWMA memiliki sensitivitas lebih 
besar daripada SMA, namun tetap memiliki ketahanan 
terhadap load yang tidak stabil pada jaringan. Penelitian 
[10] menggunakan kerangka load balancing pada jaringan 
SDN yang terdiri dari beberapa modul. Penelitian ini 
terinspirasi dalam menentukan kerangka garis besar dari 
penelitian tersebut.  

 
METODE 

Kerangka Load Balancing dan Fail-Safe 

 

 
Gambar 1. Kerangka Load Balancing dengan Link Cost 

Proses load balancing dan fail-safe yang diajukan 
penelitian ini  memiliki kerangka yang menyesuaikan 
dengan kerangka SDN pada umumnya [10], terdiri dari 
beberapa subsistem yang secara umum dideskripsikan oleh 
gambar 1. 

Pada sistem ini, load balancer  dan fail-safe berada 
pada satu aplikasi yang terletak di controller. Aplikasi 
tersebut dapat bekerja dengan bergantung pada beberapa 
modul utama yang terletak pada controller, beberapa 
modul tersebut dapat disederhanakan menjadi statistic 

collector. Berikut adalah cara kerja dari subsistem yang 
ada : 
1) Controller, yang terdiri dari beberapa modul utama 

yang bertugas menjalankan fungsionalitas utama dan 
berperan sebagai otak pada SDN, bekerja sebagai 
penerima pesan PACKET_IN, menghitung rute – rute 
yang akan digunakan untuk proses load balancing, 
dan mengirimkan rule-rule ke data plane, setelah 
melewati aplikasi load balancer dan fail-safe. 
Protokol yang digunakan untuk southbound API 
adalah OpenFlow, sedangkan northbound API adalah 
Java API. 

2) Statistic Collector, terdiri dari beberapa modul yang 
mengumpulkan informasi statistik mengenai link-link 

dari yang terdapat di data plane berbasiskan 
OpenFlow. Informasi statistik yang diambil dan 
diterima  berupa keadaan hidup matinya suatu link 

dan menghitung jumlah bitrate yang melewati link-

link yang ada di dataplane, dan melakukan pemetaan 
bitrate terhadap link – link yang bersangkutan. 

Statistik yang dikumpulkan diperbaharui dalam 
rentang waktu tertentu. 

3) Load Balancer dan fail-safe, aplikasi utama dari 
sistem ini, memanfaatkan rute-rute yang telah 
dihitung oleh controller, dan statistik yang 
dikumpulkan oleh statistic controller, menjalankan 
algoritma untuk menentukan rute agar terbaik agar 
terjadinya load balancing atau bereaksi ketika ada link 

mati pada jaringan. Algoritma load balancing dan 
fail-safe terdapat pada subsitem ini. 

4) Data Plane, tempat terpasangnya rule yang telah 
ditentukan oleh controller, load balancer dan fail-

safe. Bertugas untuk melakukan forwarding 

berdasarkan rule. 
 

Algoritma Load Balancing dengan Link Cost 

Proses load balancing dilakukan ketika ada 
PACKET_IN masuk ke controller, kemudian menghitung 
apakah seluruh link memiliki nilai EWMA(t) > EWMA*, 
EWMA adalah moving average yang memberikan bobot 
lebih pada nilai sebelumnya dengan bertujuan untuk 
meningkatkan responsif pada nilai terbaru [11]. 
Perhitungan EWMA dapat dilakukan dengan rumus 
berikut : 
 𝑊 = σ  ∙ α + EWMA t − N ∙  −  α            
(1) σ = variance load link waktu t 
t  = waktu pengamatan 
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α = faktor penghalus +𝑁   

N = periode pengambilan statistic 
 

Perlu diperhatikan ketika menghitung nilai pertama 
EWMA, tidak ada nilai EWMA sebelumnya. Masalah ini 
dapat diselesaikan dengan menggunakan simple moving 

average pada percobaan [9], lalu melanjutkan perhitungan 
menggunakan rumus 1 di atas. Perhitungan ini digunakan 
sebagai pendeteksi untuk menentukan kapan dilakukannya 
load balancing. Dengan mencari nilai EWMA* sebagai 
threshold. Sehingga perhitungan rute akan dilakukan 
ketika EWMA(t) > EWMA*. Berikut adalah perhitungan 
simple movement average (SMA) : 
 𝑆 =  ∑ 𝑁𝑇𝑡=𝑇−𝑃 ∑  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑁𝑖= 𝑖       

(2) [9] load̅̅ ̅̅ ̅̅ t  = load rata – rata semua link pada waktu t 

𝑖  = load pada link i saat waktu t 
T  = waktu pengamatan 
P = periode SMA 
N = jumlah link di jaringan 

 Menggunakan rumus 1 dan rumus 2, Jika syarat 
tersebut terpenuhi, maka algoritma akan mencari 10% link 

tersibuk dari seluruh link yang ada (E). Berdasarkan link-

link tersebut, dijalankan algoritma untuk memilih rute 
optimal, kandidat rute sudah dihitung terlebih dahulu oleh 
modul controller yang kemudian disimpan di cache 

aplikasi load balancer (Pd). Keluaran dari algoritma 
tersebut berupa rute yang menggunakan link-link dengan 
beban (F) minimum. kemudian controller akan 
mengkonversikan rute tersebut menjadi rule yang 
kemudian dikirimkan ke data plane. Berikut adalah 
permodelan dari proses load balancing :

 

 

Indeks : = , , … … … , 𝑃      Kandidat rute = , , … … … ,        Semua link  𝑥 = , , … … … , 𝑥    10% link-link tersibuk 
 
Konstanta : 𝛿   =  jika e ada pada jalur p;   jika tidak 𝛿 𝑥 =  jika e anggota 𝑥  ada pada jalur p;   jika tidak 
Variabel : =   𝑖  yang melalui 𝑖  tersebut  
Syarat : ∏ 𝛿 𝑥  ≠               (3) 

Tujuan : 
Mencari nilai minimum F = ∑ 𝜹 𝒑𝒙               (4)      

 
Persamaan 4 menjelaskan secara matematis penentuan 

rute optimal yang ditentukan oleh harga bitrate yang 
melalui link, dimana faktor   menyatakan besar cost 

pada link  dan faktor 𝛿   mengindikasikan ketersediaan 

link   pada jalur p. lalu dihitung untuk semua Pd, dan 
mencari nilai F minimum. Faktor cost   sendiri 
didapatkan dari subsitem statistic controller. Selain itu, 
persamaan 3 menjelaskan mengenari syarat yang juga 
harus dipenuhi agar suatu rute dapat digunakan, yaitu tidak 
menggunakan 10% link tersibuk 𝑥. Dengan faktor 𝛿 𝑥 

mengindikasikan adanya link 𝑥 pada suatu rute p. Gambar 
2  menjelaskan flowchart algoritma LBLC secara jelas. 
 
Pseudocode Algoritma Load Balancing 

Berikut adalah pseudocode untuk proses load 

balancing: 
mencari_rute_optimal_load_balance(Pd,E,Ex) 

Inisiasi Fmin dengan nilai besar  

Inisiasi IndexMin 

Inisiasi EWMA*  

Hitung EWMA(t) /*rumus 1*/ 

If (EWMA(t)>EWMA*) 

For 𝒑  to Pd do  

 Inisiasi Syarat 

Gambar 2. Flowchart proses Load Balancing 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

26 - 4 

 

 For  to E do  

         Hitung Syarat /*rumus 3*/ 

         Hitung F  /*rumus 4*/ 

If (F < Fmin & Syarat terpenuhi) 

 Fmin = F 

 IndexMin = index p 

Return 𝒑𝒊𝒏 𝒙𝑴𝒊𝒏 

      

Berdasarkan pseudocode tersebut, dapat dilihat bahwa 
input dari fungsi pencarían rute mencari rute optimal load 

balance adalah rute – rute kandidat (Pd), semua link (E) 
dan kemudian 10 % link – link tersibuk (Ex), kemudian 
mengembalikan rute p dengan indeks rute yang memiliki 
nilai Fmin dan memenuhi syarat rumus 3. 

 
Algoritma Fail-Safe 

Proses fail-safe dimulai ketika controller mendeteksi 
adanya link mati pada jaringan. Fail- safe akan 
mendapatkan informasi mengenai link tersebut, dan 
menjadikan status link, 𝛼  tersebut menjadi 0 jika mati, 
dan 1 jika sebaliknya. Kemudian menggunakan rute – rute 
kandidat untuk flow yang melewati link mati tersebut yang 
tersimpan di cache (Pd). Keluaran dari algoritma ini 
adalah rute pertama yang aman dari kegagalan link. 
Berikut adalah permodelan dari proses fail-safe : 
Indeks – indeks : = , , … … … , 𝑃   Kandidat rute = , , … … … ,  semua link 
Konstanta : 𝛿 =  jika e ada pada jalur p;   jika tidak 𝛼 =  jika 𝑖  e hidup;   jika tidak 
Syarat : ∏ 𝜶{ ∶ 𝜹 𝒑= }  ≠                 (5) 

Tujuan : 

Mencari p pertama yang memenuhi syarat  
 
Persamaan 5 menyatakan syarat yang menyebabkan rute 
dapat digunakan untuk mengirimkan flow yang ada pada 
link mati. Jika syarat 5 tidak sama 0, berarti rute tersebut 
tidak menggunakan link yang sedang mati (𝛼  = 0 ), 
Sehingga jika ada rute pertama yang memenuhi syarat, 
maka rute  tersebut akan digunakan untuk mengirim flow.  
Pseudocode Algoritma Fail-Safe 

Berikut adalah pseudocode untuk proses fail-safe: 
 

Algortima mencari_rute_fail_safe( Pd, E)        ; 

For p_1 to Pd do  

 Inisiasi P = 1 

 For e_1 to E do  

 Hitung P = P × α_e jika e anggota p 

If P ≠ 0 

 Return p_(indeks sekarang) 

      

 
Berdasarkan pseudocode tersebut, dapat dilihat bahwa 

input dari fungsi pencarían rute mencari_rute_fail_safe 
adalah rute – rute kandidat (Pd), kemudian link – link yang 

ada pada jaringan (E), kemudian mengembalikan rute p 
pertama yang memenuhi syarat . 

 
 
 

HASIL 
Tabel 1 berisikan parameter umum sistem yang akan 

digunakan untuk pengujian penelitian ini. Data plane yang 
digunakan adalah mininet yang berbasiskan Open 

vSwitch. Kapasitas buffer menggunakan nilai default dari 
Open vSwitch, yaitu 256 paket/koneksi. Link bandwidth 

dan link delay menggunakan 10Mbps dan 5ms merujuk 
pada penelitian [8]. Protokol yang digunakan OpenFlow 

dan controller floodlight dipilih karena kestabilannya serta 
ketersediaan modul – modul yang mendukung untuk 
berjalannya sistem. Jenis traffic yang digunakan adalah 
UDP dan VoIP. Topologi yang akan digunakan adalah fat 

tree dengan 4 pod dimana banyak komputer terhubung 
dengan adanya banyak rute seperti pada gambar 3, biasa 
digunakan untuk solusi jaringan data center, penggunaan 
topologi dan jumlah pod didasarkan pada penelitian [8] 
[9].  
 

Tabel 1. Parameter Umum Sistem 
 

Parameter 

Kapasitas buffer 256 paket/koneksi 
Link bandwidth 

Link delay 

10 Mbps 
5ms 

Protokol SDN 

Controller 

Jenis traffic 

Topologi 

OpenFlow 

Floodlight 

UDP dan VoIP 
Fat Tree 

 
Perancangan Eksperimental 

Topologi jaringan fat tree dengan 4 pod, masing – 
masing pod berisikan 4 host, dengan total 16 host (H1 – 
H16).  disimulasikan menggunakan mininet. Untuk 
pengujian load balancing, Iperf digunakan untuk 
membanjiri topologi simulasi dengan background traffic 
pada   H2 – H4  yang dikirimkan ke H13 – H15 dengan 
kecepatan pada masing – masing host tersebut adalah 2 
Mbps, 4 Mbps, 6Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps ,12 Mbps. Iperf 
juga digunakan untuk pengujian layanan VoIP ITU G.711 
yang dikirimkan dari H1 ke H16, dengan mengirimkan 4 
layanan VoIP secara bersamaan. Untuk threshold 

(EWMA*), pada penelitian ini menggunakan nilai sebesar × 9  yang merupakan nilai threshold optimal 
pada penelitian  [9]. Menurut [10], ketika standar deviasi 
dari load kecil, maka semakin bagus QoS.  

 
Gambar 3. Topologi Fat Tree dengan 4 pod 
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Standar deviasi load dari 4 yang layanan VoIP yang 
telah dikirimkan akan diperhitungkan dengan 
menggunakan rumus berikut : 
 𝑆 =  √∑ 𝑙 𝑎 𝑖− 𝑙 𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛𝑖=              (6)        

                   
Selain standar deviasi, throughput rata – rata dan packet 

loss total dari keempat layanan VoIP juga dijadikan 
sebagai parameter pengukuran performansi dari 
eksperimen yang nantinya akan dibandingkan antara 
LBLC, shortest path dan round robin. 
 

Uji coba fail-safe dilakukan dengan menggunakan 
topologi Topologi jaringan fat tree dengan 4 pod, masing – 
masing pod berisikan 4 host, dengan total 16 host (H1 – 
H16).  disimulasikan menggunakan mininet. D-ITG versi 
2.8.1 digunakan untuk mengirimkan layanan VoIP ITU 
G.711 dari H1 menuji ke H16. Dua skema pengujian 
dilakukan untuk menguji algoritma fail-safe, pertama 
pemutusan link antara s1 dan s10 yang dilalui oleh data 
yang dikirim, selanjutnya dibandingkan dengan ketika 
dilakukan pemutusan switch s10 yang dilalui saat 
pengiriman. Parameter yang diukur adalah interval waktu 
yang dibutuhkan untuk kembali hidup (recovery time). 
Kemudian dibandingkan algoritma fail-safe yang diajukan 
dengan standar skema fail-safe pada controller floodlight. 
 
Pengujian  Throughput 

 

 
 

Gambar 4. Throughput rata - rata dari 4 VoIP 
 

Dari gambar 4, terlihat bahwa rata – rata throughput 

dari LBLC untuk semua jenis background traffic lebih 
besar dibandingkan dengan RR dan shortest path. Rata – 
rata troughput dari shortest path dan RR turun seiiring 
dengan bertambah besarnya background traffic. 
Sedangkan LBLC memiliki rata – rata troughput konstan 
ketika host – host mengirimkan background traffic dengan 

kecepatan 0-8 Mbps. Rata – rata troughput LBLC turun 
ketika background traffic berkecepatan 10 dan 12 Mbps, 
hal ini disebabkan kecepatan tersebut melebihi bandwidth 

link yang telah diatur untuk masing – masing link, yaitu 
sebesar 10 Mbps.  
 
Pengujian  Packet Loss 

 

 
 

Gambar 5. Packet loss total dari 4 VoIP 
 

Selanjutnya kita mendapatkan perbandingan total 
packet loss dari masing – masing metode pada gambar 5. 
Didapatkan bahwa LBLC memiliki nilai packet loss lebih 
kecil dibandingkan dengan shortest path dan RR untuk 
semua jenis besar background traffic. Packet loss Shortest 

path dan RR cenderung turun ketika kecepatan 
background traffic naik. Sedangkan LBLC memiliki nilai 
packet loss yang konstan di 0% untuk kecepatan host – 

host background traffic 0 sampai 8 Mbps.  Nilai packet 

loss LBLC naik ketika kecepatan background traffic 

menyetuh angka 10 dan 12 Mbps. Sama seperti pada nilai 
rata – rata troughput, hal ini disebabkan besarnya 
kecepatan melebihi bandwidth yang disediakan. 

 
Pengujian  Standar Deviasi Load 

Pada gambar 6 disajikan perbandingan standar deviasi 
load – load dari 4 VoIP. Shortest path memiliki standar 
deviasi konstan dengan nilai 0 sampai dengan kecepatan 
background traffic sebesar 2 Mbps, lalu ada peningkatan 
nilai di 4 Mbps kemudian turun kembali mendekati 0 
sampai dengan kecepatan 12 Mbps. Namun standar deviasi 
kecil mengindikasikan QoS load balancing baik hanya 
ketika throughput dan packet loss memiliki kualitas yang 
baik [7]. pada kasus shortest path, nilai standar deviasi 
load kecil dikarenakan nilai troughput dari  4 VoIP yang 
dikirimkan juga menurun. Sedangkan pada kasus RR dan 
LBLC, standar deviasi cenderung naik ketika background 

traffic diperbesar. Perbedaan terletak pada loncatan nilai, 
RR mengalami kenaikan standar deviasi tinggi pada 
kecepatan background traffic sebesar 6 Mbps sedangkan 
LBLC baru mengalami kenaikan standar deviasi signifikan 
ketika kecepatan background traffic diperbesar menjadi 10 
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Mbps. Hal ini mengindikasikan bahwa LBLC lebih stabil 
dalam pengiriman load  dibandingkan dengan RR. 
 

 
 

Gambar 6. Standar Deviasi Load - Load dari 4 VoIP 
 
Pengujian  Waktu Recovery 

Waktu recovery atau waktu pemulihan adalah waktu 
yang dibutuhkan untuk kembalinya dilakukan pengiriman 
paket ketika terjadi gangguan pada jalur yang digunakan. 
Boxplot dari waktu recovery fail-safe yang diajukan dan 
controller floodlight ketika link mati dapat dilihat pada 
gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Waktu Recovery ketika link mati 
 

Pada gambar tersebut, nilai minimum waktu recovery 
fail-safe floodlight lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
minimum fail-safe yang diajukan, namun rata-rata waktu 
recovery menggunakan skema fail-safe yang diajukan 
(0.55 s), sedikit lebih baik dibandingkan dengan skema 
yang ada pada controller floodlight (0.6 s). Nilai 
maksimum waktu recovery pada fail-safe floodlight juga 
lebih besar dari fail-safe yang diajukan, hal ini 
menandakan fail-safe yang diajukan memiliki stabilitas 
yang lebih baik dibandingkan dengan fail-safe floodlight. 
Sedangkan gambar 8 menyajikan perbandingan waktu 
recovery ketika switch dimatikan. 

 

 
 

Gambar 8. Waktu Recovery ketika switch mati 
 

Pada keadaan ini, waktu recovery dari skema fail-safe 
yang diajukan memiliki rata-rata yang juga lebih kecil 
dibandingkan dengan skema floodlight, dengan perbedaan 
yang tidak terlalu jauh. Skema fail-safe floodlight 
memiliki nilai mínimum yang lebih kecil dibandingkan 
dengan skema yang diajukan dan skema fail-safe yang 
diajukan memiliki nilai maksimum yang lebih besar, 
namun skema yang ada pada floodlight memiliki selisih 
nilai maksimum dan mínimum yang lebih besar, yaitu 2.4 
s. sedangkan selisih nilai maksimum dan mínimum pada 
skema fail-safe yang diajukan adalah  1.93 s, hal ini 
menyatakan bahwa skema fail-safe yang diajukan lebih 
stabil jika dibandingkan dengan skema yang ada pada 
floodlight. 
 

SIMPULAN 
Pada penelitian ini diajukan algoritma Load Balancing 

dan fail-safe untuk mengatasi masalah availability dan 
reliability. Dari hasil simulasi dan analisis performansi 
load balancing yang diajukan, shortest path dan round 

robin (RR) dengan parameter rata - rata throughput, 

packet loss dan standar deviasi. Dapat disimpulkan bahwa 
load balancing yang diajukan memiliki troughput dan 
packet loss  yang lebih baik dibandingkan dengan shortest 

path dan RR pada semua besar background traffic. 
Sedangkan untuk nilai standar deviasi, nilai kecil 
mengindikasikan QoS baik hanya ketika throughput dan 
packet loss juga memiliki nilai yang baik, sehingga 
berdasarkan standar deviasi, load balancing yang diajukan 
memiliki QoS lebih baik dibandingkan dengan shortest 

path dan RR. Selain itu, metode load balancing yang 
diajukan mengalami penurunan kualitas ketika 
background traffic ketika host host lebih besar dari 
bandwidth yang tersedia, namun tetap memiliki performa 
lebih baik jika dibandingkan dengan shortest path dan RR. 
Sedangkan dari hasil simulasi fail-safe, skema fail-safe 

yang diajukan memiliki perbedaan kualitas yang relatif 
kecil dibandingkan dengan skema fail-safe yang ada pada 
controller floodlight. Skema yang diajukan memiliki rata-
rata waktu recovery dan memiliki selisih waktu minimum 
dan waktu maksimum yang lebih kecil. Mengindikasikan 
bahwa skema yang diajukan lebih stabil. 
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Pada kesimpulan skema yang diajukan lebih stabil, 
berbasis waktu recovery dan selisih waktu ? 
Jawab 
Nilai kecil 
Standart deviasinya lebih kecil 
Stabil – deviasinya kecil threshold besar 
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Abstrak—Sistem Monitoring Perpindahan Panas Pada 

Water Cooling Tank Fassip-02 Berbasis Labview. Dalam 

rangka kegiatan INSINAS Kemenristekdikti tahun 2017 di 

labolatorium fasilitas termohidrolika PTKRN BATAN 

dibangun fasilitassimulasi pendingin pasif teras reaktor 

ketika terjadi station blackout. Fasilitas tersebut diberi nama 

Fasilitas Simulasi Sistem Pasif versi ke dua (FASSIP-02). 

Pada FASSIP-02 terdapat fasilitas water cooling tank. Fungsi 

water cooling tankuntuk mengkondisikan temperatur bagian 

pendingin FASSIP-02. Pada kegiatan inidilakukan 

pembuatan sistem monitoring perpindahan panas water 

cooling tank pada FASSIP-02 berbasis Labviewyang terdiri 

dariinput laju aliran massa air, kalor spesifik fluida dan 

perbedaan temperatur. Tujuan kegiatan ini adalah membuat 

sistem monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 

yang dapat memonitoring, mengolah dan menyimpan data 

secara komputerisasi secara realtime. Untuk perangkat keras 

sistem monitoring perpindahan panas pada water cooling 

tank FASSIP-02 berbasis labview menggunakan modul 

akuisisi data National InstrumentCDAQ 9178 dan modul 

termokopel National Instrument 9213. Untuk perangkat 

lunaknya menggunakan Labview kemudian perangkat keras 

dikoneksikan dengan komputer dan perangkat lunak yang 

telah dibuat dengan Labview. Hasil dari pembuatan program 

sistem monitoring perpindahan panas pada water cooling 

tank FASSIP-02 berbasis labview adalah dapat menampilkan 

dan merekam perhitungan perpindahan panas water cooling 

tank FASSIP-02. 

 

Kata kunci : Perpindahan panas, Water cooling tank, 

FASSIP-02,  Labview 

 
Abstract—Monitoring System Of Heat Transfer In Water 

Cooling Tank Fassip-02 Based Labview. In the framework of 

INSINAS Kemenristekdikti activities in 2017 at the laboratory 

of PTKRN BATAN thermohydraulic facility will be built 
simulation for passive core cooling of thereactor core when it 

occurs blackout station. The facility is named Second Passive 

System Simulation Facility (FASSIP-02). At FASSIP-02 there 
is a water cooling tank facility. Water cooling tank function to 

condition the cooling temperature of FASSIP-02. In this 

activity a water cooling tank heat transfer monitoring system 

was performed on a Labview based FASSIP-02 consist of input 
water mass flow rate, specific heat offluids and temperature 

difference. The purpose of this activity is to create a heat 

transfer monitoring system on WCT FASSIP-02 that can 

monitor, process and store data in computerized realtime. For 
hardware of monitoring system of heat transfer in water 

cooling tank based Labview using national instrument CDAQ 

9178 and 9213 thermocouple module. For software use labview 

the hardware connected to computer and software that has 

been made with Labview. The results of the program of heat 

transfer monitoring system on FASSIP-02 water cooling tank 

based on labview is able to display and record the calculation of 

heat transfer tank FASSIP-02. 

 

Keyword: Heat transfer, Water cooling tank, FASSIP-02, 

Labview  

 
 

PENDAHULUAN 
Kecelakaan parah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

(PLTN) telah terjadi di Three Miles Islands Amerika 
serikat (1979)[1], Chernobyl Uni soviet (1986)[2] dan 
Fukushima Jepang (2011)[3]. Pada kecelakaan reaktor 
fukushima terjadi ketika reaktor shutdown dimulai dari 
gempa besar berikutnya hilangnya daya listrik DC dan AC 
akibat tsunami. Sistem keselamatan yang menggunakan 
listrik (sistem aktif) gagal berfungsi sehingga terjadi 
kecelakaan parah di unit Fukushima 1,2 dan 3[4]. 

Oleh sebab itu maka pengembangan dan penelitian 
sistem keselamatan secara sirkulasi alamiah atau disebut 
dengan  sistem pasif perlu dilakukan. Beberapa penelitian 
telah dilakukan terkait dengan sistem keselamatan secara 
sikulasi alamiah. Penelitian aplikasi awal metodologi CFD 

(Computational Fluid Dynamics) pada analisis sirkulasi 
laminar fase tunggal dalam kondisi ayunan telah dilakukan 
oleh Tenglong Cong[5]. Kemudian kajian RELAP5 / 
MOD3.2 untuk transien startup di fasilitas uji sirkulasi 
alami oleh Shanbin Shi[6]. A. Rosyidi telah melakukan 
penelitian eksperimen awal aliran sirkulasi alamiah pada 
sisrkulasi sistem keselamatan pasif[7]. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian sistem 
monitoring perpindahan panas pada water cooling tank 
FASSIP-02 berbasis Labview dapat dilakukan. Dalam 
rangka kegiatan riset INSINAS Kemenristekdikti pada 
labolatorium PTKRN BATAN akan di bangun fasilitas 
yang diberi nama Fasilitas Simulasi Sistem Pasif versi 
kedua (FASSIP-02). Fasilitas uji ini digunakan untuk 
mempelajari simulasi sistem pendinginan teras reaktor 
secara sirkulasi alamiah ketika terjadi station blackout atau 
kehilangan daya listrik pada sistem pendingin reaktor. 
Fenomena sirkulasi alamiah adalah fenomena yang 
muncul berdasarkan hukum fisika yaitu akibat perbedaan 
kerapatan fluida yang dipengaruhi oleh temperatur dan 
perbedaan ketinggian fluida[8].Sistem keselamatan pasif 
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bekerja dengan prinsip sirkulasi alamiah (natural 

circulation) memanfaatkan perbedaan kerapatan fluida dan 
gravitasi[9]. 

FASSIP-02 terdiri dari beberapa komponen yaitu water 

heating tank (WHT), pemipaan, expantion tank dan water 

cooling tank(WCT). Gambar FASSIP-02 dan titik 
pengukurannya dapat dilihat Pada Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. FASSIP-02 dan titik pengukurannya 
(Dokumen teknis FASSIP-02) 

 
Pada FASSIP-02 terdapat 32 titik pengukuran 

temperatur, 2 titik pengukuran tekanan dan 1 titik 
pengukuran laju alir.  

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem 
monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 yang 
dapat memonitoring, mengolah dan menyimpan data 
secara komputerisasi secara realtime. 
 

METODE 
Sistem Monitoring Perpindahan Panas Pada Wct 
Fassip-02. 

Sistem monitoring perpindahan panas pada WCT 

terdiri dari input laju aliran massa air, kalor spesifik fluida 
dan perbedaan temperatur. Ketika program di jalankan 
akan mendapatkan hasil perhitungan dan grafik 
perpindahan panas. Jumlah titik pengukuran FASSIP-02 
terdiri dari 32 titik pengukuran temperatur. Pada bagian 
WCT terpasang 12 titik pengukuran temperatur. 
Penempatan ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 
Untuk flowchart sistem monitoring perpindahan panas 
pada WCT FASSIP-02 dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2. Flowchart sistem monitoring perpindahan 

panas pada WCT FASSIP-02 
 

Tahapan pembuatan sistem monitoring perpindahan 
panas pada WCT FASSIP-02 sebagai berikut: 
1. Menentukan titik pengukuran 

Titik pengukuran pada WCT telah ditentukan sesuai 
dengan kebutuhan penelitian.  

Dokumen 

Selesai 

Proses data  

Tampilkan data 
perhitungan perpindahan 

panas 

Simpan 

Ambil data temperatur 
Th, in (TP-04) dan Th, 

Out (TP-08) 

Input masukan Laju 
Aliran Massa dan Kalor 

Spesifik fluida  

Mulai 

Baca CDAQ NI 9178 
  

Ya 

Tidak 
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2. Menentukan modul Instrumentasi  
Modul yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan 
pengukuran sistem monitoring perpindahan panas pada 
WCT FASSIP-02. 

3.   Menyusun konfigurasi instrumentasi 
Modul yang telah ditentukan maka dirangkai sesuai 
dengan spesifikasinya untuk kebutuhan monitoring. 

4. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pembuatan perangkat lunak dengan memanfaatkan 
failitas indikator, grafik, boolean dan formula node 
pada software Labview.  

5. Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak dilakukan dengan 
membandingkan hasil pergitungan pada tampilan 
program dengan perhitungan manual. 

 
HASIL 

1. Menentukan titik pengukuran  
Pada titik pengukuran pada WCTTerdapat 12 titik 

pengukuran temperatur yang telah diberi kode. Pada 
tangka WCT (TCA1, TCA2, TCA3, TCB1, TCB2, 
TCB3), 3 titik pada pipa didalam tangki (TP-05, TP-
06, TP-07), 1 titik pada pipa input (TP-04), 1 titik pipa 
output (TP-08) dan 1 pada udara (TU-A). Dari titik 
pengukuran tersebut dibuat User interface Sistem 
monitoring WCT dengan software LabviewGambar 
User interfacesistem monitoring WCT dapat dilihat 
pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. User interface sistem monitoring 
perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 

 
2. Menentukan modul instrumentasi 

Karena menggunakan termokopel sebagai pengukur 
temperatur dan keluarannya tegangan maka modul 
Instrumentasi yang di gunakan untuk pengukuran 
temperatur WCT adalah modul National Instrument 

(NI) 9213. Modul NI 9213 terdiri dari 16 kanal modul 
input termokopel yang dimasukan ke sistem akuisisi 
data untuk diolah dan ditampilkan pengukurannya 
melalui komputer dengan software Labview[10].Untuk 
modul akuisisi datanya menggunakan CDAQ NI 9178.  
Modul CDAQ NI 9178 sebagai akuisisi yang merubah 
sinyal analog ke sinyal digital agar dapat dibaca oleh 
komputer[11]. Modul NI 9178 terkoneksi dengan data 
modul NI 9213 dan komputer. 

 
 
 

3. Menyusun konfigurasi instrumentasi 
Pada titik pengukuran WCT terdapat 12 titik 

pengukuran. Dari titik pengukuran tersebut 
dikoneksikan dengan modul temperatur NI 9213. Pada 
modul NI 9213 terkoneksi didalam modul NI 9178. 
Sebelum menyusun blok diagran intrumentasi 
melakukan konfigurasi koneksi sensor termokopel 
dengan modul NI 9213. Konfigurasi koneksi 
termokopel dengan modul NI 9213 pada sistem 
monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 
dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Konfigurasi koneksi sensor termokopel 
dengan modul NI 9213 pada sistem monitoring 

perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 
No. Nama  Modul. 
1 TP-04 TC-03 Modul 1  

NI 9213 
2 TP-05 TC-04 Modul 1  

NI 9213 
3 TP-06 TC-05 Modul 1  

NI 9213 
4 TP-07 TC-06 Modul 1  

NI 9213 
5 TP-08 TC-07 Modul 1  

NI 9213 
6 TC-A1 TC-02 Modul 2  

NI 9213 
7 TC-A2 TC-03 Modul 2  

NI 9213 
8 TC-A3 TC-04 Modul 2  

NI 9213 
9 TC-B1 TC-05 Modul 2  

NI 9213 
10 TC-B2 TC-06 Modul 2  

NI 9213 
11 TC-B3 TC-07 Modul 2  

NI 9213 
12 TU-A TC-08 Modul 2  

NI 9213 
 

Pada tabel konfigurasi koneksi sensor termokopel 
sistem monitoring perpindahan panas pada WCT 
FASSIP-02 ada 12 termokopel yang terkoneksi dengan 
modul NI 9213. Untuk TP-04 terkoneksi dengan TC-03 
Modul 1 NI 9213, TP-05 terkoneksi dengan TC-04 
Modul 1 NI 9213, TP-06 terkoneksi dengan TC-05 
Modul 1 NI 9213, TP-07 terkoneksi dengan TC-06 
Modul 1 NI 9213, TP-08 terkoneksi dengan TC-07 
Modul 1 NI 9213, TC-A1 terkoneksi dengan TC-02 
Modul 2 NI 9213, TC-A2 terkoneksi dengan TC-03 
Modul 2 NI 9213, TC-A3 terkoneksi dengan TC-04 
Modul 2 NI 9213, TC-B1 terkoneksi dengan TC-05 
Modul 2 NI 9213, TC-B2 terkoneksi dengan TC-06 
Modul 2 NI 9213, TC-B3 terkoneksi dengan TC-07 
Modul 2 NI 9213 dan TU-A terkoneksi dengan TC-07 
Modul 2 NI 9213. Dari konfigurasi koneksi termokopel 
dengan modul NI 9213 pada sistem monitoring 
perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 maka dapat 
dibuat blok diagram instrumentasi. Blok diagram 
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instrumentasi sistem monitoring perpindahan panas 
pada WCT FASSIP-02 dapat dilihat Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Blok  diagraminstrumentasi sistem 

monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 
 

Pada blok diagram instrumentasi  sistem 
monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 
terdiri dari Komputer PC sebagai tampilan program, 
modul akuisisi data NI CDAQ 9178, modul temperatur 
NI 9213 dan Sensor termokopel. 

 
4. Pembuatan Perangkat Lunak 

Pada tampilan sistem monitoring perpindahan 
panas pada WCT FASSIP-02 terdapat fasilitas input 
laju aliran massa air (kg/s), kalor spesifik fluida (J/ Kg 
ºC ) dan perbedaan temperatur (ºC). Ketika program 
dijalankan akan mendapatkan hasil perhitungan dan 
grafik perpindahan panas dan dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Tampilan pemrograman input laju aliran 

massa air, kalor spesifik fluida dan perbedaan 
temperatur  

 
Pada laju aliran massa air dan kalor spesifik fluida  

diisi sesuai dengan data yang akan diteliti dan pada 
perbedaan temperatur adalah hasil pengukuran pada 
temperatur inputWCT (TP-04) dikurangi dengan 
temperatur outputWCT (TP-08). Hasil perhitungan laju 
perpindahan panas adalah hasil kali dari laju aliran 
massa air, kalor spesifik fluida dan perbedaan 

temperatur (q = m .Cp . (Th,in-Th,out)[12]. Secara 
otomatis program akan mengukur hasil perhitungan 
perpindahan panas. Dari hasil perhitungan perpindahan 
panas ditampilkan dalam bentuk grafik dan data 
tersebut dapat disimpan secara realtime oleh 
komputer.Pembuatan program WCT terdiri dari 12 titik 
pengukuran yang terdiri dari 6 titik pada tangki (TCA1, 
TCA2, TCA3, TCB1, TCB2, TCB3), 3 titik (TP-05, 
TP-06, TP-07) pada pipa didalam tangki, 1 titik pada 
pipa input (TP-04), 1 titik pipa output (TP-08) dan 1 
pada udara (TU-A). Konfigurasi tersebut 
diterjemahkan dalam program Labview yang dapat 
dilihat pada Gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Program Labview untuk pembacaan 

temperatur pada WCT  FASSIP-02 
 

DAQ assistant berfungsi untuk pembacaan modul 
CDAQ NI 9178 dan konfigurasi modul NI 9213. Write 

to measurement file untuk menyimpan hasil hasil 
pengukuran. Data yang diambil untuk perhitungan 
perpindahan panas adalah TP-04 sebagai temperatur 
input dan TP-08 sebagai temperatur output. Untuk 
input data laju aliran massa air dan kalor spesifik fluida 
diisi sesuai dengan data yang akan diteliti. Misalnya 
laju aliran massa air diisi sesuai dengan kebutuhan 
eksperimen yang akan dilakukan pada WCT FASSIP-
02. Dan untuk input kalor spesifik fluida disesuaikan 
dengan kebutuhan penelitian, misalnya mengunakan 
kalor spesifik fluida air. Maka data yang diisi adalah 
4200 J/ Kg ºC. Sesuai dengan rumus laju perpindahan 
panas q = m .Cp . (Th,in-Th,out). Maka untuk 
membuat rumus perhitungan laju perpindahan panas 
dengan Labview dapat menggunakan fasilitas formula 
node. Untuk formula node pada software Labview 
untuk perhitungan laju perpindahan panas dapat dilihat 
pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Formula node untuk pengukuran perpindahan 

panas pada software Labview 

 

5. Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian program dilakukan dengan menjalankan 

program dan membandingkan hasil perhitungan 
program pada labview dengan perhitungan manual. 
Untuk hasil simulasi pengujisn program dapat dilihat 
pada Gambar 7. 
 

 
Gambar 8. Tampilan hasil simulasi pengujian program 

sistem monitoring perpindahan panas pada WCT 

FASSIP-02 
 

Pada tampilan TP-04  memiliki nilai  80 ºC dan TP-
04 50ºC. Maka pada tampilan Thin-Thout (Selisih 
temperatur input output) pada tampilan perhitungan 
perpindahan panas pada  tampilan program 30  ºC. 
Laju aliran Massa 10 kg/s dan Kalor spesifik fluida air 
4200 J/Kg ºC. Maka dari hasil perhitungan q = m .Cp . 
(Th,in-Th,out) = 10 kg/s x 4200 J/Kg ºC x 30 ºC = 
1.260.000 Watt. Dari tampilan program perhitungan 
dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Tampilan program perhitungan pada sistem 
monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 

 
Dengan perhitungan secara manual. hasil yang 

didapat pada tampilan program perhitungan sistem 
monitoring perpindahan panas pada WCT FASSIP-02 
menghasilkan hasil yang sama yaitu q = 10 kg/s x 4200 
J/Kg ºC x 30 ºC = 1.260.000 Watt. Dari hasil tersebut 
maka sistem monitoring perpindahan panas pada WCT 
FASSIP-02 dapat digunakan mengolah data pada WCT 
FASSIP-02. 

 
SIMPULAN 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem 
monitoring perpindahan panas water cooling tank(WCT) 
dapat bekerja dengan baik dalam mencatat, merekam dan 
melakukan perhitungan perpindahan panas dari hasil 
pengukuran temperatur pada water cooling tank pada 
fasilitas FASSIP-02. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memudahkan peneliti dalam mengolah data pada water 

cooling tank FASSIP-02. 
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Pertanyaan 
Apakah pola aliran (laminar atau turbulen) sudah 
dipertimbangkan dalam penelitian ini? 
Jawab 
Karena ini baru penelitian awal, jadi masalah pola aliran 
belum diperhitungkan. Konteks ke arah itu akan 
dilaksanakan dalam penelitian selanjutnya. 
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Abstrak—Untuk melindungi suatu kepemilikan sehingga 

menghindari penyalinan secara ilegal dari audio digital 

diperlukan solusi yaitu Teknik watermarking dengan 

menyisipkan sebuah info, tanda atau pesan di dalam konten 

digital. Info tersebut dinamakan watermark. Dalam makalah 

ini, mengusulkan skema watermarking audio dengan konten 

suara stereo berbasis lifting wavelet transform (LWT) 

dengan menyisipkan watermark dengan metode cepstrum. 

Secara khusus, data watermark yang dimasukkan ke dalam 

koefisien LWT menggunakan frekuensi rendah. Representasi 

Cepstrum audio sangat kuat untuk berbagai serangan 

termasuk time-scaling dan pitch-shifting. Penggabungan 

kedua metode teknik deteksi ini untuk mengidentifikasi 

watermark yang tertanam tahan dari berbagai serangan. lalu 

dioptimasi dengan Compressive Sampling (CS) dengan 

bantuan Sinkronisasi (sync) di dalamnya. Diharapkan dari 

metode yang dirancang kualitas audio yang telah disisipkan 

watermark mencapai kualitas yang baik. Tingkat kualitas 

audio dapat diukur pada ODG > -1, SNR > 30dB dan BER 

mendekati 0.  

 

Kata kunci : Stereo, Lifting Wavelet Transform (LWT), 

Cepstrum , Compressive Sampling (CS), Sinkronisasi (sync), 

Watermarking 

 

Abstract—To protect content to avoid copying digital audio 

illegally, a solution is required with watermarking techniques 

that incorporate info, marks or messages in digital content. The 

info is called a watermark. In this paper, we propose an audio 
watermarking scheme with stereo sound based on lifting 

wavelet transform (LWT) by inserting watermarks using the 

cepstrum method. Specifically, the watermark data entered into 

the LWT coefficient uses low frequencies. Cepstrum 

representation of audio can be shown to be very robust to a 

wide range of attacks including most challenging time-scaling 

and pitch-shifting warping. Merging these two methods of 
detection technique is introduced to identify the embedded 

watermark under various attacks. then optimized with 

Compressive Sampling (CS) with the help of Sync (sync) in it. It 

is expected that from the designed method the audio quality 
that has been inserted watermark reaches a good quality. Audio 

quality can be measured at ODG> -1, SNR> 30dB and BER 

approaches 0 

 

Keyword: Stereo, Lifting Wavelet Transform (LWT), 
Cepstrum , Compressive Sampling (CS), Sinkronisasi (sync), 

Watermarking  

 
 

PENDAHULUAN 
Pertukaran informasi dengan memanfaatkan jaringan 

internet sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, selain 
memberi dampak positif, internet juga bisa berdampak 
negatif. Salah satu contohnya adalah pelanggaran hak 
cipta, seperti mengambil dan memodifikasi data secara 
ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sesuai 
dengan sifatnya, informasi digital bisa menghasilkan 
salinan yang tidak terbatas dan sulit dibedakan dari 
informasi aslinya. Oleh karena itu, teknik yang mampu 
melindungi hak cipta dan kepemilikan data digital sangat 
dibutuhkan[1]. Salah satu teknik yang bisa digunakan 
adalah teknik watermarking. 

Watermarking adalah metode untuk menanamkan data 
rahasia (watermark) menjadi informasi digital (host). 
Watermark bisa berupa gambar, teks, atau audio[2]. 
Konsep watermarking sangat erat kaitannya dengan 
konsep steganografi[3][4], namun memiliki perbedaan 
tujuan. Watermarking bertujuan untuk menunjukkan 
kepemilikan, sedangkan steganografi untuk 
menyembunyikan informasi asli pada informasi lainnya 
yang hanya pengirim dan penerima yang mengetahui 
pesan rahasia[2]. 

Dalam penelitian ini dikhususkan untuk audio 
watermarking, dimana teknik watermarking audio lebih 
kompleks dibandingkan dengan watermarking citra atau 
watermarking video. Hal ini karena Human Auditory 
System (HAS) lebih sensitif daripada Human Visual 
System (HVS) sehingga memerlukan penyisipan data yang 
lebih hati-hati agar tidak mengganggu kualitas audio saat 
didengar oleh telinga manusia [5][6]. 
“Key” yang digunakan dalam proses ekstraksi harus sama 
dengan “key” yang digunakan dalam proses embedding 
sehingga watermark dapat diekstraksi atau diambil. 
Umumnya, watermark yang tertanam dirancang 
sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan perbedaan 
dengan konten aslinya[7]. Beberapa kondisi yang harus 
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dipenuhi untuk mendapatkan sistem watermarking yang 
optimal antara lain[8][1]: 
1. Imperceptibility dan inaudibility: watermark pada data 

watermark yang dihasilkan oleh sistem watermarking 
tidak terlihat atau terdengar. 

2. Kekokohan: data watermark yang dihasilkan oleh 
sistem watermarking tahan terhadap berbagai jenis 
serangan 

3. Kapasitas: sebanyak dan jumlah atau ukuran tanda air 
tidak akan mempengaruhi kualitas data yang diberi 
watermark 

4. Keamanan: tanda air hanya bisa diambil atau diambil 
oleh pihak berwenang 

5. Kualitas: Tanda air yang disisipkan tidak 
mempengaruhi kualitas data yang diberi watermark 

Teknik watermarking bisa dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan, seperti: 
1. Tamper-proofing: watermarking digunakan sebagai 

alat indikator yang menunjukkan data digital telah 
berubah dari data aslinya. 

2. Feature location: watermarking digunakan untuk 
mengidentifikasi isi data digital pada titik tertentu, 
misalnya menamai objek tertentu dari beberapa objek 
dalam gambar digital. 

3. Anotasi / caption: watermarking hanya digunakan 
sebagai deskripsi data digital itu sendiri. 

4. Hak Cipta - Pelabelan: watermarking digunakan 
sebagai metode untuk menyembunyikan label hak 
cipta pada data digital sebagai bukti otentik 
kepemilikan data digital. 

Dalam penelitian sebelumnya Hasil percobaan 
menunjukkan sumber daya pada algoritma tersebut rapuh. 
Algoritma ini dapat menemukan tempat untuk memotong 
atau kehilangan data. Algoritma ini sesuai untuk otentikasi 
integritas sinyal[9]. algoritma deteksi puncak rentan 
terhadap kesalahan pada DRR yang sangat rendah. Kinerja 
metode yang diusulkan perlu diselidiki lebih lanjut untuk 
waktu gema yang Panjang dan rasio sinyal terhadap noise 
yang rendah Dengan representasi hasil LWT-Linear 
Approximation MSE dan PSNR paling baik untuk sinyal 
transien. Dengan representasi LWT-Approximation untuk 
Nonlinier, berikan MSE dan hasil PSNR yang terbaik 
untuk sinyal transient[10]. Algoritma yang diusulkan dapat 
melawan serangan. Secara efektif sinkronisasi dengan 
manfaat untuk memperkenalkan parameter dari centroid 
spektrum. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma 
stabil untuk pengambilan sampel ulang, low pass filtering, 

bandpass filtering, resampling dan delay 

operation[11][12]. 
Dalam penelitian ini berisi konsepsi dan implementasi 

teknik baru perancangan kompresi sensing dan 
sinkronisasi format audio WAV audio watermarking. 
WAV adalah format audio standar yang dikembangkan 
oleh Microsoft dan IBM dengan ekstensi * .wav yang 
memiliki durasi komponen, saluran, kedalaman bit, dan 
sample rate[9]. Mengangkat Wavelet Transform (LWT) 
proses operasi dibagi dan diproses secara bersamaan. 
Modul filter wavelet terbagi menjadi konstruksi sederhana, 
mencakup tiga langkah untuk menyelesaikan transformasi 
wavelet, seperti dekomposisi, Prediksikan (P), dan Update 

(U), yang merupakan dasar dari algoritma lifting. 
Algoritma yang diusulkan dirancang pada domain wavelet 
menggunakan Sync untuk embedding watermark pada 
sinyal audio dan metode yang diusulkan ini memiliki 
kapasitas muatan tinggi dan juga kuat terhadap serangan 
sinkronisasi seperti kompresi.  

 
METODE 

Bagian ini memberikan garis besar kerangka umum 
untuk merancang Skema Watermarking berdasarkan. 
(LWT) dan Cepstrum. Komponen kerangka kerja akan 
dijelaskan secara umum dengan parameter sistem yang 
dibahas secara rinci 

 LWT Based Audio Watermarking 

Mengangkat transformasi wavelet (LWT) merupakan 
salah satu bagian dari DWT yang diperkenalkan oleh Wim 
Sweldens dipertengahan 1990an dari Bell Laboratories. 
LWT kemudian disebut sebagai generasi kedua DWT. Di 
DWT beberapa proses filter dilakukan secara terpisah, 
sedangkan dengan LWT proses operasi dibagi dan 
diproses secara bersamaan. Filter wavelet dibagi menjadi 
modul konstruksi sederhana, meliputi tiga langkah untuk 
menyelesaikan transformasi wavelet, seperti 
Decomposition, Predict (P), dan Update (U), yang 
merupakan dasar dari algoritma pengangkatan 
1. Dekomposotion: data asli x (n) dibagi ke dalam urutan 

kejadian dan urutan ganjil 
     (𝒏) = ( 𝒏), (𝒏) = ( 𝒏 + )   (1) 

 
2. Prediksi: xe (n) digunakan untuk memprediksi xo(n): 

(𝒏) = (𝒏) − [(𝒏)]            (2) 
 

3. Update: d (n) yang digunakan untuk mengupdate xe (n) 
adalah: 

(𝒏) = (𝒏) + [(𝒏)]           (3) 
 

Dalam teori LWT, c (n) disebut koefisien skala 
(sesuai dengan komponen frekuensi rendah), yang 
menyerupai data asli. Dengan tiga langkah ini, proses 
rekonfigurasi adalah sinyal balik dekomposisi. Itu adalah, 
arah data dan tanda plus dan minus dibalik dalam proses 
dekomposisi[13] 

 

 
Gambar 1. Blok diagram proses LWT 

 

 Cepstrum pada audio watermarking 

Sinyal suara manusia dapat dinyatakan sebagai hasil 
konvolusi dua sinyal. Berikut ini adalah persamaan sinyal 
suara manusia yang umum [14] 

 
s (n) = e (n) * h (n)                  (4) 
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s (n) adalah sinyal suara manusia, e (n) adalah sinyal 
yang berubah dengan cepat seiring waktu dan h (n) adalah 
sinyal yang berubah perlahan seiring waktu[15]. Jika 
sinyal e (n) dan sinyal h (n) dipisahkan, maka analisis 
sinyal suara manusia yang lebih baik dapat dilakukan. 
Metode yang bisa membantu proses pemisahan kedua 
komponen tersebut adalah Cepstrum  
Salah satu bagian penting dari sinyal suara manusia adalah 
nada. Pitch adalah nada tinggi dalam suara. Penentuan 
nada suara manusia dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis Cepstrum. Secara umum diagram blok 
cepstrum dapat digambarkan sebagai berikut [9] 
 

Time 

Domain 

Signal

DFT LOG IDFT

Cepstrum 

Domain 

Signal

 
 

Gambar 2. Blok diagram cepstrum 
 

Cepstrum 

Domain 

Signal

IDFT EXP DFT

Time 

Domain 

Signal

 
    Gambar 3. Blok diagram inverse cepstrum 
 

Agar lebih mudah menganalisa sinyal di zona waktu, 
mereka harus ditransformasikan terlebih dahulu ke 
wilayah frekuensi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan Discrete Fourier Transform (DFT). Jika 
sinyal diskrit dilambangkan dengan x (n), maka hasil 
transformasinya dilambangkan dengan X (ejω). Inilah 
persamaan DFT[16] 
 

                                  (5) 
 

Mengubah sinyal dalam zona waktu menjadi sinyal di 
dalam wilayah frekunsi berarti mengubah operasi 
konvolusi menjadi operasi perkalian. Namun, perkalian 
adalah operasi non linier sehingga dibutuhkan fungsi 
logaritma untuk mengubah operasi perkalian menjadi 
operasi jumlah. Logaritma penggandaan dua komponen 
sama dengan jumlah logaritma masing-masing komponen. 
Dengan fungsi logaritmik, sinyal suara manusia dapat 
dipisahkan menjadi komponen pensinyalan yang 
membentuknya. 

Untuk memulihkan sinyal di wilayah waktu digunakan 
Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT). Inilah 
persamaan IDFT [10] 

 

                      (6) 
 

Dengan IDFT, kita mendapatkan sinyal cepstrum. 
Setelah mendapatkan sinyal cepstrum, periode pitch dapat 
diperoleh dengan mendeteksi periode puncak sinyal 
cepstrum tinggi. 

 Compressive Sampling pada Audio Watermarking 

Teorema classical sampling dikembangkan oleh Harry 
Nyquist, yang kemudian dikembangkan oleh Claude 
Shannon dalam makalah klasiknya [17]. Teorema 
sampling Nyquist-Shannon menyatakan bahwa frekuensi 

sampling minimal dua kali frekuensi sinyal informasi 
seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut. 

                              (7) 
 

Teorema ini merupakan jenis sampling sampling 
umum. Compressive Sampling (CS), juga dikenal sebagai 
Compressive Sensing, Compressed Sensing atau Sparse 
Sampling, adalah metode baru untuk pengambilan sampel 
sinyal. CS adalah metode pengambilan sampel sinyal 
dimana sinyal dapat direkonstruksi dari nilai frekuensi 
sampling jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan pada 
teorema Nyquist-Shannon. Sesuai namanya, CS 
melakukan proses sampling terhadap sinyal yang telah 
dikompres. Tujuan dari proses kompresi adalah untuk 
mengurangi ukuran sinyal sehingga lebih efisien. CS 
didasarkan pada dua prinsip, yaitu sparsity dan 
inkoherence. 

 Sistem Pemodelan Sistem 

Perancangan sistem watermark audio dibagi menjadi 
dua proses, yaitu water embedding dan watermark 
extraction. Antara dua proses tersebut, ada proses 
pengujian watermarked audio resistance to attack. Skema 
desain sistem watermarking audio secara umum dapat 
dilihat pada gambar berikut: 

 

Audio 
host

Embedding process

Start

Attack process

Extraction process

Watermarked 
audio

Finish

SNR, ODG and 
MOS

Watermark 
image

BER

 
Gambar 4. Diagram alir dari sistem watermarking 

 

 Tahap Embendding 

Proses penyisipan prosedur sistem watermarking audio 
yang kami ajukan dalam makalah ini dijelaskan pada 
gambar berikut: 
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Audio 
host

Lifting Wavelet 
Transform

Start

Complex Cepstrum 
Transform

Watermark 
image

Compressive 
Sampling

Inverse Complex 
Cepstrum 
Transform

Inverse Lifting 
Wavelet Transform

Watermarked 
audio

Finish

Embedding
 process

Pre- 
Processing

 
Gambar 5. Diagram Alir dari proses embedding 

 
Proses embedding watermarking audio terdiri dari 

beberapa langkah. Langkah rinci tahap embedding adalah 
sebagai berikut: 

1. Baca host audio x (n). 
2. Transform LWT ke host audio ini dan pilih sub-

band output dari LWT dimana proses penyisipan 
akan berlangsung. 

3. Melakukan proses matematis dengan cepstrum 
terhadap sinyal audio terpilih dari sub band output 
LWT. 

4. Ubah dari bentuk image ke binary dengan pre-
processing. 

5. Kompres proses CS dalam biner sehingga 
menghasilkan output dengan ukuran lebih kecil. 

6. Lakukan proses penyisipan watermark tertanam ke 
komponen audio cepstrum dari host audio terpilih 
dari keluaran band tipe LWT yang ditentukan. 

7.  Proses rekonstruksi ILWT dikombinasikan dengan 
sub band yang telah digunakan dari output LWT. 

8. Selanjutnya kita mendapatkan audio yang telah 
disisipkan informasi atau disebut watermarked 
audio. File audio watermark diserang, hitung SNR 
dan ODG 

 Tahap Ekstrasi 

Proses ekstraksi prosedur sistem watermarking audio 
yang kami ajukan dalam makalah ini adalah sebagai 
berikut: 

 

Lifting Wavelet 
Transform

Start

Complex Cepstrum 
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Watermark 
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Extraction process
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Gambar 6. Diagram alir proses ekstraksi 

 
Proses ekstraksi audio watermarking terdiri dari beberapa 
tahap. Langkah rinci tahap ekstraksi adalah sebagai 
berikut: 

1. Baca file audio yang telah diberi watermark. 
2. Melakukan proses transformasi LWT dan memilih 

sub band menggantikan watermark yang 
dimasukkan. 

3. Melakukan perhitungan cepstrum audio dari band 
keluaran LWT. 

4. Lakukan proses ekstraksi watermark dari 
komponen cepstrum. 

5. Penentuan lokasi awal watermark dengan 
sinkronisasi. 

6. Lakukan proses rekonstruksi CS sehingga menjadi 
data watermark asli. 

7. Akhirnya, Pada data watermark asli dilakukan 
proses pre processing sehingga menjadi watermark 
image (2 dimensi), lalu dihitung BER 

Sedangkan untuk serangan terhadap sinyal audio yang 
watermark untuk merusak sinyal watermark. Sehingga 
dapat diketahui seberapa tahan sistem watermarking audio 
dilihat dari beberapa parameter yaitu  

 ODG 
Objective Different Grade (ODG) adalah parameter 

pengukuran objektif yang dihitung dengan evaluasi 
persepsi dari algoritma kualitas audio yang ditentukan 
dalam ITU-R BS.1387-1 standar (International 
Telecommunication Union-Radio communication Sector). 
Nilai ODG merupakan salah satu output yang didapatkan 
dari teknik perhitungan Perceptual Evaluation of Audio 
Quality (PEAQ). Penilaiain ODG berkisar dari 0 sampai -4 
seperti tabel dibawah ini[18]: 
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Tabel 1 Skala ODG/PEAQ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SNR 
Signal to Noise Ratio (SNR) adalah nilai yang 

menyatakan tingkat noise atas audio yang telah disisipi 
pesan. SNR digunakan untuk mengukur kualitas audio 
secara objektif sesuai standar audio yang ada dan batas 
SNR yang ada dikatakan bagus untuk audio > 20 dB. 
Berikut persamaan SNR[18]: 

 

SNR = 10*log [ ∑  𝑁−𝑖=∑ −𝑁−𝑖= ]     (8) 

 
Dari persamaan (8), N adalah panjang audio, f(n) 

adalah sampel sinyal audio asli, g(n) adalah sampel sinyal 
audio watermark 
 BER 

BER merupakan parameter pengujian yang digunakan 
untuk mengukur tingkat akurasi data hasil proses ekstraksi. 
BER dihitung dengan membandingkan jumlah bit yang 
salah atau error hasil ekstraksi dengan bit data watermark 
asli. Nilai BER secara matematis dapat dituliskan dengan 
rumus [18]: 

 

BER= 
ℎ  ℎ  ℎ  × %      (9) 

 
Jika tidak dalam bentuk persen, nilai BER memiliki 

range antara 0 sampai dengan 1. Semakin menuju ke 1 
maka nilai BER semakin besar yang artinya semakin 
banyak bit yang error. Dalam hal ini bit yang dimaksud 
adalah bit watermark. 

Beberapa jenis serangan adalah: Filtering, stereo to 
mono, menambahkan noise atau noise, dll 
 

HASIL 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang dan 

menganalisa sistem watermarking audio berdasarkan 
penggabungan antara metode LWT (Lifting Wavelet 
Transform) dan metode Cepstrum serta dengan 
menambahkan proses Compressed Sensing (CS) pada 
watermark. Hasil yang diharapkan adalah sistem audio 
watermarking yang tidak terlihat dan watermark dapat 
menahan berbagai serangan. 

 

SIMPULAN 
Dalam tulisan ini, kita mengganti transformasi wavelet 

klasik dengan metode transformasi wavelet pengangkat 
sehingga efisiensi pelaksanaan algoritma ditingkatkan 
seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
Penggabungan Metode Lifitng Wavelet Transform (LWT) 
dan Metode Cepstrum dan Compressive Sampling (CS) ke 
dalam watermark akan menghasilkan audio yang diberi 
tanda air yang lebih tahan terhadap serangan dan memiliki 
ketidakcocokan atau ketidakjelasan yang lebih baik. Pada 
metode yang diusulkan telah mencapai kualitas watermark 
yang baik, pada proses penyisipan yang memanfaatkan 
kriteria pendegaran yang sulit membedakan antara audio 
asli dengan audio watermarked sehingga parameter yang 
berperan yaitu SNR > 50dB dan ODG > -1 dan diharapkan 
juga ketahanan watermark audio tidak memiliki kerusakan 
yang signifikan meskipun sudah mengalami serangan , 
audio tersebut dengan nilai parameter BER yang hamper 
mendaki 0. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa 
penggabungan metode ini dapat mengatasi kasus 
pembajakan hak cipta terhadap data digital, terutama 
audio. 
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Deskripsi 
Kerusakan 

Kualitas 
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Baik 
sekali 
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mengganggu 
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-2 Sedikit 
mengganggu 

Cukup 

-3 Mengganggu Buruk 

-4 Sangat 
mengganggu 

Sangat 
buruk 
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Abstrak—Pembangkit listrik berbahan bakar fosil 

memiliki keterbatasan dalam hal bahan bakar. Energi baru 

merupakan solusi alternatif suatu pembangkit listrik misal 

energi matahari melalui photovoltaic. Phtovoltaic digunakan 

sebagai alat konversi dari energi sinar matahari menjadi 

listrik bertegangan DC. Pada aplikasi pembangkit listrik 

tenaga surya (PLTS) dibutuhkan suatu piranti yang 

dinamakan inverter. Inverter difungsikan sebagai peubah 

besaran listrik DC ke besaran listrik AC. Inverter yang sering 

dipakai adalah jenis H-bridge, inverter tipe ini dipilih karena 

sederhana akan tetapi memiliki keterbatasan missal: stress 

tegangan besar, dan THD tegangan yang besar. Pada paper 

ini telah dianalisis, disimulasikan dan diimplementasi terkait 

kinerja inverter 9-tingkat tipe diode clamp untuk aplikasi 

PLTS. Dari hasil simulasi dan implementasi inverter 9-

tingkat tipe diode clamp mampu mengurangi stress tegangan 

dan memiliki THD tegangan sebesar 2,2%. 

 

Kata kunci : PLTS, Inverter 9-tingkat, Diode clamp    

 

Abstract—Power plants based on fossil fuel had the 

limitation of fuel source. The renewable energy is an 

alternative solution for the power plant, for example solar 
energy through photovoltaic. Photovoltaic is an instrument to 

convert solar energy into electric DC power. The solar power 

plant application always needs an instrument is called an 

inverter. A power inverter is a device that changes an electric 
DC power input to an electric AC power output. Power inverter 

usually used is an H-bridge power inverter topology, because 

it’s simple, but has a limitation; high voltage stress and high 

THD voltage output. This paper had been analyzed, simulated, 
and implemented the function of 9 level diode clamp inverter 

for solar power plant application. The simulation and 

implementation of inverter 9-level diode clamp inverter can 

reduce voltage stress and THD voltage approximated 2,2%. 

 

Keyword: The solar power plant, 9-level inverter, Diode 

clamp 

 

 

PENDAHULUAN 
Energi listrik telah menjadi sebuah kebutuhan pokok 

dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, bahan bakar fosil 
masih digunakan sebagai sumber utama untuk suplai 
pembangkit energi listrik. Penggunaan energi fosil yang 
telah banyak dieksplorasi mengakibatkan menipisnya 
jumlah cadangan energi fosil di bumi. Oleh karena itu, 
mulai banyak dikembangkan sumber energi alternatif 
lainnya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain 
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang 
memanfaatkan energi matahari  melalui 

photovoltaic[1],[2]. Penggunaan photovoltaic difungsikan 
utntuk mengkonversi energi matahari menjadi energi 
listrik tegangan DC. Pada pengaplikasian PLTS, 
dibutuhkan sebuah inverter yang berkinerja baik untuk 
mengkonversi besaran listrik DC ke besaran listrik AC. 
Sekarang ini, Inverter tipe H-Bridge banyak dipilih pada 
aplikasi pembangkit listrik tenaga surya karena lebih 
sederhana dibandingkan inverter tipe lain, tetapi inverter 
tipe ini memiliki keterbatasan yaitu stress tegangan yang 
besar dan nilai Total Harmonic Distortion (THD) 
tegangannya yang tinggi [3]-[6]. Sehingga, mulai banyak 
dikembangkan jenis multilevel inverter pada aplikasi 
tenaga surya[7]-[10]. Sebuah modular multilevel inverter 

for high-power applications yang tersusun atas beberapa 
H-bridge inverter telah diteliti[11], akan tetapi 
mengunakan banyak saklar daya sehingga pemanfaatan 
saklar daya juga menjadi pertimbangan. 

Pada makalah ini akan dianalisis. Disimulasikan dan 
diimplementasi suatu inverter 9-tingkat untuk aplikasi 
PLTS. Tujuan dari desain ini adalah untuk menekan stress 
tegangan dan memperbaiki THD tegangan keluran dan 
mampu memenuhi standar THD yang ditetapkan 

 
METODE 

Inverter 9-tingkat yang akan diimplementasi 
menggunakan topologi seperti yang terlihat pada Gambar 
1.  
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Gambar 1. Rangkaian daya inverter 9 tingkat 
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Berdasarkan rangkaian daya pada Gambar 1 dapat dibuat 
mode operasi seperti Tabel 1. 
 

Tabel 1. Mode Operasi Inverter 9 tingkat 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10Mode Operasi

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

0 1 1 1 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

3/4V

1/2V

1/4V

0

0

-1/4V

-1/2V

-3/4V

-V

V0

 
 
Pada mode operasi 1 sampai dengan 5 pada tabel 1 
menghasilkan siklus positif. Kemudian pada mode operasi 
6 sampai dengan 10 menghasilkan  siklus negatif. Dari 
data mode mode operasi diatas dapat dibuat strategi 
kendali untuk membentuk Sembilan tingkat seperti terlihat 
pada gambar 2. 
 

V sinusoidal

V carrier V carrier V carrier V carrier

``

-1

S1

S2

S3

S4

S9

S10

S5

S8

S6

S7

 
Gambar 2. Skema Kendali 

 
Dengan menggunakan skema kendali seperti pada Gambar 
2, sinyal referensi berbentuk sinusoidal dikomparasikan 
dengan sinyal carrier. Hasil dari komparasi kedua sinyal 
tersebut akan menghasilkan pola pensaklaran yang terlihat 
pada Gambar 3. 
 

Sinyal carrier 1 Sinyal carrier 2Sinyal carrier 3Sinyal carrier 4

Sinyal referensi 1 Sinyal referensi 2

S1 & S5

S2 & S6

S3 & S7

S4 & S8

S9

S10

 
Gambar 3. Pola Pensaklaran 

 
Pada Gambar 3 sinyal referensi dikontrol terlebih 

dahulu dengan sistem konstanta. Sinyal referensi tersebut 
dikomparasi dengan empat sinyal carrier yang berupa 
sinyal segitiga bertingkat dan menghasilkan sinyal yang 
mengaktifkan saklar S1,S2,S3, dan S4 melalui driver 
.Sinyal referensi kemudian dibalik fasanya menggunakan 
kontrol konstanta (-1) yang dikomparasikan kembali 
dengan sinyal carrier, sinyal hasil komparasi  inilah yang 
mengaktifkan saklar S5,S6,S7, dan S8 melalui driver. 
Saklar S9 dan S10 digunakan untuk deteksi fasa pada saat 
perpindahan antara sumbu positif dan negatif. Berdasarkan 
pola pensaklaran yang ada maka dihasilkan sinyal 
keluaran 9 tingkat seperti Gambar 4. 
 

Output

 
Gambar 4. Sinyal Keluaran Inverter 9 Tingkat 

 
HASIL DAN PENGUJIAN 

HASIL SIMULASI 
Rangkaian Inverter 9-level ini sudah diujicoba 

menggunakan perangkat lunak power simulator. Dari 
simulasi tersebut akan didapatkan data look up table yang 
diimplementasi dengan mikrokontroller ATmega 8335. 
Berikut adalah parameter pada saat simulasi terlihat pada 
Tabel 2. 
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Tabel 2. Parameter Simulasi 
Parameter Nilai 

Tedangan DC 48 V 
Beban resitif 45 Ω 

Time step 1.95313E-005 
 

Dari ujicoba dengan parameter di Tabel 2, didapatkan 
hasil pensaklaran seperti terlihat pada Gambar 5. 
 

S1` S5`

S2 S6

S3 S7

S4 S8

 
Gambar 5. Sinyal pensaklaran inverter 

 

Kemudian dari sinyal-sinyal yang terlihat pada Gambar 5, 
dapat menghasilkan output yang terlihat pada Gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Keluaran inverter 

 
HASIL IMPLEMENTASI 

Setelah dilakukan uji coba pada simulasi kemudian  
dilakukan implementasi perangkat keras yang terlihat pada 
Gambar 7. 

 

 
 

 
Gambar 7. Perangkat keras 

 
Dari perangkat keras pada Gambar 7 dilakukan pengujian 
dengan menggunakan parameter seperti pada Tabel 3. 
Pada implementasi ini menggunakan mikrokontroller 
ATmega 8535 dengan data look up table yang diperoleh 
dari simulasi. 
 

Tabel 3. Parameter Implementasi Perangkat Keras 
Parameter Nilai 

Tedangan DC 48 V 
Beban resitif 45 Ω 
Daya beban 900 W 

 
Dengan ujicoba dengan parameter pada Tabel 3, maka 
didapatkan sinyal pensaklaran seperti pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Sinyal pensaklaran inverter 

 
Pada Gambar 9 merupakan bentuk tegangan keluaran dari 
inverter 9-level dengan beban resistor 900 watt. 
 

 
Gambar 9. Tegangan keluaran 

 
Dari hasil keluaran 9-tingkat pada Gambar 9, dilakukan 
pengukuran tegangan keluaran yang telah ditapis yang 
memiliki teganganya 220 V dan menghasilkan THD 
sebesar 2,2% seperti yang terlihat pada Gambar 10. 
 

 
Gambar 10. Tegangan keluaran setelah ditapis 

  
SIMPULAN 

Dari hasil simulasi  dan implementasi di laboratorium, 
inverter 9-tingkat dapat berjalan dengan baik. Inverter 
yang dirancang memiliki stress tegangan yang dapat 
dibagi ke dalam delapan buah saklar daya pada setiap 
siklus positif dan negatif. Pada saklar S9 dan S10 memiliki 
waktu konduksi yang berlainan sehingga perlu 

diperhatikan terkait Degree of Freedom (DoF) suatu saklar 
daya. Sistem yang dirancang dapat digunakan sebagai 
inverter pada PLTS mandiri karena memiliki THD sebesar 
2,2% 
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Apa yang dimaksud derajat kebebasan saklar daya : 
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Abstrak—Pada makalah ini akan dibahas tentang desain 

rangkaian switch mode power supply (SMPS) jenis push pull 

converter untuk aplikasi power audio. Pada dasarnya sistem 

power audio dapat diimplementasi menggunakan 

transformator step-down dengan daya besar yang dilengkapi 

sistem penyearah dan tapis kapasitor. Sistem power audio 

tipe ini memiliki  konstruksi besar dan mahal. Dalam 

makalah ini diusulkan sistem SMPS yang mampu mengatasi 

masalah ini.  SMPS untuk perangkat power audio 

diimplementasi menggunakan tipe push-pull converter yang 

dikendalikan dengan IR2153 sebagai pembangkit sinyal pulse 

width  modulation (PWM) dengan 2-buah MOSFET sebagai 

saklar daya. Suatu analisis, simulasi dan implementasi di 

laboratorium dilakukan untuk memverifikasi sistem yang 

dirancang. Dari hasil pengujian sistem ini dapat beroperasi 

pada tegangan +45V, 0, -45 V.  

 

Kata kunci : Switch Mode Power Supply, Push Pull 

Converter dan Power Audio   

 

Abstract—This paper, the circuit design of a switch mode 

power supply (SMPS), push pull converter type had been 

studied for audio power application. In fact, audio power 
system could be implemented by using step-down transformer 

in high power which is completed by a rectifier and capacitor 

filter. The disadvantages of this audio power system are a big 

construction and an expensive price. This paper proposed a 
SMPS system to solve the problem. The SMPS for audio 

hardware has been implemented by using a push-pull converter 

by using a IR2153 for generating of pulse width modulation 

(PWM) and 2 MOSFET as power switches. Finally, an 
analyzing, simulation and implementation in a laboratory is 

done to verify the designed system. The experiment shows that 

the system is operated in +45V, 0, -45V.  

  

Keyword: Switch Mode Power Supply, Push Pull Converter, 

and Power Audio 

 

 

PENDAHULUAN 
Power audio berkembang pesat seiring dengan 

kebutuhan akan sistem audio yang lebih kompak, 
sederhana dan berdaya besar . Power audio membutuhkan 
catu daya yang sangat besar untuk aplikasi power audio 
yang besar. Catu audio berdaya besar lazim diiplementasi 
dengan transformator step-down daya besar yang 
dilengkapi penyearah dan tapis kapasitor [1], [2] dan [3], 
akan tetapi sistem catu daya ini memiliki konstruksi yang 
berat, mahal dan tidak praktis dan memiliki 
kecenderungan untuk tidak disukai.  

Sistem Switching Mode Power Supply (SMPS) sering 
diimplementasi untuk kebutuhan catu audio [4], [5] dan 
[6] akan tetapi memiliki konstruksi yang rumit dibagian 
pengendalian saklar dayanya. SMPS dengan efisiensi 
tinggi didapatkan dengan cara memperbesar frekuensi 
pensaklaran, dengan demikian transformator dapat ditekan 
dalam bentuk ukuran sehingga didapatkan sistem yang 
lebih kompak dan ringan. Karena frekuensi pensaklaran 
yang tinggi, maka ukuran tapis yang digunakan juga akan 
memiliki bentuk dan ukuran yang kecil pula. [6], [7] dan 
[8]. SMPS yang sederhana dan efisien menjadi tujuan dari 
sistem perancangan ini [9] dan [10]. 

Pada makalah ini akan dibahas suatu catu daya power 

audio berbasis SMPS. Suatu masukan gelombang AC 220 
Volt akan disearahkan secara langsung kemudian 
dipotong-potong menggunakan push-pull converter 
berfrekuensi tinggi. Karena sistem catu daya power audio 
bernilai +45V, 0, -45 V, maka transformator 
diimplementasi dengan menggunakan sistem center tap 
berfrekuensi tinggi. Untuk mendapatkan nilai tegangan 
DC dipasang sistem penyearah yang dilengkapi tapis 
induktor dan kapasitor. Sistem yang didesain ini telah 
dianalisis, disimulasikan dan sebagai tahap akhir 
dilakukan implementasi dan pengujian dilaboratorium 
untuk memverifikasi sistem yang telah dirancang. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
SMPS jenis push pull converter dapat diiplementasi 

menggunakan saklar elektronik berupa BJT, MOSFET, 
IGBT, dll, seperti terlihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Rangkaian SMPS jenis push pull converter 

 
Pada SMPS jenis push pull converter ini memiliki tiga 

mode pensaklaran, yaitu yang pertama ketika saklar satu 
dalam kondisi ON maka saklar dua OFF, kemudian yang 
kedua ketika saklar satu OFF maka saklar dua ON, dan 
yang terakhir ketika saklar satu dan dua OFF.  
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Gambar 2. Mode pertama saklar 1 ON, saklar 2 OFF 

 
Prinsip kerja mode pertama seperti pada Gambar 2. 

Jika saklar 1 ON maka saklar 2 OFF, arus dari sumber 
akan melewati sisi primer trafo dan saklar 1, kemudian 
arus keluar melalu sisi sekunder trafo dan melewati dioda 
3 menuju induktor, lalu mencabang masuk ke kapasitor 
dan ke beban, kemudian masuk kembali ke induktor dan 
naik melalui dioda 2. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Mode kedua saklar 1 OFF, saklar 2 ON 

 
Dari Gambar 3 terlihat prinsip kerja mode pensaklaran 

kedua, jika saklar 1 dalam kondisi OFF maka saklar 2 ON, 
arus masuk melalui trafo primer kemudian keluar pada sisi 
sekunder trafo melewati dioda 1, kemudian ke induktor 
dan mencabang menuju kapasitor dan beban, kemudian 
menuju ke induktor dan naik melalui dioda 4. 

Dari kedua kondisi di atas dapat di diturunkan ke 
dalam sebuah persamaan sebagai berikut, jika Np1=Np2 
maka bisa dimisalkan dengan Np, dan jika Ns1=Ns2 maka 
dimisalkan sebagai Ns kemudian di diturunkan kedalam 
persamaan sebagai berikut: 
 

  VNs =   E         (1) 

  VNs=VL + Vo 

VL =VNs – Vo 

L =VNs - Vo 

Ldi= (VNs - Vo)tON 

Ldi =VNs. tON – Vo. tON                           (2) 
 

Keterangan: 
E     = Sumber DC 
VL     = Tegangan pada induktor 
Vo     = Tegangan keluaran 

L   = Turunan arus terhadap waktu 

 
Jadi pada mode pertama dan kedua dapat diperoleh 
persamaan (2) 
 

 
 
       

 
 
 
 

 
 
 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

Gambar 4. Mode ketiga saklar 1 dan 2 OFF, kondisi 
freewheeling mode pertama (A), kondisi freewheeling 

mode kedua (B) 
 

Pada mode ketiga, seperti pada Gambar 5, semua 
saklar dalam kondisi OFF, pada bagian primer 
trasformator tidak teraliri arus begitu pula sisi sekunder. 
Untuk freewheeling mode pertama, arus yang tersimpan di 
induktor (L1) akan mengalir menuju beban melewati 
induktor (L2) meuju dioda 4 kemudian dioda 3 lalu 
kembali ke induktor (L1). Kemudian untuk freewheeling 

mode yang kedua, arus yang tersimpan di induktor (L1) 
akan mengalir melalui beban dan induktor (L2) kemudian 
ke dioda 2 dan ke dioda 1. Berdasarkan gambar di atas 
dapat diturunkan ke sebuah persamaan : 
 
VL    = Vo 

L  = Vo 

Ldi =Vo. tOFF 

Ldi = Vo(T-tON) 

Ldi = Vo. T – Vo tON              (3) 
  
Dan dari persamaan (2) dan (3) dapat disubstitusikan 
menjadi : 

 
Ldi   = Ldi 

VNs. tON – Vo. tON  = Vo. T – Vo. tON 

VNs. TON  = Vo. T 

Vo  =  x VNs 

Vo  = d. VNs       (4) 
 
Hasil dari substitusi dihasilkan persamaan (4), kemudian 
hasil tersebut disubtitusikan ke persamaan (1) menjadi : 
 

S1 S2

Np1

Np2

Ns1

Ns2

D1

D2 D4

D3

INDUKTOR 

(L1)

(L2)

S1 S2

Np1

Np2

Ns1

Ns2
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D2 D4

D3

INDUKTOR

S1
S2

Np1

Np2

Ns1

Ns2
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D2 D4
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 Vo = d   E        (5) 

 
Hasil dari subtitusi akan dihasilkan persamaan (5), karena 
lilitan trasformator pada sisi sekunder bersifat pararel, 
tegangan Vo menjadi 2 kali dari persamaan (5) menjadi: 
 

Vo = 2. d   E       (6) 

 
Keterangan : 
Np  = lilitan pada trasformator primer 
Ns   = lilitan pada trasformator sekunder 
d     = duty cycle  

tON  = waktu ketika saklar ON 

tOFF = waktu ketika saklar OFF 

 
Dalam rangkaian SMPS diperlukan pembangkit sinyal 

pulse width modulation atau disingkat PWM, sinyal PWM 
berfungsi untuk pensaklaran pada sebuah MOSFET, hasil 
dari pensaklaran akan masuk ke sisi primer trasformator. 
Pembangkit sinyal PWM yang digunakan adalah IR2153, 
Skema rangkaian PWM menggunakan IR2153 dapat 
dilihat pada Gambar 5. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rangkaian skema PWM IR2153 
 

Implementasi SMPS ini beroperasi pada masukan 
220V AC, yang kemudian di searahkan menggunakan 
dioda bridge untuk menghasilkan tegangan DC yang 
kemudian dihaluskan melalu filter berupa kapasitor dan 
kemudian dicacah kembali di IR2153 untuk 
membangkitkan sinyal PWM nya yang kemudian 
digunakan untuk pensaklaran pada sebuah MOSFET yang 
digunakan sebagai operasi saklar push pull converter. 

Hasil dari push pull converter nantinya akan dapat 
digunakan sebagai sumber catu daya pada perangkat 
power audio, dengan tegangan DC +45V, 0, -45V. Berikut 
ini adalah skema secara keseluruhan sistem catu daya 
power audio menggunakan SMPS berbasis push pull 

converter seperti terlihat pada Gambar 6. 
 
 

   
 
 

 
 

 
Gambar 6. Rangkaiancatu daya power audio 

menggunakan SMPS berbasis push pull converter 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari analisis yang telah dilakukan diatas, dilanjutkan 

ke tahap simulasi. Tahapan ini dilakukan untuk 
memverifikasi hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah 
simulasi berjalan dengan baik akan dilakukan suatu 
implementasi alat dilaboratorium. Dari hasil ini akan 
memperkuat analisis yang telah dilakukan diawal. 

 
HASIL SIMULASI 

Sebelum melakukan implementasi alat, dilakukan 
simulasi menggunakan perangkat lunak power simulator 
(PSIM), rangkaian simulasi dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Pengujian di power simulator 

 

Berikut ini merupakan parameter yang digunakan dalam 
simulasi di power simulator, seperti pada Tabel 1.  
 

Tabel 1.   Parameter Simulasi 
No. Parameter  Nilai  
1 Tegangan DC 315 VDC 
2 Tapis Induktor 5m 
3 Tapis Kapasitor 220uf 
4 Beban resistif 10 (Ω) 
5 Time step 1E-005 

 
Berdasarkan parameter pada Tabel 1, didapatkan 
gelombang keluaran PWM setelah MOSFET, seperti 
terlihat pada Gambar 8 dan tegangan keluaran seperti pada 
Gambar 9. 
 

 
Gambar 8. Sinyal PWM setelah MOSFET  

 
Keterangan: 
Atas  : MOSFET 1 
Bawah : MOSFET 2 
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Gambar 9. Tegangan keluaran catu daya 

 
Dari hasil simulasi diatas menunjukan bahwa sinyal PWM 
pada MOSFET  bekerja secara bergantian dan tegangan 
keluaran berupa tegangan DC murni sebesar +45V, 0, -
45V. 
 

HASIL IMPLEMENTASI 
Setelah dilakukan simulasi dilakukan dan berjalan 

dengan baik, maka dilakukan implementasi perangkat 
keras dan pengujian di laboratorium dengan parameter 
seperti pada Tabel 2.  
 

Tabel 2.  Parameter Implementasi Perangkat Keras 
No. Parameter  Nilai  

1 Tegangan 220 (AC) 

2 Kapasitor 450uF 

3 Daya beban 900W 

4 Frekuensi  
pensaklaran 

20Khz 

 
Berdasarkan parameter diatas didapatkan data hasil 
pengujian sinyal PWM pada IC IR2153, seperti pada 
Gambar 10 yaitu saling bergantian. Gelombang tegangan 
sinyal picu pada MOSFET terlihat seperti pada Gambar 11 
yaitu saling bergantian bertegangan 315V dengan 
frekuensi 20KHz. 
 

 
Gambar10. Sinyal PWM IR2153 

 

 
Gambar 11. Sinyal PWM setelah Mosfet 

 
Gambar 12. Keluaran AC sekunder pada trasformator    

ferit 45 CT 45 
 

Pada Gambar 12, menunjukan hasil gelombang keluaran 
dari trasformator pada sisi sekunder sebelum masuk ke 
dioda sebesar 45V dengan frekuensi 20KHz. 
 

 
 

Gambar 13. Hasil keluaran pada rangkaian push pull 45V 
 

Pada Gambar 13, dapat dilihat tegangan DC murni sebesar 
+45V, 0 dan -45V yang sudah di haluskan melalui tapis 
induktor dan kapasitor. Gambar 14 merupakan hasil 
implementasi perangkat keras yang telah diuji dengan 
daya 900W.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Hasil implementasi perangkat    keras SMPS 

jenis push pull    converter. 

    

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis, simulasi dan implementasi 

alat SMPS jenis push pull converter untuk kebutuhan 
power audio dapat bekerja dengan baik dengan keluaran 
+45V, 0, dan -45V. Sistem yang telah didesain sangat 
sederhana karena hanya menggunakan satu buah IC 
sebagai pembangkit sinyal PWM.   
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Mengapa ada ripple di implementasi ? 
Jawab 
Baru prototipe 
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Betulkah lebih sederhana dari catu daya linear  ? 
Jawab 
Lebih kecil
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Abstrak—Rekam medis adalah file yang berisi catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan layanan lainnya yang telah 

diberikan kepada pasien. Selain catatan medis yang berisi 

semua informasi yang telah dirawat pasien dapat digunakan 

sebagai referensi saat pasien diobati ulang. 

Perancangan Sistem Informasi Rekaman Medis di 

PUSKESMAS bertujuan untuk menghasilkan informasi yang 

lengkap, valid dan tepat waktu dan untuk memudahkan 

kegiatan staf klinik kesehatan dan untuk mendukung 

peningkatan kualitas layanan bagi pasien. yang dirawat di 

klinik kesehatan. Pengembangan sistem informasi ini 

dibangun dengan menggunakan metode prototype, dengan 

analisis dan perancangan sistem menggunakan UML, PHP 

dan SQL sebagai bahan pemrograman yang digunakan. Hasil 

penelitian adalah sistem informasi rekam medis sehingga 

dapat mengatasi permasalahan yang ada pada PUSKESMAS. 

 

Kata kunci : Desain, Sistem Informasi, Rekam medis, 

pasien, prototype. 

 

Abstract—A medical record is a file containing records and 

documents about the patient's identity, examination, treatment, 
actions and other services that have been given to the patient. In 

addition to a medical record containing all the information the 

patient has treated can be used as a reference when the patient is 

re-treated. 

The design of the Medical Record Information System at the 

PUSKESMAS aims to produce complete, valid and timely 

information and to facilitate the activities of health clinic staff 

and to support the improvement of service quality for patients. 

who were treated at the health clinic. The development of this 

information system is built using prototype method, with analysis 
and system design using UML, PHP and SQL as programming 

material used. The result of the research is medical record 

information system so that it can overcome the problems that 

exist in PUSKESMAS. 

 

Keywords: design, information system, medical record, 

patient, prototype. 

 

 

PENDAHULUAN 
Klinik merupakan suatu pelayanan kesehatan yang 

membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan 
kesehatan pada perorangan dalam rangka pelayanan medis  
dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari 
satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan atau bidan) dan 
dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter 
spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis). 

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi 
menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama. Kedua macam 
klinik ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah atau masyarakat. Klinik Pratama adalah 
klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 
Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan 
pelayanan medik spesialistik. Sifat pelayanan kesehatan 
yang diselenggarakan bisa berupa rawat jalan, one day 
care, rawat inap dan/atau home care. 

Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan 
menitik beratkan pelayanan untuk masyarakat luas guna 
mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa 
mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. setiap 
pasien yang berkunjung ke klinik  akan dicatat 
identitasnya. Semua keluhan, diagnosa, tindakan medik 
oleh dokter dan obat apa yang akan diberikan kepada 
pasien akan dicatat oleh bagian administrasi , semua akan 
dicatat ke dalam berkas berkas pasien yang disebut berkas 
rekam medis pasien. 

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan 
dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 
diberikan kepada pasien. Selain rekam medis berisikan 
tentang semua informasi pasien yang telah berobat dapat 
digunakan sebagai acuan apabila pasien tersebut berobat 
kembali. 

Saat ini masih banyak puskesmas di Indonesia yang 
belum maksimal memberikan pelayanan rekam medis 
secara manual, salah satunya di Puskesmas xyz. salah satu 
akibat yang dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya 
antrian, baik diloket pendaftaran maupun pada saat 
pengambilan obat. Salah satu akibat antriannya yaitu saat 
loket pendaftaran perlu waktu yang lama untuk mendaftar 
pasien yaitu rata-rata selama 4 menit perpasien, jika 
perharinya rata-rata 70 pasien maka waktu yang 
dibutuhkan untuk melayani semua pasien adalah 280 
menit.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik 
untuk membuat penelitian ini dengan judul “Perancangan 

Sistem Informasi Rekam Medis pada Puskesmas xyz ”. 
 

IDENTIFIKASI MASALAH 
Dari judul yang diambil, dapat di identifikasikan 

permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu : 
1. Sistem pendaftaran masih terdapat antrian panjang 

dikarenakan pencatatan masih bersifat manual 
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2. Sulitnya mencari data rekam medis karena data rekam 
medis pasien masih disimpan dalam bentuk arsip 

3. Kemungkinan terjadinya redudansi data yang membuat 
puskesmas harus mengeluarkan biaya tambahan 

4. Penumpukan arsip rekam medis karena masih 
menggunakan pembukuan 

5. Membutuhkan beberapa petugas dalam hal mengakses 
pencarian rekam medis pasien 

 
TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang 
dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi rekam 
medis pada Puskesmas xyz. Manfaat penelitian ini adalah 
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi dan melayani rekam medis yang 
cepat, serta memberikan kemudahan kepada pihak yang 
berkepentingan yang ingin mencari informasi seputar 
rekam medis. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang di gunakan dalam rancang bangun sistem 
informasi rekam medis berbasis web dengan menggunakan 
beberapa metode penelitian sebagai berikut : 
A.  Metode Pengumpulan Data  

1.  Metode Pustaka 
Pada metode kepustakaan dilakukan pencarian dan 
pengumpulan data berdasarkan sumber internet, 
buku-buku referensi, ataupun sumber-sumber lain 
yang diperlukan untuk merancang aplikasi yang 
akan di buat. 

2.  Wawancara 
Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah 
meyakinkan data yang diperoleh akurat. Dalam 
pengumpulan data tersebut penulis mewawancarai 
bagian umum dan yang terkait didalamnya. Untuk 
mengetahui apa dan bagaimana dari kegiatan 
pengolahan data tersebut serta kemampuan 
memberi informasi yang tepat dan jelas. 
Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah 
meyakinkan data yang diperoleh akurat. Dalam 
pengumpulan data tersebut penulis mewawancarai 
bagian umum dan yang terkait didalamnya. Untuk 
mengetahui apa dan bagaimana dari kegiatan 
pengolahan data tersebut serta kemampuan 
memberi informasi yang tepat dan jelas. 

3. Observasi 
Observasi yang dilakukan penulis adalah untuk 
mengamati dan mengetahui secara langsung 
jalannya sistem yang sedang berjalan saat itu dan 
proses kerja dari tugas masing-masing serta melihat 
format-format laporan dalam perusahaan tersebut 
yang di gunakan saat itu. 

4. Angket/Kuisioner 
Metode ini merupakan metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dengan cara 
membagikan atau menyebarkan angket/kuesioner 
kepada responden. Data yang diperoleh dari angket 
akan digunakan untuk mengetahui kebutuhan untuk 
pemecahan masalah atau menjawab permasalahan. 
 

B.  Metode Pengembangan Sistem 
Prototyping merupakan teknik pengembangan sistem 

yang menggunakan prototype untuk menggambarkan 
sistem,sehingga pengguna atau pemilik system 
mempunyai gambaran pengembangan sistem yang akan 
dilakukan .Langkah-langkahnya yaitu (Sri Mulyani,2016):  

1. Analisa Kebutuhan User 
Pengembang dan pengguna atau pemilik sistem 
melakukan diskusi dimana pengguna atau pemilik 
sistem menjelaskan kepada pengembang tentang 
kebutuhan sistem yang mereka inginkan. 

2. Membuat prototype 
Pengembang membuat prototype dari sistem yang 
dijelaskan oleh pengguna atau pemilik sistem. 

3. Menyesuaikan prototype dengan keinginan user 
Pengembang menanyakan kepada pengguna atau 
pemilik sistem tentang prototype yang sudah 
dibuat,apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan 
sistem. 

4. Menggunakan prototype 
Sistem mulai dikembangkan dengan prototype yang 
sudah dibuat. 

 
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Perancangan sistem adalah suatu kegiatan untuk 
membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah 
dilakukan tahap analisis yang terdiri dari aktivitas desain 
menghasilkan spesifikasi sebuah sistem untuk memenuhi 
persyaratan fungsional dan dikembangkan dalam tahap 
analisa. 

1. Use Case Diagram pada aplikasi perancangan sistem 
informasi rekam medis pada puskesmas xyz yaitu : 
 
 

 
 
    
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

Gambar 1. Use Case Diagram usulan perancangan system 
informasi rekam medis 
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Berdasarkan gambar Usecase Diagram diatas menjelaskan 
sistem yang diusulkan yaitu: 
1. Menggambarkan sistem seluruh kegiatan petugas 

puskesmas. 
2.  Dalam sistem ini terdapat 5 aktor yang melakukan 

proses kegiatan yaitu pasien, petugas loket,admin, 
dokter, dan kepala puskesmas. 

3. Pada aktor pasien yaitu melakukan pendaftaran, 
pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis. 

 

 
Gambar 2. Use Case Pasien 

 
4. Pada aktor admin bertugas melakukan login, 

manipulasi data pasien, manipulasi data dokter, 
manipulasi rekam medis, manipulasi data admin, 
membuat laporan dan logout. 

 

 
Gambar 3. Use Case Admin 

 
5. Pada aktor petugas loket bertugas pendaftaran pasien, 

manipulasi data pasien, membuat laporan dan logout. 
 

 
Gambar 4. Use Case petugas loket 

 
6. Pada aktor dokter bertugas menampilkan rekam medis, 

mencatat diagnosa dan tindakan serta logout. 

 
Gambar 5. Use Case Dokter 

 
7. Kepala Puskesmas bertugas menampilkan laporan-

laporan kegiatan. 
    

 
Gambar 6. Use Case Kepala Puskesmas 

 
Antarmuka tampilan menu login dimana dimana user dan 
admin harus melakukan login sebelum mengakses sistem 
ataupun aplikasi, seperti gambar dibawah ini : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 7. Menu tampilan login 
 

Tampilan setelah menu login adalah tampilan halaman 
utama, tampilan ini muncul jika user atau admin 
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melakukan login dengan benar,berikut ini merupakan 
tampilan halaman utama : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8. Tampilan Halaman Utama setelah Login 
 

Tampilan menu obat yang berisikan informasi data 
obat yang telah diinput sebelumnya , berikut ini adalah 
tampilan menu obat : Tampilan menu obat yang berisikan 
informasi data obat yang telah diinput sebelumnya , 
berikut ini adalah tampilan menu obat : 
 

 
   Gambar 9. Tampilan Menu informasi obat yang sudah 

diinput 
 

Tampilan Form Obat yaitu berisikan form input untuk 
menambah data obat berikut adalah tampilan form data 
obat.: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Tampilan Menu Input Obat 

 
Tampilan form input pasien yaitu berisikan form untuk 

menginput data pasien baru yang berobat,berikut ini 
adalah tampilan menu form input pasien : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Gambar 11. Tampilan Menu Input data pasien 

 
Tampilan form kartu berobat pasien yaitu berisikan 

kartu identitas pasien. Berikut ini adalah tampilan menu 
form input pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 12. Tampilan kartu berobat pasien 

 
Tampilan menu dokter yaitu berisikan informasi data 

dokter berikut ini adalah tampilan menu dokter : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Tampilan menu dokter 

 
Tampilan menu form input data dokter yaitu berisikan 

form untuk menginput informasi tentang dokter yang 
bertugas,berikut ini adalah tampilan menu form input data 
dokter : 

 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Tampilan input data dokter 

 
Tampilan form rekam medis yaitu berisikan form 

untuk menginput kegiatan rekam medis pasien. Berikut ini 
adalah tampilan form rekam medis : 
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Gambar 15. Tampilan form rekam medis 

 
Tampilan menu rekam medis yaitu berisikan informasi 

tentang data riwayat medis pasien,pasien yang berobat dan 
dokter yang menangani pasien berikut ini adalah tampilan 
menu rekam medis : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Tampilan menu rekam medis 

 

Tampilan menu riwayat kunjungan pasien yaitu 
berisikan form untuk pencarian riwayat berobat pasien 
berikut ini adalah tampilan menu riwayat kunjungan : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan menu riwayat kunjungan pasien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 18. Tampilan hasil pencarian riwayat medis pasien 
 

Tampilan menu laporan yaitu berisikan form untuk 
pencarian laporan kunjungan pasien yang berobat berikut 
ini adalah tampilan menu laporan : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19. Tampilan menu laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 20. Tampilan laporan kunjungan pasien 

 
SIMPULAN 

Simpulan dari sistem informasi rekam medis yang 
sudah dijelaskan pada bagian bab-bab sebelumnya sebagai 
berikut : 
1. Sistem pencatatan rekam medis di Puskesmas xyz 

belum rapih atau bersifat manual perlu adanya sistem 
terkomputerisasi 

2. Dengan adanya sistem informasi sudah 
terkomputerisasi sehingga dapat membantu petugas 
puskesmas terutama dalam proses pencatatan maupun 
penyimpanan rekam medis secara efektif dan efisien. 

3. Sistem informasi dapat membantu pihak instansi 
dibidang kesehatan untuk dapat memaksimalkan 
pelayanan masyarakat secara efisiensi dan efektif. 

4. Sistem ini memudahkan dalam proses pembuatan 
laporan dengan lebih mudah dan akurat. 
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Pertanyaan  
Seberapa efektif sistem yang dibuat 
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Abstrak—Seleksi merek tablet gaming merupakan salah 

satu pertimbangan pengguna untuk membeli satu tablet yang 

ideal, karena pada saat ini banyak sekali jenis brand tablet 
yang beredar. Sejalan dengan itu pengguna tablet yang 

semakin meningkat menjadi salah satu sasaran produsen 

untuk menarik minat pengguna agar produknya yang dibeli 

oleh pengguna. Dengan banyaknya produk yang ada 

dipasaran pengguna akan mencari yang terbaik yang akan 

dibalinya. Sehubungan dengan hal diatas, maka 

dirancangalah sebuah sistem pendukung keputusan 

pemilihan jenis tablet gaming agar pengguna dapat 

menentukan pilihannya dengan tepat sesuai dengan 

sepesifikasi yang di inginkannya. Untuk mempermudah 

penentuan brand tablet gaming yang paling diminati 

pengguna, dilakukan penelitian dengan menggunakan 

metode Analytical Hierachy Process (AHP). Analytical 

Hierachy Process (AHP) adalah metode penelitian untuk 

mengambil keputusan dengan menggunakan hierarki dan 

melakukan perbandingan berdampingan dengan masing-

masing kriteria dan alternatifnya adalah pertimbangan 

penting dalam pengambilan keputusan. 

 

Kata Kunci: seleksi, brand tablet gaming, AHP 

 

Abstract—Brand selection of gaming tablets is one of the 

considerations of users to buy an ideal tablet, because at this 

time a lot of brand types of tablets in circulation. 

Correspondingly, tablet users are increasingly becoming one of 

the target manufacturers to attract users for their products 

purchased by users. With the number of products available in 

the market the user will look for the best that will dibalinya. In 
connection with the above, then it is designed a decision 

support system selection of gaming tablet types so that users 

can determine their choice exactly in accordance with the 

desired specification. To simplify the determination of the 
brand of gaming tablets of the most desirable users, conducted 

research using the method of Analytical Hierachy Process 

(AHP). Analytical Hierachy Process (AHP) is a research 

method for making decisions using hierarchy and performing 
comparisons side by side with each criterion and the alternative 

is an important consideration in decision making. 

 

Keywords: selection, brand of gaming tablet, AHP 

 

 

PENDAHULUAN 
Pada dasarnya tablet fungsinya sama saja dengan 

komputer, ukuran yang tidak terlalu besar dan tipis 
merupakan pertimbangan untuk lebih memilih tablet untuk 

bermain game selain lebih praktis dan mudah dibawa 
kemana-mana. 

Dari segi hardware, software maupun design dan 
spesifikasi yang ada dipasaran merupakan pertimbangan 
untuk membeli perangkat elektronik tersebut. Kemampuan 
dan kehandalan tablet yang dikhususkan untuk gaming 

mempengaruhi harga tablet itu sendiri, semakin tinggi 
harga sebuah tablet tersebut dipastikan memiliki kualitas 
yang baik. Banyaknya merek tablet yang ada saat ini 
memicu tumbuhnya persaingan teknologi dalam 
memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan banyaknya 
produk yang di sajikan mulai dari brand, spesifikasi, 
hardware, dan fungsional dari tablet itu terkadang 
membuat bingung untuk menentukan tablet yang akan di 
beli. Oleh karena itu, ketika ingin membeli tablet harus di 
sesuaikan dengan biaya yang akan di keluarkan. 

Setiap orang sering di hadapkan pada suatu 
keadaan dimana orang tersebut harus memutuskan untuk 
memilih satu dari beberapa pilihan yang ada. Suatu 
masalah dalam kehidupan dapat di selesaikan dengan 
berbagai cara yang mungkin saja memberikan pemecahan 
masalah secara langsung atau memberikan beberapa 
alternatif solusi untuk pemecahan masalah. 

Penggunaan Sistem Pendukung Keputusan dalam 
memilih jenis tablet menggunakan metode AHP dapat 
membantu gamer memilih jenis tablet yang sesuai dengan 
kriterian dan spesifikasi penggunan, agar memudahkan 
para calon penguna tablet memilih jenis tablet sesuai 
dengan yang diinginkan. 

Sehubungan dengan hal diatas, maka dirancanglah 
sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan tablet 
dengan menggunakan metode Analytical Hierarcy Process 
(AHP), agar pengguna dapat menentukan pilihan tablet 
dengan tepat sesuai dengan keinginan dan anggarannya. 

 
METODE 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 
Menurut Alarifi, H. “Sistem Pendukung Keputusan 
atau yang biasa disebut Decision Support System 
(DSS) adalah sebuah sistem yang ditujukan untuk  
mendukung para pengambil keputusan manajerial 
untuk masalah semiterstruktur.”[1] 

2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Menurut Dermawan dalam Merlina “model proses 
analitis berjenjang (Analytic Hierarchy Process) 
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diperkenalkan pertama kali oleh Thomas L. Saat pada 
era 1970-an. Model yang berada di wilayah 
probabilistik ini merupakan model pengambilan 
keputusan dan perencanaan strategis. Ciri khas dari 
model ini adalah penentuan skala prioritas atas 
alternatif pilihan berdasarkan suatu proses analitis 
secara berjenjang, terstruktur atas variabel keputusan”. 
[2] 

Menurut Amborowati Terdapat empat aksioma-
aksioma yang terkandung dalam model AHP yaitu: [3] 
a. Reciprocal Comparison adalah pengambil 

keputusan harus dapat membuat perbandingan dan 
menyatakan preferensinya. Preferensi tersebut 
harus memenuhi syarat reciprocal yaitu apabila A 
lebih disukai daripada B dengan skala x, maka B 
lebih disukai daripada A dengan skala 1/x. 

b. Homogeneity adalah preferensi seseorang harus 
dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan 
kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan 
satu sama lainnya. Kalau aksioma ini tidak 
dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan 
tersebut tidak homogeny dan harus dibentuk ckuster 
(kelompok elemen) yang baru. 

c. Independence adalah preferensi dinyatakan dengan 
mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi 
oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh 
objektif keseluruhan. Ini menunjukkan bahwwa 
pola ketergantungan dalam AHP adalah searah, 
maksudnya perbandingan antara elemen-elemen 
dalam satu tingkat dipengaruhi atau tergantung oleh 
elemen-elemen pada tingkat dasarnya. 

d. Exception adalah untuk tujuan pengambilan 
keputusan. Struktur hirarki diasumsikan lengkap, 
apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka 
pengambilan keputusan tidak memakai seluruh 
kriteria atau objektif yang tersedia atau diperlukan 
sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak 
lengkap. 
 

Tabel 1. Skala Perbandingan Penilaian Pasangan 

Intensitas 
keterangan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 Elemen yang satu sedikit lebih  penting 

daripada elemen yang lainnya 
5 Elemen yang satu lebih daripada elemen 

lainnya 
7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting 

daripada elemen lainnya 
9 Satu elemen mutlak daripada elemen 

lainnya 
2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan 

yang berdekatan 
Kebalikan Jika aktifitas I mendapat satu angka 

dibandingkan dengan aktivitas j, maka j 
memiliki nilai kebalikannya 
dibandingkan dengan i. 

 
 

e. Menentukan Prioritas (Syntheis of Priority) 
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan 
perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). 
Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah 
untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh 
alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria 
kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan 
penilaian yang telah ditentukan untuk 
menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan 
prioritas bias dihasilkan dengan memanipulasi 
matriks atau melalui penyelesaian persamaan 
matematika. 

f. Konsistensi Logis (Logical Consistency) 
Konsisten memiliki dua makna pertama objek-
objek serupa bias dikelompokkan sesuai dengan 
keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut 
tingkat hubungan antara objek yang didasarkan 
pada kriteria tertentu. 
 

B. Metodologi Penelitian 

1. Penentuan Masalah 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam 
penelitian ini adalah menentukan permasalahan yang 
ada sehingga hasilnya tidak keluar dari alur penelitian. 

2. Menentukan Referensi 
Ditujukan untuk mendapat teori-teori dari pada ahli 
dan pakar pada bidangnya masing-masing dan hasil 
dari penelitian-penelitian yang terlebih dahulu 
dilakukan sebagai acuan untuk penelitian ini dan yang 
akan dijadikan landasan pada penelitian ini. 

3. Survey 

Survey dalam konteks ini dimaksudkan untuk 
mengetahui hal-hal penting yang berhubungan dengan 
penelitian untuk dijadikan sebagai masukan. Survey ini 
dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 
semua gamers yang menggunakan tablet.  

4. Penentuan Sampel 
Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sampel 
(responden) yaitu gamers. 

5. Pembuatan Kuesioner 
Kuesioner eksternal yaitu kuesioner yang disebarkan 
kepada gamers. 

6. Pengumpulan Data 
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data yang didapat dari gamers.  

7. Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode pengambilan sampel, 
dimana setiap elemen populasi memiliki probabilitas 
terpilih yang sama. 

8. Analisis Data 
Setelah pengolahan data selesai, tahap selanjutnya 
adalah menganalisis data hasil pengumpulan data dan 
juga pengolahan data. Analisis diupayakan cukup 
mendalam sehingga diperoleh kesimpulan yang valid 
dan relevan. 

9. Kesimpulan dan Saran 
Tahap akhir dari penelitian ini adalah menarik 
kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan 
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analisis serta saran-saran sebagai usulan perbaikan 
terhadap pemilihan keputusan untuk memilih merek 
tablet gaming yang dianggap akan lebih bermanfaat 
dan memudahkan penggunanya. 
 

C. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono “Instrumen penelitian adalah suatu 
alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 
sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 
disebut variabel penelitian”.[4] 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini berfungsi sebagai alat pengumpul data adalah 
kuesioner. Dari kuesioner akan didapat analisa terhadap 
tingkat pengaruh yang dihasilkan dari pencarian data. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 
langsung ke responden dengan cara wawancara dan 
penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan 
kepada 100 (seratus) gamers, setelah itu hasil kuesioner 
diolah dan mendapatkan analisa terhadap tingkat pengaruh 
yang dihasilkan dari pencarian data. Sementara untuk 
wawancara digunakan open ended question dan 
wawancara akan bersifat semi-structured. Maksudnya 
bahwa jawaban responden tidak ditentukan, dalam arti bisa 
beraneka ragam, tidak dibatasi. 

 
E. Metode Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian maka analisis yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis data 
kuantitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu 
analisis data yang dipergunakan apabila data yang 
terkumpul tidak dapat diangkakan, dalam artian hanya 
berupa uraian kata menjadi suatu masalah. Sedangkan 
analisis data kuantitaif merupakan suatu analisis data yang 
dipergunakan apabila kesimpulan-kesimpulan yang 
diperoleh berupa angka-angka dan juga dalam perhitungan 
dipergunakan rumus yang ada hubungannya dengan 
analisis penulisan. 

 
HASIL 

A. Analisa Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
yang berasal dari kuesioner yang disebar ke responden. 
Untuk mempermudah pegisian dan pengolahan data, maka 
dibuatkan beberapa kriteria dan juga alternatif pilihan pada 
sistem pemilihan merek tablet gaming. Kriteria dan 
alternatif yang digunakan adalah: 

 
Tabel 2. Kriteria dan Alternatif 

Kriteria Alternatif 
Harga IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga  3 Pro 

Ukuran Layar IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga 3 Pro 

Jenis Prosesor IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga 3 Pro 

Kapasitas Memori IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga 3 Pro 

Tipe Memori IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga 3 Pro 

Kapasitas 
Harddisk 

IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga 3 Pro 

VGA IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga  3 Pro 

 
Dari kriteria dan alternatif tersebut diatas, maka 

dibuatlah kuesioner untuk mempermudah dalam 
memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini. Kuesioner yang disebarkan untuk memperoleh data 
penelitian ini berisi 63 butir pertanyaan ke 100 responden. 

 
B. Struktur Hirarki 

Berdasarkan kriteria dan alternatif yang telah diambil 
disusun hirarki agar lebih mudah dalam pengolahan data. 
Proses penyusunan hirarki sangat penting untuk mencegah 
terjadinya kesalahan yang akan berdampak pada ketidak 
konsistenan data. Untuk itu dibuat struktur hirarki yang 
menggambarkan tujuan dalam penelitian ini. Hirarki yang 
dibuat berdasarkan kriteria, sub kriteria serta alternatif: 
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Gambar 1. Hirarki pemilihan tablet gaming 

 
C. Pengolahan Data Menggunakan Metode AHP 

Dari hasil pengisian kuesioner yang telah disebarkan 
kepada responden, kemudian dibuat dalam bentuk matriks 
perbandingan berpasangan untuk mendapatkan bobot dari 
kriteria masing-masing. Untuk lebih mempermudah dalam 
perhitungannya, maka dibuatlah dalam bentuk tabel dan 
setiap elemennya didesimalkan. Berdasarkan matriks 
perbandingan yang telah dibuat maka data tersebut dapat 

diolah untuk memperoleh indeks konsistensi dan rasio 
konsistensi. Dengan demikian hasil matriks berpasangan 
untuk masing-masing kriteria dan alternatif yang dibuat 
adalah dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 
a. Kriteria Utama 

Matriks berpasangan untuk kriteria utama dari olah 
data kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai 
berikut: 

 

Tabel 3. Kriteria Utama 

 Harga 
Ukuran 
Layar 

Jenis 
Prosesor 

Kapasitas 
Memori 

Tipe 
Memori 

Kapasitas 
Harddisk 

VGA 

Harga 
1.000 2.000 0.333 2.000 0.500 3.000 0.250 

Ukuran 
Layar 

0.500 1.000 0.250 1.000 0.333 2.000 0.200 

Jenis 
Prosesor 

3.000 4.000 1.000 4.000 2.000 5.000 0.500 

Kapasitas 
Memori 

0.500 1.000 0.250 1.000 0.333 2.000 0.200 

Tipe 
Memori 

2.000 3.000 0.500 3.000 1.000 4.000 0.333 

Kapasitas 
Harddisk 

0.333 0.500 0.200 0.500 0.250 1.000 0.167 

VGA 4.000 5.000 2.000 5.000 3.000 6.000 1.000 

Total 
11.333 16.500 4.533 16.500 7.416 23.000 2.650 

 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini: 

 
 
 
 

PEMILIHAN JENIS TABLET GAMING 

Harga Ukuran 
Layar 

Kapasitas 
Memori 

Tipe 
Memori 

Kapasitas 

Harddisk 
VGA 

IPad 2 Air Google Nexus 9 Sony Xperia Tab Z2 

Lenovo Yoga  3 Pro 

IPad 2 Air 

Google Nexus 9 

Sony Xperia Tab Z2 

Jenis 
Prosesor 
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Tabel 4. Matriks faktor pembobotan hirarki untuk semua kriteria yang dinormalkan 

 Harga 
Ukur

an 
Layar 

Jenis 
Prose
sor 

Kapasita
s Memori 

Tipe 
Mem
ori 

Kapa
sitas 
Hard
disk 

VGA 
Total 
Baris 

Vector Eigen 
(yang 

dinormalkan) 

Harga 0.088 0.121 0.073 0.121 0.067 0.130 0.094 0.694 0.099 

Ukuran 
Layar 

0.044 0.060 0.055 0.060 0.044 0.086 0.075 0.424 0.060 

Jenis 
Prosesor 

0.264 0.242 0.220 0.242 0.269 0.217 0.188 1.642 0.234 

Kapasitas 
Memori 

0.044 0.060 0.055 0.060 0.044 0.086 0.075 0.424 0.060 

Tipe Memori 0.176 0.181 0.110 0.181 0.134 0.173 0.125 1.080 0.154 
Kapasitas 
Harddisk 

0.029 0.030 0.044 0.030 0.033 0.043 0.063 0.272 0.038 

VGA 0.029 0.303 0.441 0.303 0.404 0.260 0.377 2.440 0.348 
Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 

 
Dari Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan 
bahwa VGA merupakan kriteria yang paling penting bagi 
pemilihan merek tablet gaming dengan nilai bobot 0.348 
atau 34,8% berikutnya adalah jenis prosesor dengan nilai 
bobot 0.234 atau 23,4% kemudian tipe memori dengan 
nilai bobot 0.154 atau 15,4% kemudian harga dengan nilai 
bobot 0.099 atau 9,9% kemudian ukuran layar dan 

kapasitas memori dengan nilai bobot 0.060 atau 6.6% dan 
terakhir adalah kapasitas harddisk dengan nilai bobot 
0.038 atau 3,8%. 
b. Kriteria Harga 

Matriks berpasangan untuk kriteria harga dari olah data 
kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Harga 
 IPad 2 

Air 

Google 

Nexus 9 

Sony Xperia 

Tab Z2 

Lenovo Yoga  

3 Pro 

IPad 2 Air 1.000 3.000 0.500 5.000 

Google Nexus 9 0.333 1.000 0.500 3.000 
Sony Xperia Tab Z2 0.500 2.000 1.000 4.000 

Lenovo Yoga  3 Pro 0.200 0.333 0.250 1.000 
Total 2.033 6.333 2.250 13.000 

 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 6. Matriks faktor kriteria harga yang dinormalkan 

 
IPad 

2 Air 

Google 

Nexus 

9 

Sony 

Xperia Tab 

Z2 

Lenovo 

Yoga  3 

Pro 

Total 
Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.491 0.473 0.222 0.384 1.570 0.392 

Google Nexus 9 0.163 0.157 0.222 0.230 0.772 0.193 
Sony Xperia Tab Z2 0.245 0.315 0.444 0.307 1.311 0.327 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.098 0.052 0.111 0.076 0.337 0.084 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
 
Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari Hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa IPad 2 Air merupakan kriteria merek 
tablet gaming yang paling diminati responden dengan nilai 
bobot 0.392 atau 39,2% berikutnya adalah Sony Xperia 

Tab Z2 dengan nilai bobot 0.327 atau 32,7% kemudian 
Google Nexus 9 dengan nilai bobot 0.193 atau 19,3% dan 

yang terakhir adalah Lenovo Yoga 3 Pro dengan nilai 
bobot 0.084 atau 8,4%. 
c. Kriteria Ukuran Layar 

Matriks berpasangan untuk kriteria harga dari olah data 
kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai berikut :
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Tabel 7. Kriteria ukuran layar 
 

IPad 2 Air 
Google 

Nexus 9 

Sony Xperia Tab 

Z2 

Lenovo Yoga  3 

Pro 

IPad 2 Air 1.000 0.333 0.500 3.000 
Google Nexus 9 5.000 1.000 4.000 7.000 

Sony Xperia Tab Z2 2.000 0.250 1.000 4.000 

Lenovo Yoga  3 Pro 0.333 0.142 0.250 1.000 
Total 8.333 1.725 5.750 15.000 

 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 8. Matriks faktor kriteria ukuran layar yang dinormalkan 

 
IPad 2 

Air 

Google 

Nexus 9 

Sony 

Xperia 

Tab Z2 

Lenovo 

Yoga  3 

Pro 

Total 

Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.120 0.193 0.086 0.200 0.599 0.149 

Google Nexus 9 0.600 0.579 0.695 0.466 2.340 0.585 
Sony Xperia Tab Z2 0.240 0.144 0.173 0.266 0.823 0.205 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.039 0.082 0.043 0.066 0.230 0.057 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
 
Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa Google Nexus 9 merupakan kriteria 
merek tablet gaming yang paling diminati responden 
dengan nilai bobot 0.585 atau 58,5% berikutnya adalah 
Sony Xperia Tab Z2 dengan nilai bobot 0.205 atau 20,5% 
kemudian IPad 2 Air dengan nilai bobot 0.149 atau 14,9% 

dan yang terakhir adalah Lenovo Yoga  3 Pro dengan nilai 
bobot 0.057 atau 5,7%. 
d. Kriteria Jenis Prosesor 

Matriks berpasangan untuk kriteria harga dari olah data 
kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai berikut :

 
Tabel 9. Kriteria jenis prosesor 

 
IPad 2 Air Google Nexus 9 

Sony Xperia 

Tab Z2 

Lenovo Yoga  

3 Pro 

IPad 2 Air 1.000 5.000 4.000 6.000 
Google Nexus 9 0.200 1.000 0.500 2.000 

Sony Xperia Tab Z2 0.250 2.000 1.000 5.000 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.167 0.500 0.333 1.000 

Total 1.617 8.500 5.833 12.000 
 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 10. Matriks faktor kriteria jenis prosesor yang dinormalkan 

 
IPad 

2 Air 

Google Nexus 

9 

Sony 

Xperia 

Tab Z2 

Lenovo 

Yoga  

3 Pro 

Total 

Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.618 0.588 0.685 0.500 2.391 0.597 

Google Nexus 9 0.123 0.117 0.085 0.167 0.492 0.123 
Sony Xperia Tab Z2 0.154 0.235 0.171 0.250 0.810 0.202 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.103 0.058 0.057 0.083 0.310 0.077 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 

 
Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa IPad 2 Air merupakan kriteria merek 
tablet gaming yang paling diminati responden dengan nilai 

bobot 0.597 atau 59,7% berikutnya adalah Sony Xperia 

Tab Z2 dengan nilai bobot 0.202 atau 20,2% kemudian 
Google Nexus 9 dengan nilai bobot 0.123 atau 12,3% dan 
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yang terakhir adalah Lenovo Yoga  3 Pro dengan nilai 
bobot 0.077 atau 7,7%. 
e. Kriteria Kapasitas Memori 

Matriks berpasangan untuk kriteria harga dari olah data 
kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai berikut: 
 

Tabel 11. Kriteria kapasitas memori 

 IPad 2 Air Google Nexus 9 
Sony Xperia 

Tab Z2 

Lenovo Yoga  3 

Pro 

IPad 2 Air 1.000 0.333 3.000 2.000 
Google Nexus 9 3.000 1.000 5.000 4.000 

Sony Xperia Tab Z2 0.333 0.200 1.000 0.500 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.500 0.250 2.000 1.000 

Total 4.833 1.783 10.000 7.500 
 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 12. Matriks faktor kriteria kapasitas memori yang dinormalkan 

 
IPad 2 

Air 

Google 

Nexus 9 

Sony 

Xperia 

Tab Z2 

Lenovo 

Yoga  3 

Pro 

Total 

Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.206 0.186 0.300 0.266 0.958 0.239 

Google Nexus 9 0.620 0.560 0.500 0.533 2.213 0.553 
Sony Xperia Tab Z2 0.068 0.112 0.100 0.066 0.086 0.021 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.103 0.140 0.200 0.133 0.576 0.144 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
 
Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa Google Nexus 9 merupakan kriteria 
merek tablet gaming yang paling diminati responden 
dengan nilai bobot 0.553 atau 55,3% berikutnya adalah 
IPad 2 Air dengan nilai bobot 0.239 atau 23,9% kemudian 

Lenovo Yoga 3 Pro dengan nilai bobot 0.144 atau 14,4% 
dan yang terakhir adalah Sony Xperia Tab Z2 dengan nilai 
bobot 0.021 atau 2,1%. 
f. Kriteria Tipe Memori Matriks berpasangan untuk 

kriteria harga dari olah data kuesioner maka 
menghasilkan tabel sebagai berikut: 

Tabel 13. Kriteria tipe memori 
 

IPad 2 Air Google Nexus 9 
Sony Xperia Tab 

Z2 

Lenovo Yoga  3 

Pro 

IPad 2 Air 1.000 0.250 0.333 2.000 
Google Nexus 9 4.000 1.000 2.000 5.000 

Sony Xperia Tab Z2 3.000 0.500 1.000 4.000 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.500 0.200 0.250 1.000 

Total 8.500 1.950 3.583 12.000 

 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 14. Matriks faktor kriteria tipe memori yang dinormalkan 

 
IPad 

2 Air 

Google 

Nexus 9 

Sony 

Xperia 

Tab Z2 

Lenovo 

Yoga  3 

Pro 

Total 
Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.117 0.128 0.092 0.167 0.504 0.126 

Google Nexus 9 0.470 0.512 0.558 0.416 1.956 0.489 
Sony Xperia Tab Z2 0.352 0.256 0.279 0.333 1.220 0.305 

Lenovo Yoga  3 Pro 0.058 0.102 0.069 0.083 0.312 0.078 
Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
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Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa Google Nexus 9 merupakan kriteria 
merek tablet gaming yang paling diminati responden 
dengan nilai bobot 0.489 atau 48,9% berikutnya adalah 
Sony Xperia Tab Z2 dengan nilai bobot 0.305 atau 30,5% 

kemudian IPad 2 Air dengan nilai bobot 0.126 atau 12,6% 
dan yang terakhir adalah Lenovo Yoga  3 Pro dengan nilai 
bobot 0.078 atau 7,8%. 
g. Kriteria Kapasitas Harddisk 

Matriks berpasangan untuk kriteria harga dari olah data 
kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai berikut :

 
Tabel 15. Kriteria Kapasitas Harddisk 

 
IPad 2 Air Google Nexus 9 

Sony Xperia 

Tab Z2 

Lenovo Yoga  3 

Pro 

IPad 2 Air 1.000 2.000 0.500 0.200 
Google Nexus 9 0.500 1.000 0.333 0.167 

Sony Xperia Tab Z2 2.000 3.000 1.000 0.250 

Lenovo Yoga  3 Pro 5.000 6.000 4.000 1.000 
Total 8.000 12.000 5.833 1.617 

 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 16. Matriks faktor kriteria kapasitas harddisk yang dinormalkan 
 

IPad 2 

Air 

Google 

Nexus 9 

Sony 

Xperia 

Tab Z2 

Lenovo 

Yoga  3 

Pro 

Total 
Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.117 0.167 0.058 0.123 0.492 0.123 

Google Nexus 9 0.058 0.083 0.057 0.103 0.301 0.075 
Sony Xperia Tab Z2 0.235 0.250 0.171 0.154 0.810 0.202 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.588 0.500 0.685 0.618 2.391 0.597 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
 
Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa Lenovo Yoga 3 Pro merupakan 
kriteria merek tablet gaming yang paling diminati 
responden dengan nilai bobot 0.597 atau 59,7% berikutnya 
adalah Sony Xperia Tab Z2 dengan nilai bobot 0.202 atau 

20,2% kemudian IPad 2 Air dengan nilai bobot 0.123 atau 
12,3% dan yang terakhir adalah Google Nexus 9 dengan 
nilai bobot 0.075 atau 7,5%. 
h. Kriteria VGA 

Matriks berpasangan untuk kriteria harga dari olah data 
kuesioner maka menghasilkan tabel sebagai berikut :

 
Tabel 17. Kriteria VGA 

 
IPad 2 Air Google Nexus 9 

Sony Xperia 

Tab Z2 

Lenovo Yoga  

3 Pro 

IPad 2 Air 1.000 0.333 3.000 2.000 
Google Nexus 9 2.000 1.000 4.000 3.000 

Sony Xperia Tab Z2 0.333 0.250 1.000 0.500 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.500 0.333 2.000 1.000 

Total 3.833 2.083 10.000 6.500 

 
Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan 
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot 
relatif yang dinormalkan. Nilai vector eigen dihasilkan 

dari rata-rata bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya 
dapat diperoleh pada tabel berikut ini: 
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Tabel 18. Matriks faktor kriteria VGA yang dinormalkan 
 

IPad 2 

Air 

Google 

Nexus 9 

Sony 

Xperia 

Tab Z2 

Lenovo 

Yoga  

3 Pro 

Total 
Baris 

Vector eigen 
(yang 

dinormalkan) 
IPad 2 Air 0.283 0.240 0.300 0.307 1.130 0.282 

Google Nexus 9 0.521 0.480 0.400 0.480 1.862 0.465 
Sony Xperia Tab Z2 0.086 0.120 0.100 0.080 0.382 0.095 
Lenovo Yoga  3 Pro 0.130 0.159 0.200 0.160 0.642 0.160 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
 
Karena CR<0,100 maka preferensi responden adalah 
konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa Google Nexus 9 merupakan kriteria 
merek tablet gaming yang paling diminati responden 
dengan nilai bobot 0.465 atau 46,5% berikutnya adalah 
IPad 2 Air dengan nilai bobot 0.282 atau 28,2% kemudian 
Lenovo Yoga 3 Pro dengan nilai bobot 0.160 atau 16% dan 
yang terakhir adalah Sony Xperia Tab Z2 dengan nilai 
bobot 0.095 atau 9,5%. 
 

SIMPULAN 
Dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan 

banyak kriteria dan alternatif pilihan, metode AHP sangat 
cocok digunakan karena metode ini memperlihatkan 
perbandingan antara kriteria yang satu dengan yang 
lainnya. 

Dengan menggunakan metode AHP memudahkan 
dalam melakukan pengambilan keputusan pemilihan suatu 
produk berdasarkan kriteria dan alternatif yang disusun 
menjadi suatu hirarki. 
Hasil dari penelitian ini adalah Google Nexus 9 merupakan 
merek tablet gaming yang diminati oleh pengguna. 
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Abstrak—Seiring perkembangan dan pertumbuhan 

penduduk yang sangat cepat di Indonesia, terjadi 

peningkatan minat dalam memelihara hewan atau binatang. 

Terutama memelihara, bahkan beternak burung. Namun 

saat ini sulit bagi pecinta burung untuk mengetahui kondisi 

kandang yang akan digunakan untuk membudidayakan. 

Serta mengetahui suhu dan jumlah telur yang akan menetas 

di kandang penangkaran burung. Maka dirancang dan 

dibuatlah suatu sistem kontrol dan monitoring kandang 

penangkaran burung yang otomatis dengan menggunakan 

mikroprosesor Arduino dan Android. Sistem ini 

mempermudah kinerja para peternak dalam aktivitas 

pengontrolan budidaya ternak burung. Karena sistem ini 

berbasis teknologi android, maka bisa dikontrol dan 

dimonitoring secara jarak jauh. Dari hasil pengujian, dapat 

dilihat bahwa sistem telah dapat digunakan untuk 

memonitor dan mengontrol suhu kandang penangkaran. 

Sistem juga telah mampu merekam jumlah telur yang 

terdapat di dalam kandang. 

 

Kata kunci : Android, Arduino, sensor, peternakan  

 

Abstract—With the development and growth of its 

population, there is an increasing amount of interest among 

people in Indonesia to keep pets in their houses or even to 
captive-breed them, especially birds.  But bird-owners have 

difficulties in overseeing the condition of the bird cages, 

keeping the temperature of the cages and recording the number 

of eggs in the cages. To overcome those difficulties, a captive 
breeding control and monitoring system using Android and 

Arduino microprocessor is designed and built. This system 

automates the process needed to be done by breeders in 

controlling their livestock condition and environment. This 
system is Android-based, which means it can be controlled and 

monitored remotely. From experiment results, it can be 

concluded that the system is working properly and it can be 

used to control and to monitor the temperature in the cage. The 
system is also working properly in recording the number of 

eggs laid in the cage. 

 

Keyword: Android, Arduino, sensor, captive-breeding 

 

 
PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan dan pertumbuhan penduduk 
yang sangat cepat di Indonesia, terjadi peningkatan minat 
dalam memelihara hewan atau binatang. Terutama 
memelihara, bahkan beternak burung. Selain karena hobi, 
ini juga bisa menjadi kegiatan  kita disela-sela waktu yang 

senggang. Maka dari itu timbulah ladang usaha bagi para 
peternak untuk membudidayakan burung. 

Namun saat ini sulit bagi pecinta burung untuk 
mengetahui kondisi kandang yang akan digunakan untuk 
membudidayakan serta berfungsi untuk mengetahui suhu 
dan jumlah telur yang akan menetas di kandang 
penangkaran burung. 

Maka dirancang dan dibuatlah suatu sistem kontrol dan 
monitoring kandang penangkaran burung yang otomatis 
dengan menggunakan alat dan android.sehingga bisa 
mempermudah kinerja para peternak dalam aktivitas 
pengontrolan budidaya ternak burung. 

Dari permasalahan tersebut, maka penulis membuat 
sistem dengan judul rancang bangun sistem kontrol dan 
monitoring kandang penangkaran burung berbasis android. 
Dengan adanya alat ini diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi tenaga dan waktu. Karena sistem ini berbasis 
teknologi android, maka bisa dikontrol dan dimonitoring 
secara jarak jauh. Sehingga peternak dapat dengan mudah 
menggunakan dan memanfaatkannya. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini sudah sangat 
maju, banyak bermunculan aplikasi dan peralatan yang 
serba otomatis. Android adalah sebuah sistem operasi yang 
berbasis linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar 
seluler dan komputer tablet. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka sendir untuk digunakan oleh 
bermacam piranti bergerak. Dengan semakin 
berkembangnya teknologi tersebut, diharapkan muncul 
sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang ada, 
khususnya untuk membantu dan memudahkan pekerjaan 
manusia. 

 
METODE 

Sistem ini menggunakan sensor suhu DHT11 untuk 
mendeteksi level panas ruangan tempat penangkaran 
burung, lampu pijar dan  kipas untuk meregulasi suhu 
dalam ruang penangkaran, wifi ESP8266 untuk 
menghubungakan sistem dengan android, dan 
mikroprosesor ardunio untuk mengontrol sistem. 
a. Sensor DHT11 

Sensor ini merupakan sensor dengan kalibrasi 
sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu 
dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen yang 
memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik. Sensor ini 
termasuk elemen resistif dan perangkat pengukur suhu 

mailto:Aldiwiguna.aw13@gmail.com1
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NTC. Memiliki kualitas yang sangat baik, respon 
cepat, dan dengan harga terjangkau. DHT11 memiliki 
fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi 
ini disimpan dalam OTP program memory, sehingga 
ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka 
module ini membaca koefisien sensor tersebut. Produk 
ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi 
pengukuran suhu dan kelembaban [1]. 

b. Wifi ESP8266 
Modul wireless ESP8266 merupakan modul low-

cost Wi-Fi dengan dukungan penuh untuk penggunaan 
TCP/IP. Modul ini di produksi oleh Espressif Chinese 

manufacturer. Pada tahun 2014, AI-Thinker 
manufaktur pihak ketiga dari modul ini mengeluarkan 
modul ESP-01, modul ini menggunakan AT-Command 
untuk konfigurasinya. Harga yang murah, penggunaan 
daya yang rendah dan dimensi modul yang kecil 
menarik banyak developer untuk ikut mengembangkan 
modul ini lebih jauh. Pada Oktober 2014, Espressif 
mengeluarkan software development kit (SDK) yang 
memungkinkan lebih banyak developer untuk 
mengembangkan modul ini. Modul ESP-01 memiliki 
form factor 2x4 DIL dengan dimensi 14,3 x 24,8 mm. 
Catu daya yang dibutuhkan adalah 3,3 volt[7]. 

c. LCD (Liquid Crystal Display) 
Merupakan LCD  (Liquid Crystal Display) 

berfungsi untuk menampilkan karakter angka, huruf 
ataupun simbol dengan lebih baik dan dengan 
konsumsi arus yang rendah. LCD (Liquid Crystal 

Display) dot matrik M1632 merupakan modul LCD 
buatan hitachi. Modul LCD (Liquid Crystal Display) 
dot matrik M1632 terdiri dari bagian penampil karakter 
(LCD) yang berfungsi menampilkan karakter dan 
bagian sistem prosesor LCD dalam bentuk modul 
dengan mikrokontroler yang diletakkan dibagian 
belakang LCD tersebut yang berfungsi untuk mengatur 
tampilan LCD serta mengatur komunikasi antara LCD 
dengan mikrokontroller yang menggunakan modul 
LCD1632 pada LCD tersebut memiliki memori 
tersendiri [2]. 

d. TRIAC 
TRIAC adalah perangkat semikonduktor 

berterminal tiga yang berfungsi sebagai pengendali 
arus listrik. Nama TRIAC ini merupakan singkatan 
dari Triode for Alternating Current (Trioda untuk 
arus bolak balik).  

Sama seperti SCR, TRIAC juga tergolong sebagai 
Thyristor yang berfungsi sebagai pengendali atau 
Switching. Namun, berbeda dengan SCR yang hanya 
dapat dilewati arus listrik dari satu arah 
(unidirectional), TRIAC memiliki kemampuan yang 
dapat mengalirkan arus listrik ke kedua arah 
(bidirectional) ketika dipicu. Terminal Gate TRIAC 
hanya memerlukan arus yang relatif rendah untuk 
dapat mengendalikan aliran arus listrik AC yang tinggi 
dari dua arah terminalnya. TRIAC sering juga disebut 
dengan Bidirectional Troide Thyristor. Pada dasarnya, 
sebuah TRIAC sama dengan dua buah SCR yang 
disusun dan disambungkan secara antiparalel (paralel 
yang berlawanan arah) dengan Terminal Gerbang atau 

Gate-nya dihubungkan bersama menjadi satu [4]. Jika 
dilihat dari strukturnya, TRIAC merupakan komponen 
elektronika yang terdiri dari 4 lapis semikonduktor dan 
3 Terminal, Ketiga Terminal tersebut diantaranya 
adalah MT1, MT2 dan Gate. MT adalah singkatan dari 
Main Terminal[3].  

e. LDR (Light Dependent Resistor) 
Light Dependent Resistor atau disingkat dengan 

LDR adalah jenis Resistor yang nilai hambatan atau 
nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya 
yang diterimanya. Nilai Hambatan LDR akan menurun 
pada saat cahaya terang dan nilai Hambatannya akan 
menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata 
lain, fungsi LDR (Light Dependent Resistor) adalah 
untuk menghantarkan arus listrik jika menerima 
sejumlah intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan 
menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. 

Naik turunnya nilai Hambatan akan sebanding 
dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada 
umumnya, Nilai Hambatan LDR akan mencapai 200 
Kilo Ohm (kΩ) pada kondisi gelap dan menurun 
menjadi 500 Ohm (Ω) pada Kondisi Cahaya Terang.  

LDR  yang merupakan Komponen Elektronika 
peka cahaya ini sering digunakan atau diaplikasikan 
dalam Rangkaian Elektronika sebagai sensor pada 
Lampu Penerang Jalan, Lampu Kamar Tidur, 
Rangkaian Anti Maling, Shutter Kamera, Alarm dan 
lain sebagainya [5]. 

f. LED (Light Emitting Diode) 
Kebanyakan semikonduktor akan memancarkan 

cahaya apabila ditembaki energi. Penembakan energi 
ini dapat tejadi dalam bentuk elektron, cahaya atau 
panas. Dioda Emisi Cahaya (Light Emiting Diode) 
menggunakan sifat ini, dimana LED adalah dioda yang 
dipasang dalam wadah tembus pandang yang akan 
menyala/memancarkan cahaya bila dilalui arus. 
Dengan menggunakan unsur-unsur seperti : gelium, 
arsen dan posfor, maka bisa didapatkan LED yang 
menghasilkan cahaya merah atau cahaya tak tampak. 
Bila sebuah LED diberi tegangan maju, maka LED 
tersebut akan memancarkan cahaya karena elektron-
elektron bebasnya akan bergabung kembali dengan 
lubang disekitar persambungan ketika melaju dari 
tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang 
lebih rendah [8]. 

Secara garis besar prinsip kerja dari sistem 
kandang penangkaran burung berbasis android ini 
digambarkan pada Gambar 1. 

 

KONTROLER

SENSOR
SUHU 

LCD

LAMPU
PEMANAS

KIPAS
SIRKULASI

WIFI
ESP8266

PENGHITUNG
TELUR

 
Gambar1. Blok Diagram Sistem Penangkaran Burung 

Berbasis Web 
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Berdasarkan Gambar 1, sensor suhu dan kelembaban 
(DHT11) dan sensor  penghitung telur (LDR) akan 
digerakan oleh mikrokontroler, kemudian mikrokontroler 
akan mengetahui hasil data suhu sesuai pengaturan atau 
permintaan dan data jumlah telur bisa terhitung otomatis 
jika telur sudah masuk ke dalam rak yang terdapat pada 
alat sehingga semua data tersebut akan ditampilkan di 
LCD. Wifi ESP8266 untuk telemetri jarak jauh [6]. 
fungsinya mengontrol dan mengirimkan data suhu dan 
jumlah telur ke android.sehingga bisa ditampilkan juga di 
android. Lampu pijar akan otomatis menyala jika suhu 
lebih kecil dari suhu yang ditentukan, sedangkan jika suhu 
lebih besar dari yang ditentukan maka Lampu akan 
otomatis mati. sedangkan kipas hanya untuk 
mensirkulasikan ruangan di kandang agar suhu tetap stabil. 

Diagram alir dari sistem alat penangkaran burung 
otomatis ditampilkan pada Gambar 2. 
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T
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Gambar 2. Diaram Alir Sistem Penangkaran Burung 
Berbasis Web 

 
Dari Gambar 2, proses kerja web server dari sistem 

penangkaran burung otomatis yang dibuat pada penelitian 
ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Modul ESP01 difungsikan sebaai access point, dengan 

SSID dan password yang ditentukan misal  : 
SSID=mesin telur, password=123456. 

2. Selanjutnya ESP01 difungsikan sebagai web server, 
yang menghandel request dari client yang terhubung 
kejaringan wifi jarak jauh, jika ada request, modul 
ESP01 mengirim data suhu dan jumlah telur ( dari 
modul kontroler). 

3. Program akan berulang terus menerus selama alat 
berfungsi. 

Dari Gambar 2 juga dapat dijelaskan proses kerja 
mikroprosesor pada sistem : 

1. Kontroler arduino pro mini  atmega328 
dikonfigurasikan untuk LCD, sensor DHT11, port 
serial ke ESP01, TRIAC,  dan transistor. 

2. Kontroler membaca sensor DHT11, menyimpannya 
sebagai suhu aktual (PV=present value). 

3. Jika pengguna menekan tombol 1, program akan 
menambah suhu setpoint (target suhu) bertambah 1 
derajat. 

4. Jika pengguna menekan tombol 1, program akan 
mengurangi suhu setpoint (target suhu) bertambah 1 
derajat. 

5. Kontroler membandingkan antara suhu hasil 
pembacaan sensor dengan suhu setting (hasil setting 
tombol 1 dan 2).  

6. Jika suhu sensor lebih kecil, heater ON. Jika suhu sama 
atau melebihi suhu setting, heater OFF. 

7. Kontroler membaca jumlah telur yang masuk 
berdasarkan cahaya, jika ada objek (telur) 
menghalangi, dan kemudian lewat, maka ada 
pertambahan 1 telur. 
Hasil hitungan telur dan suhu di sensor maupun suhu 

yang dikehendaki (di-setting) akan ditampilkan di LCD 
dan dikirim menggunakan modul ESP ke aplikasi android. 
Gambar rangkaian keseluruhan dari sistem ini ditunjukkan 
pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Rangkaian Elektronik Keseluruhan Sistem 
 

Berdasarkan Gambar 3, dapat dijabarkan cara kerja 
sistem penangkaran burung berbasis android secara umum. 
Pada saat arduino hendak membaca sensor suhu dan 
sensor telur maka pengguna perlu menekan tombol yang 
berada pada alat. Telur masuk sama jumlah telur yang 
tersimpan di rak telur, di input di arduino kemudian akan 
ditampilkan di LCD. Sedangkan data suhu dan data telur 
akan dikirim melalui telemetri jarak jauh (modul ESP01), 
lalu akan terkirim ke android. LCD dan android akan 
menampikan suhu ruangan penangkaran burung, jumlah 
telur, dan cara mengatur suhu. Android dapat mengontrol 
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dan memonitoring suhu ruangan penangkaran burung,  
jumlah telur, dan mengatur suhu. Lampu pijar akan 
otomatis hidup jika suhu lebih kecil dari suhu yang 
ditentukan, sedangkan jika suhu lebih besar dari yang 
ditentukan maka Lampu akan otomatis mati. Kipas untuk 
mensirkulasikan suhu dikandang penangkaran agar tetap 
stabil. 
 

HASIL 
Pada sensor suhu, pengamatan dilakukan dengan 
mengamati level suhu pada kandang penangkaran burung. 
Suhu yang terdeteksi dapat dilihat pada tampilan LCD. 
Gambar 4 menunjukkan tampilan suhu pada LCD yang 
dipasang pada kandang penangkaran sebelum dilakukan 
setting suhu oleh user. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan Suhu Pada LCD Sebelum Dilakukan 
Setting Suhu oleh User 

 
Gambar 5 menunjukkan tampilan suhu pada LCD ketika 
telah dilakukan setting suhu oleh user. 

 
Gambar 5. Tampilan Suhu Pada LCD Setelah Dilakukan 

Setting Suhu oleh Use 

 
Pada perobaan, setting suhu diubah-ubah, dan tampilan 
LCD diamati untuk melihat kinerja dari sistem yang telah 
dibuat. Tabel 1 menunjukkan hasil pengamatan untuk tiga 
macam percobaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Suhu Kandang Penangkaran 

Per 

cob
aan 

Suhu 
Set 

Suhu 

< 

Suhu 
Set 

Suhu 

> 

Suhu 
Set 

Suhu 

= 

Suhu 
Set 

Ket. 

Lampu 

I 37°C 36°C 38°C 37°C Suhu<Suhu 
Set : Hidup 

II 38°C 37°C 39°C 38°C Suhu>Suhu 
Set : Mati 

III 39°C 38°C 40°C 39°C Suhu=Suhu 
Set : Mati 

 
Berdasarkan Tabel 1, sebelum di setting suhu tidak akan 
terdeteksi atau bekerja, untuk bisa bekerja maka perlu 
setting berapa °C yang diinginkan. Jika sudah maka suhu 
akan bekerja. Setelah di setting maka alat bekerja untuk 
mendeteksi suhu agar tetap stabil dan sesuai suhu yang di 
setting. Karena suhu kurang maka lampu akan hidup atau 
menyala. Setelah di setting maka alat bekerja untuk 
mendeteksi suhu agar tetap stabil dan sesuai suhu yang di 
setting. Jika suhu sama dengan suhu setting maka lampu 
akan mati. Setelah di setting maka alat bekerja untuk 
mendeteksi suhu agar tetap stabil dan sesuai suhu yang di 
setting. Karena suhu lebih dari suhu setting, maka lampu 
akan mati. 

Alat ini juga dilengkapi dengan sensor penghitung 
jumlah telur yang ada di dalam kandang penangkaran. 
Telur masuk satu ke kandang maka telur akan bisa 
terhitung oleh sensor LDR. Ketika sensor LDR sudah 
bekerja maka hasil data jumlah telur akan ditampilkan di 
LCD. Setelah telur terhitung oleh sensor LDR maka 
jumlah telur akan bisa dilihat di LCD. Penambahan telur 
akan terlihat jelas pada LCD. Pada Gambar 6, dapat dilihat 
bahwa jumlah telur yaitu satu. 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan LCD Setelah 1 Telur Masuk 
Kedalam Kandang 

  
Sebelum diatur tidak akan terdeteksi, untuk bisa 

terdeteksi maka suhu perlu diatur oleh pengguna agar suhu 
bisa terlihat di grafik dan termometer. Gambar 7 
menunjukkan tampilan android sebelum suhu diatur. 
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Gambar 7. Sebelum Diatur di Android 

 
Dari hasil pengaturan suhu maka garis hijau dan 

termometer akan berubah sesuai suhu yang sudah diatur. 
Suhu yang terdeteksi bisa dilihat dari grafik. Grafik akan 
naik-turun dan menyesuaikan suhu yang diminta oleh 
pengguna agar tetap stabil. sehingga garis hijau disini 
berfungsi sebagai pembatas.  

Ketika telur masuk satu ke kandang maka telur akan 
bisa terhitung oleh sensor LDR. Ketika sensor LDR sudah 
bekerja maka hasil data jumlah telur akan ditampilkan di 
LCD. Gambar 8 memperlihatkan tampilan LCD ketika ada 
telur yang masuk ke dalam kandang. Dari gambar tersebut 
dapat dilihat jumlah telur yang terdeteksi adalah 1. 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan LCD ketika ada telur yang masuk ke 
dalam kandang. 

 
Android akan menerima data dari rangkaian kerja alat 
yang sudah bekerja, data tersebut dalah jumlah telur yang 
masuk ke kandang. Data akan dikirim melalui modul ESP-
01 yang sudah terkoneksi atau terhubung ke android. 
Maka data jumlah telur akan sangat jelas terlihat di 
android.. Gambar 9 menunjukkan tampilan Android ketika 
satu butir telur masuk ke dalam kandang. 
 

 
Gambar 9. Tampilan Android Setelah 1 Telur Masuk 

Kedalam kandang 

Telur yang tadi masuk ke kandang akan masuk ke rak 
telur. Di rak telur, Telur yang tadi masuk ke kandang akan 
masuk ke rak telur. Di rak telur, jumlah telur dihitung lagi. 
Jumlah telur yang terhitung di rak telur kemudian 
ditampilkan di LCD. Gambar 10 memperlihatkan tampilan 
LCD ketika jumlah telur di rak telah dihitung. Gambar 11 
menampilkan rak telur dengan satu telur di dalamnya. 

Android akan menerima data dari rangkaian kerja alat 
yang sudah bekerja, data tersebut adalah jumlah telur yang 
masuk ke tempat rak telur. Data akan dikirim melalui 
modul ESP-01 yang sudah terkoneksi atau terhubung ke 
android. Maka jumlah telur akan jelas terlihat di android. 
Gambar 12 menunjukkan tampilan Android ketika jumlah 
telur di rak terdeteksi sebanyak satu butir. 
 

 
 

Gambar 10. Tampilan LCD setelah jumlah telur di rak 
dihitung 

 

 
 

Gambar 11. Rak telur dengan satu telur di dalamnya 
 

 
Gambar 12. Tampilan Andorid ketika telur di rak 

terdeteksi sebanyak satu butir. 
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Ketika ada telur yang menetas, maka jumlah telur di dalam 
rak akan berkurang. Pengurangan jumlah telur ini akan 
dideteksi oleh sensor LDR, dan jumlah telur terbaru akan 
ditampilkan di LCD. Gambar 13 menunjukkan rak telur 
ketika kosong (semua telur menetas). Gambar 14 
menunjukkan tampilan LCD ketika rak telur kosong. 
 

 
 

Gambar 13. Rak telur ketika semua telur telah menetas. 
 

 
 

Gambar 14. Tampilan LCD ketika semua telur telah 
menetas 

 
Android akan menerima data dari rangkaian kerja alat 
yang sudah bekerja, data tersebut adalah jumlah telur yang 
tersisa di rak telur. Data akan dikirim melalui modul ESP-
01 yang sudah terkoneksi ke android dan akan 
ditampilkan. Gambar 15 menunjukkan tampilan Android 
ketika telur di dalam rak telah berkurang menjadi nol butir. 
 

 
Gambar 15. Tampilan Android setelah semua telur 

menetas. 
 

Dari percobaan dapat dilihat bahwa sensor DHT11 
mempunyai kestabilan dan keakuratan yang sangat cukup 

baik digunakan pada sistem ini. Saat sensor di setting 
maka akan didapatkan suhu yang berbeda dengan saat 
sensor tidak di setting. Suhu lebih kecil dari suhu setting 
maka lampu akan hidup, jika suhu lebih besar dan sama 
dengan suhu setting maka lampu akan mati. Sensor 
penghitung telur (LDR) akan terhitung jika telur sudah 
masuk ke dalam kandang penangkaran burung. Telur akan 
masuk lagi kedalam rak telur,sehingga telur akan terhitung 
dan bisa mengetahu telurnyang menetas. Karena sensor 
penghitung telur (LDR) didalam rak ini bekerja pada 
intensitas cahaya yang diterimanya. Ini membuktikan 
sensor mampu membaca data dengan baik. Data 
suhu,jumlah telur,dan mengetahui jumlah telur yang 
menetas dapat dilihat atau ditampilkan pada LCD. Serta 
data dapat dikirim ke android melalui wifi ESP-01, 
Sehingga di android juga akan ditampilkan. 
 

SIMPULAN 
Setelah melakukan perancangan dan uji coba terhadap 

rangkaian dari sistem penangkaran burung berbasis 
android, maka dapat disimpulkan : 
1. Alat ini telah dapat digunakan untuk memonitor dan 

mengontrol suhu kandang burung melalui jarak jauh. 
2. Alat ini telah dapat merekam jumlah telur yang tedapat 

di dalam kandang. 
3. Alat telah berjalan dengan baik. 
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Pertanyaan 
Apakah sistem berbasis android ? 
Jawaban 
Android berbasis C 
 
Pertanyaan 
Bagaimana koneksi ESP dengan android ? 
Jawab 
Tidak dibahas 
 
Pertanyaan 
Bagaimana pengaturan / algoritma pengaturan suhunya ? 
Jawab 
Hanya berdasarkan on / off 
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Abstrak—Katarak adalah gangguan pada penglihatan 

yang disebabkan oleh kekeruhan pada lensa mata sehingga 

menghalangi penerimaan cahaya oleh lensa mata. 

Berdasarkan tingkat keparahannya, katarak diklasifikasikan 

ke dalam katarak insipien, katarak imatur, katarak matur, 

dan katarak hipermatur. Dampak yang ditimbulkan oleh 

katarak adalah penurunan kemampuan penglihatan hingga 

kebutaan. Salah satu cara untuk meminimalisir dampak dari 

katarak adalah dengan deteksi dini. Pada penelitian ini 

dilakukan analisis performansi optimasi metode Gray-Level 

Co-Occurance Matrix (GLCM) untuk mengklasifikasikan 

citra mata ke dalam kondisi normal, katarak imatur, atau 

katarak matur sebagai alternatif deteksi dini katarak. 

GLCM merupakan metode ekstraksi fitur tekstur 

berdasarkan fitur statistik. GLCM memiliki tiga parameter 

utama, yaitu jarak antar piksel 𝒅 , sudut analisis 𝜽 , dan 

fitur statistik.  Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

terhadap ketiga parameter tersebut untuk mendapatkan 

akurasi terbaik pada klasifikasi katarak. Pada proses 

klasifikasi digunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) 

dengan nilai 𝑲 = . Dari hasil pengujian, diperoleh hasil 

terbaik dengan akurasi 91,11% dengan menggunakan fitur 

Variance, Sum Variance, Information Measure of Correlation 

II, dan Maximal Correlation Coefficient, 𝒅 =  untuk 𝜽 =𝒐 serta 𝒅 =  untuk 𝜽 = 𝒐, 𝒐, 𝟗 𝒐. 

 

Kata kunci : katarak, GLCM, K-NN. 

  

Abstract—Cataract is a vision impaired that caused by 

opacification of the eye lens thus blocking the light reception by 

eye lens. Based on  its severity, cataracts are classified into 

incipient cataract, immature cataract, mature cataract, and 

hypermature cataract. The impact that caused by cataracts are 
decreased of vision ability until blindness. In this research, we 

analyzed the performance of Gray-Level Co-Occurance Matrix 

(GLCM) optimization to classify eye image into normal 

condition, immature cataract, and mature cataract as an 

alternative of early cataract detection. GLCM is a texture 

feature extraction method based on statistic feature. GLCM 

have three main parameters, that is distance between pixel 𝒅 , 

analysis angle 𝜽 , and statistic feature.  In this research,  
we’re doing an experiment to that parameters to get the best 

accuracy in cataract classification. In classification process K-

Nearest Neighbour (K-NN) is used with 𝑲 = . From the 

experiment result, achieved the best result with accuracy 
91,11% by using Variance, Sum Variance, Information 

Measure of Correlation II, and Maximal Correlation 

Coefficient feature, 𝒅 =  for 𝜽 = 𝒐 and 𝒅 =  for 𝜽 =𝒐, 𝒐, 𝟗 𝒐. 

 

Keyword: cataract, GLCM, K-NN. 
 
 

PENDAHULUAN 
Katarak adalah gangguan pada penglihatan manusia 

yang disebabkan oleh kekeruhan atau keburaman pada 
lensa mata sehingga menghalangi penerimaan cahaya oleh 
lensa mata. Katarak dapat menyebabkan rabun jauh 
(miopi) bahkan kebutaan [1].  Global Data on Visual 

Impairment 2010 yang diterbitkan oleh World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan 
bahwa 51% kebutaan disebabkan oleh katarak [2]. 
Penanganan katarak yang terlambat akan menimbulkan 
dampak yang semakin besar. Oleh karena itu, agar dapat 
segera ditangani harus dilakukan deteksi dini untuk 
mengetahui kondisi mata, di mana secara umum deteksi 
katarak dilakukan oleh dokter spesialis mata menggunakan 
alat slit lamp. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 
menciptakan alternatif dalam deteksi dini katarak. 

Pada penelitian [3] Retno Supriyanti, Hitoshi Habe, 
Masatsugu Kidode, Satoru Nagata melakukan penelitian 
untuk mengklasifikasikan katarak serius dan non-serius di 
mana penelitian tersebut menggunakan metode analisis 
tekstur statistik, specular reflection, dan SVM. Akurasi 
yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah 86,61%. 

Pada penelitian [4] Santi Pramesthi, Achmad Rizal, 
Ratri Dwi Atmaja melakukan penelitian deteksi katarak 
menggunakan metode perbandingan citra biner dan K-

Nearest Neighbor (K-NN). Penelitian tersebut mampu 
mengklasifikasikan kondisi mata normal, katarak imatur, 
dan katarak matur dengan akurasi sistem 80%. 

Penelitian [5] yang dilakukan oleh R Yunendah Nur 
Fu’adah, Tati Latifah Erawati Rajab, Agung W. Setiawan 
bertujuan untuk mengklasifikasikan kondisi mata katarak 
dan mata normal. Metode yang digunakan adalah analisis 
tekstur statistik dan K-Nearest Neighbor (K-NN). Akurasi 
yang diperoleh adalah 94,5%. 

Penelitian [6] yang dilakukan oleh Rudi Hariyanto, 
Achmad Basuki, Rini Nur Hasanah menggunakan 
Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ) bertujuan 
untuk mengklasifikasikan kondisi katarak senilis dan 
kongenital. Akurasi yang diperoleh pada penelitian 
tersebut adalah 99%. 

Pada penelitian ini dilakukan pengembangan terhadap 
penelitian sebelumnya dengan tujuan menciptakan sistem 

mailto:stevenpalondongan@student.telkomuniversity.
mailto:ritamagdalena@telkomuniversity.ac.id
mailto:yunendah@telkomuniversity.ac.id
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untuk mengklasifikasikan mata ke dalam kondisi normal, 
katarak imatur, dan katarak matur. Katarak imatur dan 
matur merupakan katarak stadium awal dan relatif mudah 
untuk dioperasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis 
performansi pada optimansi metode GLCM dalam deteksi 
katarak. Analisis dilakukan dengan melakukan pengujian 
terhadap parameter jarak antar piksel , sudut analisis 𝜃 , dan fitur statistik untuk  mendapatkan akurasi terbaik. 
Jarak antar piksel  yang digunakan untuk pengujian 
adalah 1 sampai dengan 2, sudut analisis 𝜃  0o, 45o, 90o, 
135o, dan 14 fitur statistik. 

 
METODE 

A. Diagram Alur Perancangan Sistem 

Pada penelitian ini dilakukan analisis performansi 
optimasi metode GLCM untuk klasifikasi katarak. GLCM 
digunakan sebagai metode ekstraksi fitur dan metode K-
NN digunakan sebagai metode klasifikasi. Gambar 1 
adalah diagram alur perancangan sistem. 

Mulai

Citra Latih

Pre-Processing

Ekstraksi Fitur

Fitur

Mulai

Citra Uji

Pre-Processing

Ekstraksi Fitur

Klasifikasi

Hasil

Selesai

Selesai

Hasil Ekstraksi 
Fitur

Perhitungan 
Akurasi

 
Gambar 1 Diagram Alur Perancangan Sistem 

 
Blok bagian kiri adalah tahap pelatihan. Pelatihan 

dimulai dengan pembacaan citra latih berupa 45 citra 
mata, masing-masing 15 citra mata normal, katarak imatur, 
dan katarak matur. Selanjutnya dilakukan pre-processing 

berupa konversi warna ke ruang warna grayscale dan 
pengubahan ukuran citra menjadi 80x80 piksel. Kemudian 
dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM.  

Blok bagian kanan merupakan tahap pengujian yang 
diawali dengan input citra uji yang terdiri dari 45 citra, 
masing-masing 15 citra pada kondisi mata normal, katarak 
imatur, dan katarak matur. Kemudian, dilakukan pre-

processing dan dilanjutkan dengan ekstraksi fitur yang 
sama dengan tahapan pelatihan. Selanjutnya, dilakukan 
klasifikasi menggunakan metode K-NN. Tahapan 
pengujian diakhiri dengan perhitungan akurasi sistem. 

 
A. Gray-Level Co-Occurance Matrix (GLCM) 

Gray-Level Co-Occurance Matrix (GLCM) merupakan 
metode ekstraksi berbasis fitur tekstur statistik orde dua 
[7]. Metode GLCM bekerja dengan membuat matriks ko-

okurensi kemudian mengekstraksi fitur statistik dari 
matriks ko-okurensi tersebut. Matriks ko-okurensi 
merupakan matriks yang menyatakan distribusi spasial 
antara dua piksel yang bertetangga dengan intensitas  dan 
, jarak antar dua posisi piksel yang dinyatakan dengan , 

dan sudut antar dua piksel yang dinyatakan dengan 𝜃  [8].  
 

 
Gambar 2 Sudut antar piksel 𝜃  Matriks Ko-Okurensi [9] 

 
Setelah matriks ko-okurensi diperoleh, selanjutnya 

dilakukan ekstraksi fitur statistik dari matriks tersebut.  
Berikut ini adalah 14 fitur statistik yang disebut juga 
sebagai fitur Haralick [10]: 
1. Angular Second Moment = ∑ ∑ ,   (1) 

2. Contrast  = ∑ ∑ − ,   (2) 
3. Correlation = ∑ ∑ 𝑑 , −𝜇 𝜇𝜎 𝜎   (3) 

4. Sum of Squares (Variance) = ∑ ∑ − 𝜇 ,   (4) 

5. Inverse Difference Momentum (IDM) = ∑ ∑ + − 2 ,   (5) 

6. Sum Average = ∑ ∑ ,,𝑁𝑔=   (6) 
7. Sum Variance = ∑ ∑ −,𝑁𝑔=+ = .   (7) 

8. Sum Entropy = − ∑ ∑ , log( , ) ,𝑁𝑔=+ =   (8) 

9. Entropy = − ∑ ∑ , log ,   (9) 

10. Difference Variance = 𝑎 {∑ ,,| − |= } = ,…,𝑁𝑔−   (10) 

11. Difference Entropy = − ∑ ∑ , log ,,| − |=𝑁𝑔−=   (11) 

12. Information Measures of Correlation I = 𝐻 −𝐻max{𝐻 ,𝐻 }  (12) 

Di mana HX dan HY adalah entropi dari px dan py 𝐻 =  − ∑ ∑ , log ,   (13) 𝐻 =  − ∑ ∑ , log{ }   (14) 
13. Information Measures of Correlation II  =  √ − exp [− 𝐻 − 𝐻 ]  (15) 𝐻 =  − ∑ ∑ , log ,   (16) 𝐻 = − ∑ ∑ log{ }   (17) 

14. Maximal Correlation Coefficient 
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= √  𝑎  𝑎   𝑄(18) 

Di mana : 𝑄 , = ∑ , ,   (19) 

Dengan : ,  : Entri dalam matriks ko-okurensi pada baris  
dan kolom  

 : Hasil penjumlahan baris dari entri matriks ,  
 : Hasil penjumlahan kolom dari entri matriks ,  𝜇  : Nilai rata-rata elemen kolom pada matriks ,  𝜇  : Nilai rata-rata elemen baris pada matriks ,  𝜎  : Nilai standar deviasi elemen kolom pada 

matriks ,  𝜎  : Nilai standar deviasi elemen baris pada 
matriks ,  

 

B. K-Nearest Neighbor (K-NN) 

K-Nearest Neighbor (K-NN) merupakan metode 
klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran 
yang jaraknya terdekat dengan data pengujian, sesuai 
dengan nilai tetangga  yang ditentukan [8].  Salah satu 
metode yang digunakan untuk menghitung jarak antara 
data pengujian dan data pembelajaran adalah jarak 
Euclidean yang ditunjukkan oleh Persamaan 20 [11]. , = √∑ −𝑁=   (20) 

Di mana  dan  merupakan dua vektor yang 
jaraknya akan dihitung dan 𝑁 merupakan panjang vektor. 

 

C. Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui performansi sistem sehingga dapat diketahui 
kekurangan dan kelebihan dari sistem yang dibuat.  

Salah satu parameter yang digunakan dalam evaluasi 
kinerja sistem adalah akurasi dengan persamaan yang 
ditunjukkan oleh persamaan (21). 𝐴 𝑎 =  𝐽 ℎ  𝑟𝐽 ℎ  𝑥 %  (21) 

 

HASIL 
Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan 

menggunakan 45 data latih dan data uji untuk kondisi mata 
normal, katarak imatur, dan katarak matur, di mana 
masing-masing kelas terdiri dari 15 data latih dan data uji.   

Dilakukan delapan skenario pengujian dengan menguji 
pengaruh jarak antar piksel , sudut analisis 𝜃 , dan 
fitur-fitur GLCM terhadap akurasi sistem. Pada setiap 
skenario pengujian dilakukan klasifikasi menggunakan 
metode K-NN dengan jarak Euclidean dan = . 

Pada skenario pertama, dilakukan analisis terhadap 14 
fitur statistik GLCM dengan =  dan 𝜃 = . Dari 
skenario pertama diperoleh akurasi sebesar 77,78%. 
Selanjutnya dilakukan pemilihan fitur-fitur GLCM yang 
menunjukkan selisih dominan antar kelas, yaitu Variance, 

Sum Variance, Difference Entropy, Information Measure 

of Correlation II, dan Maximal Correlation Coefficient. 

Setelah diuji, kelima fitur tersebut menghasilkan akurasi 

sebesar 82,22%. Kemudian, dilakukan kombinasi terhadap 
kelima fitur tersebut.  Hasil dari skenario kombinasi lima 
fitur tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Performansi dari Kombinasi Lima Fitur GLCM 

No. Fitur Akurasi 
1. Variance, Sum 

Variance, Difference 

Entropy 

73,33% 

2. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

77,78% 

3. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

73,33% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

80% 

5. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

80% 

6. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

7. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

8. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

77,78% 

9. Variance, Sum 

Variance, Information 

Measure of Correlation 

II 

82,22% 

10. Variance, Sum 

Variance, Maximal 

Correlation Coefficient 

77,78% 

11. Variance, Sum 

Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

 
Pada skenario ke-2, dilakukan analisis menggunakan 

nilai =  dan 𝜃 =  terhadap 14 fitur GLCM. Akurasi 
yang diperoleh pada scenario ke-2 adalah 82,22%. 
Selanjutnya dipilih fitur-fitur yang memberikan perbedaan 
dominan antar kelas, yaitu Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, Information Measure of Correlation 

II, dan Maximal Correlation Coefficient di mana kelima 
fitur tersebut menghasilkan akurasi sebesar 75,56%.   
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Kemudian, kelima fitur tersebut dikombinasikan untuk 
mendapatkan kombinasi fitur dengan akurasi terbaik.  
Hasil kombinasi lima fitur pada skenario ke-2 dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2 Performansi dari Kombinasi Lima Fitur GLCM 
No. Fitur Akurasi 
1. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy 
71,11% 

2. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

75,56% 

3. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

68,89% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

75,56% 

5. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

75,56% 

6. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

7. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

8. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

75,56% 

9. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

82,22% 

10. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

77,78% 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

  
Pada skenario ke-3, dilakukan analisis dengan nilai =

 dan 𝜃 = 9  terhadap 14 fitur GLCM. Hasil dari skenario 
ke-3 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Pengujian Skenario Ke-3 

No. Fitur Akurasi 
1. 14 fitur GLCM 82,22% 
2. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

77,78% 

3. Variance, Sum Variance, 73,33% 

No. Fitur Akurasi 
Difference Entropy 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

77,78% 

5. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

71,11% 

6. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

77,78% 

7. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

77,78% 

8. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

9. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

10. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

77,78% 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

86,67% 

12. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

77,78% 

13. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

 
Pada skenario ke-4 digunakan nilai =  dan 𝜃 =  

dengan fitur-fitur yang sama dengan skenario sebelumnya.  
Hasil dari skenario keempat dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Skenario Ke-4 

No. Fitur Akurasi 
1. 14 fitur GLCM 82,22% 
2. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

82,22% 

3. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy 
73,33% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

77,78% 

5. Difference Entropy, 71,11% 
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No. Fitur Akurasi 
Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

6. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

77,78% 

7. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

77,78% 

8. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

9. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

10. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

77,78% 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

84,44% 

12. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

80% 

13. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

91,11% 

Pada skenario ke-5, digunakan nilai =  dan 𝜃 =
dengan fitur-fitur yang sama dengan skenario 

sebelumnya.  Hasil dari skenario ke-5 dapat dilihat pada 
Tabel 5. 

 
Tabel 5 Hasil Pengujian Skenario Ke-5 

No. Fitur Akurasi 
1. 14 fitur GLCM 80% 
2. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

82,22% 

3. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy 
71,11% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

75,56% 

5. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

71,11% 

6. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

77,78% 

No. Fitur Akurasi 
Coefficient 

7. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

77,78% 

8. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

9. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

10. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

75,56% 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

84,44% 

12. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

82,22% 

13. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

91,11% 

 
Pada skenario ke-6, dilakukan analisis dengan 

menggunakan nilai = , 𝜃 =  dan fitur-fitur yang 
sama dengan skenario sebelumnya.  Hasil dari skenario 
ke-6 dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6 Hasil Pengujian Skenario Ke-6 

No. Fitur Akurasi 
1. 14 fitur GLCM 82,22% 
2. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

86,67% 

3. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy 
71,11% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

75,56% 

5. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

77,78% 

6. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

84,44% 

7. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

84,44% 

8. Variance, Information 91,11% 
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No. Fitur Akurasi 
Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

9. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

91,11% 

10. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

75,56% 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

84,44% 

12. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

82,22% 

13. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

91,11% 

 
Pada skenario ke-7, dilakukan analisis dengan 

menggunakan nilai = , 𝜃 = 9 , dan fitur-fitur yang 
sama dengan skenario sebelumnya.  Hasil dari skenario 
ke-7 dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7 Hasil Pengujian Skenario Ke-7 

No. Fitur Akurasi 
1. 14 fitur GLCM 82,22% 
2. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

80% 

3. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy 
71,11% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

75,56% 

5. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

71,11% 

6. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

82,22% 

7. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

82,22% 

8. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

9. Sum Variance, 

Information Measure of 
88,89% 

No. Fitur Akurasi 
Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

10. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

II 

75,56% 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

84,44% 

12. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

80% 

13. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

91,11% 

 
Pada skenario ke-8, dilakukan analisis dengan 

menggunakan nilai = , 𝜃 = , dan fitur-fitur yang 
sama dengan skenario sebelumnya.  Hasil dari skenario 
ke-8 dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8 Hasil Pengujian Skenario Ke-8 

No. Fitur Akurasi 
1. 14 fitur GLCM 82,22% 
2. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

84,44% 

3. Variance, Sum Variance, 

Difference Entropy 
73,33% 

4. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II 

73,33% 

5. Difference Entropy, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

80% 

6. Sum Variance, 

Difference Entropy, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

82,22% 

7. Variance, Difference 

Entropy, Maximal 

Correlation Coefficient 

80% 

8. Variance, Information 

Measure of Correlation 

II, Maximal Correlation 

Coefficient 

88,89% 

9. Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

10. Variance, Difference 

Entropy, Information 

Measure of Correlation 

73,33% 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

34 - 7 

 

No. Fitur Akurasi 
II 

11. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II 

84,44% 

12. Variance, Sum Variance, 

Maximal Correlation 

Coefficient 

80% 

13. Variance, Sum Variance, 

Information Measure of 

Correlation II, Maximal 

Correlation Coefficient 

88,89% 

 

SIMPULAN 
Dari hasil pengujian diperoleh bahwa penggunaan tiga 

fitur GLCM, yaitu Variance, Information Measure of 

Correlation II, dan Maximal Correlation Coefficient  

menghasilkan akurasi sebesar 88,89% pada  =  untuk 
semua nilai 𝜃 dan =  untuk 𝜃 = , 9 , 𝑎  .  
Hasil yang sama diperoleh juga ketika menggunakan fitur 
Sum Variance, Information Measure of Correlation II, dan 
Maximal Correlation Coefficient.  Sementara pada =  
dan 𝜃 =  diperoleh akurasi yang lebih baik yaitu 
sebesar 91,11% untuk kedua kombinasi fitur tersebut. 

Kemudian pada kombinasi empat fitur GLCM, yaitu 
Variance, Sum Variance, Information Measure of 

Correlation II, dan Maximal Correlation Coefficient 
diperoleh akurasi sebesar 88,89% dengan menggunakan =  untuk 𝜃 = , , 9  serta =  untuk 𝜃 =

. Akurasi yang lebih baik yaitu sebesar 91,11% 
diperoleh dengan menggunakan =  untuk 𝜃 =  
serta =  untuk 𝜃 = , , 9 . 
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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat 

ukur impedansi dan kapasitansi meter portabel yang 

dilengkapi dengan fitur Offline dan Online data logger untuk 

keperluan pengukuran tingkat kelembaban tanah. 

Pengukuran impedansi dilakukan menggunakan rangkaian 

auto balancing bridge dengan tegangan masukan sinusoidal 

berfrekuensi 100kHz dan menggunakan probe pengukuran 

tipe YL-69, sedangkan pengukuran kapasitansi 

menggunakan probe pengukuran tipe co-planar 

interdigitated. Fitur Offline data logger mengggunakan SD 

Card, sedangkan Online data logger menggunakan Online 

internet server. Hasil pengukuran impedansi, kapasitansi 

tanah kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran 

kelembaban tanah yang sebenarnya pada waktu yang sama 

dengan metode gravimetri. Dengan menggunakan metode 

regresi linier didapat bahwa dengan regresi linear dua 

variabel, impedansi dan kapasitansi, terhadap kelembaban 

tanah lebih baik daripada hanya menggunakan satu variabel 

impedansi atau kapasitansi saja. 

 
Kata kunci : impedansi meter, kapasitansi meter, 

kelembaban tanah 

 

Abstract—This research propose the portable impedance 

meter and capacitance meter equipped with Offline feature and 

Online data logger for measuring soil moisture level. The 

impedance measurement was performed using an auto 

balancing bridge circuit with 100kHz sinewave input voltage 
and using a YL-69 type measurement probe, while the 

measurement of capacitance using an interdigitated co-planar 

type probe. Offline data logger feature uses SD Card, while 

Online data logger using Online internet server. The result of 
the impedance measurement, the soil capacitance is then 

compared with the actual soil moisture measurement results at 

the same time as the gravimetric method. Using linear 

regression method, it is found that with two linear regression, 
impedance and capacitance, to soil moisture is better than 

using only one impedance or capacitance variable. 

 

Keywords: impedance meter, capacitance meter, soil 

moisture 

 

 

PENDAHULUAN 
Pengetahuan tentang tingkat kandungan air  di dalam 

tanah merupakan salah satu indikator penting untuk 
mengetahui kualitas suatu lahan, terutama yang digunakan 
sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kadar air di 

dalam tanah sangat berkaitan erat dengan kemampuan 
lahan menyerap air yang jatuh ke permukaan serta 
kemampuan untuk mensuplai air bagi pertumbuhan  
tanaman.  

Kadar air tanah dapat ditetapkan secara langsung 
melalui pengukuran perbedaan berat tanah (disebut metode 
gravimetri) dan secara tidak langsung melalui pengukuran 
sifat-sifat lain yang berhubungan erat dengan air tanah 
(Gardner, 1986). Salah satu sifat yang dapat digunakan 
untuk pengukuran tidak langsung adalah sifat kelistrikan 
seperti resistansi, impendansi, kapasitansi, frekuensi dan 
lain-lain.  

Penelitian ini nerupakan penelitian lanjutan dari 
penelitian sebelumnya[1,2] yang melakukan pengamatan 
pada sifat kelistrikan impendansi dan keterkaitannya 
dengan kadar air tanah. Penelitian lanjutan ini 
menambahkan fitur sifat kelistrikan kapasitansi dan 
menaikkan frekuensi tegangan masukan untuk pengamatan 
impedansi dengan menggunakan rangkaian auto balancing 

bridge [3].  
Beberapa metode pengukuran yang sudah ada 

berdasarkan sifat kelistrikan adalah capacitance [4,5], 
time-domain reflectometry [6,7], neutron probe [8,9], 
frequency domain sensor [10,11], amplitude domain-

reflectometry [12], electrical resistivity tomography [13], 
ground penetrating radar (GPR) [14].  Selain sifat 
kelistrikan ada juga metode lain dengan menggunakan 
metode pengolahan citra seperti Satellite remote sensing 

method [15].  
 

METODE 
Pengukuran Impedansi 

Pengukuran impedansi dapat dilakukan dengan metode 
bridge, resonansi, IV, RF-IV, network analysis, dan auto-

balancing bridge [16-17]. Gambar 1. menunjukkan 
karakterisitik pengukuran impedansi dengan metode - 
metode tersebut. 

Dalam rentang frekuensi dari 20 Hz hingga 110MHz, 
pengukuran impedansi dengan metode Auto-Balancing 

Bridge sangat akurat dari mOhm hingga 100MOhm, 16]. 
Gambar 2 merupakan sirkuit Auto-Balancing Bridge 
dengan menggunakan operational amplifier (Op-Amp) 
dengan mode High Pass Filter. Besar impedansi diukur 
dengan meggunakan persamaan (1). 
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Gambar 1. Karakteristik metode pengukuran 
impedansi[17] 

 

 

Gambar 2. Metode Auto-Balancing Bridge 

 𝑍𝑥 = ̅̅ 𝑅𝑟        (1) 

 
dengan, 𝑍𝑥 = Impendansi(Ohm)  ̅  = Tegangan beban (volt AC) ̅  = Tegangan sumber (volt AC) 𝑅𝑟  = Resistansi referensi (Ohm) 

 
Pada penelitian ini menggunakan sebuah sistem yang 

diperuntukan sebagai sensor tegangan impedansi 
menggunakan 2 inverting OP-amp TL071, penggunaan 
2Op-amp ini agar tegangan yang terbaca pada 
mikrokontroler bernilai positif, Rangkaian pada Gambar 3 
adalah rangkaian sensor tegangan impedansi meter 
menggunakan metode auto balancing bridge.  

Material yang akan diukur akan terhubung ke 
dihubungkan ke probe (+) dan (-). Ketika terukur 
impedansi rendah maka rele akan merubah posisi resistor 
R3 dan R5,dan resistor R4 dan R6 akan aktif ketika sistem 
mendeteksi bahwa impedansi melebihi range pengukuran 
rendah, sistem perubah kombinasi resistor menggunakan 
rele 2 kanal yang terhubung ke mikrokontroler.  

 

 
Gambar 3. Rangkaian auto balancing bridge 

 
Tegangan input (Vin) bersumber dari pembangkit 

tegangan sinusoidal, R1 dan R2 digunakan sebagai 
pembagi tegangan agar dapat terbaca oleh mikrokontroler. 
Tegangan pada R2 adalah 1:5 tegangan Vin.   

Dengan asumsi bahwa probe (+) dan probe (-) 
terhubung ke objek dengan impedansi Z, dan pasangan R3 
dan R5 aktif, maka:   = +                   (2) = 𝑅5𝑅 +𝑍  𝑥 𝑖                    (3) 

Sehingga  |𝑍| = 𝑖  𝑥 𝑅5 − 𝑅           (4) 

 
Pengukuran Kapasitansi 

Pada pengukuran kapasitansi, digunakan rangkaian RC 
seperti pada Gambar 4 dengan menggunakan persamaan 5. 𝐶 = 𝑅 × 𝐶                           (5) 
TC = time constant (t) 
R   = resistansi (ohm) 
C   = kapasitansi (uF) 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Rangkaian RC 
 

 
Gambar 5. Grafik waktu pengisian dan pelepasan muatan 

 

Time constant adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
kapasitor untuk mencapai tegangan 63.2% dari tegangan 
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penuh. semakin besar nilai kapasitor maka semakin lama 
mencapai titik waktu konstan. Pengukuran kapasitansi 
pada penelitian ini menggunakan struktur interal dari 
mikrokontroler. Setiap port input / output memiliki resistor 
pull-up internal dan kapasitor yang terhubung antara pin 
dan ground. Gambar 6 adalah rangkaian internal 
mikrokontroler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.Rangkaian internal mikrokontroler 
 

Dengan memanfaatkan internal pull-up resistor dan 
kapasitor yang  terpasang pada rangkaian. Pembacaan nilai 
kapasitansi menggunakan input pin analog. Rangkaian 
kapasitansi meter pada penelitian ini mampu membaca 
kapasitansi dari 20pF hingga 4700 uF. 
 
Metode Gravimetri 

Pengukuran kelembaban tanah dapat dilakukan dengan 
beberapa metode salah satunya adalah metode gravimetri. 
Metode gravimetri merupakan metode yang sering 
digunakan dan disebut pula metode yang dilakukan secara 
langsung melalui pengukuran perbedaan berat tanah [18]. 
Metode langsung secara gravimetri memiliki akurasi yang 
sangat tinggi namun membutuhkan waktu dan tenaga yang 
sangat besar[12]. Adapun persamaan untuk menentukan 
kelambaban tanah dengan menggunakan metode 
gravimetri adalah : 

 kat =  mbt−mktmkt                       (5) 

 
kat = kadar air tanah(%), 
mbt = massa basah tanah(gr), 
mkt = massa kering tanah(gr). 
 

Pengukuran kadar air pada penelitian ini menggunakan 
timbangan digital yang dapat mengirim data secara Online, 
Gambar 7 menjelaskan rangkaian pengiriman hasil 
pengukuran berat tanah. 

 
 
Gambar 7. Rangkaian pengukur massa metode Gravimetri 

HASIL 
Hasil Rancangan Alat 

Hasil rancangan prototipe alat ukur impedansi dan 
kapasitansi portabel untuk pengukuran kadar air tanah 
yang dilengkapi dengan modul data logger online dan 
offline pada penelitian ini seperti terlihat pada gambar 8. 
Modul utama untuk keperluan pengukuran ditunjukkan 
pada gambar 9 yang terdiri dari modul auto balancing 

bridge (Gambar.3) untuk mengukur impedansi dan modul 
RC (Gambar.4) untuk mengukur kapasitansi. 

Gambar 10 menunjukkan kegiatan pengukuran yang 
dapat dilakukan langsung di lapangan, alat di sebelah 
kanan gambar adalah alat ukur impedansi dan kapasitansi 
yang telah dirancang pada penelitian ini, sedangkan alat 
yang di sebelah kiri gambar adalah alat ukur impedansi 
yang telah dirancang pada penelitian terdahulu[1]. 

Hasil pengukuran ditampilkan pada layar LCD 16x2 
seperti terlihat pada gambar 11, setelah sebelumnya 
disediakan menu untuk memilih jenis pengukuran dengan 
menekan tombol keypad 1 untuk impedansi dan 2 untuk 
kapasitansi. 

.  
Gambar 8. Prototipe alat ukur impedansi dan kapasitansi 

tanah untuk pengukuran kadar air tanah. 
 

 
Gambar 9. Modul utama pengukuran impendansi dan 

kapasitansi 
 

  
Gambar 10. Kegiatan pengukuran langsung di lapangan 
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 (a) (b) 

Gambar 11. Tampilan LCD Pengukuran, (a). impedansi, 
(b) kapasitansi 

 
Hasil data pengukuran yang tersimpan di SD Card 

dalam bentuk berkas .txt seperti ditunjukkan pada Gambar 
12. Sedangkan hasil pengukuran yang tercatat secara 
online disimpan di thingspeak.com dapat berupa tampilan 
grafik seperti ditunjukkan pada Gambar 13, dan juga dapat 
diunduh dalam format berkas .csv yang dapat dibuka dan 
diolah lebih lanjut dengan menggunakan MS Excel. 

 

 
Gambar 12. Contoh berkas offline data logger pengukuran 

yang tersimpan di SD Card 

 

 
Gambar 13. Contoh grafik online data logger pengukuran 

impedansi 
 

Korelasi Kadar Air Dengan Kapasitansi 

Analisa hubungan variabel kadar air dengan 
kapasitansi dimaksudkan untuk mengetahui adanya 
pengaruh variabel X (kapasitansi) dan variabel Y  kadar 
air dengan menerapkan model persamaan regresi linear 
sederhana dapat diukur tingkat kedekatan variabel kadar 
air dengan kapasitansi. Data hasil pengukuran dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Berdasarkan data Tabel 1. Penurunan nilai kadar air 
dikuti dengan penurunan nilai kapasitansi yang terukur. 
Data hasil pengukuran yang didapat selanjutnya diubah 
menjadi data grafik untuk mengetahui korelasi antara 
kadar air dengan kapasitansi. Grafik korelasi kadar air 
dengan kapasitansi pada Gambar 14. 

Gambar 14. merupakan grafik korelasi dari kadar air 
dengan kapasitansi, hubungan positif yang terjadi antara 
dua variabel menyatakan hubungan semakin besar nilai 
pada variabel X, perubahan diikuti dengan semakin besar 
nilai pada variabel Y. Koefisien determinasi digunakan 

untuk menemukan besarnya hubungan antara dua variabel, 
dengan nilai R2=0.8063. Untuk memastikan apakah data 
terdistribusi secara normal, maka diperlukan uji normalitas 
data tersebut.  Grafik normalitas distribusi data dapat 
dilihat pada Gambar 15. 

 
Tabel 1. Hasil pengukuran dan hubungan kadar air dengan 

kapasitansi 

No  C (𝜇F) X 
Kadar Air (%) 

Y 
1 1513.44 25.56 
2 1447.52 25.56 
3 1211.11 25.45 
4 1305.65 25.32 
5 1305.65 25.06 
6 1134.45 24.92 
7 907.11 24.71 
8 755.55 24.66 
9 874.92 24.60 

10 755.55 24.55 
… … … 
… … … 
… … … 
707 72.04 15.15 

  

 
Gambar 14. Korelasi kadar air dengan kapasitansi 

 

 
Gambar 15. Grafik normalitas  distribusi data kapasitansi 

dengan kadar air 
 

Korelasi Kadar air dengan Impedansi 

Analisa hubungan variabel kadar air dengan impedansi 
dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 
variabel X impedansi dan variabel Y  kadar air. Secara 
umum nilai variabel Y dipengaruhi oleh variabel bebas X, 
dengan model persamaan regresi linear sederhana dapat 
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diukur kedekatan variabel kadar air  dengan kapasitansi. 
Data hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil pengukuran dan hubungan kadar air dengan 
impedansi 

No Z ( KΩ) Kadar 
Air (%) 

1 1.49 25.54 
2 1.50 25.45 
3 1.51 25.30 
4 1.50 25.05 
5 1.52 24.91 
6 1.54 24.70 
7 1.56 24.65 
8 1.55 24.58 
9 1.56 24.54 
10 1.57 24.50 
… … … 
… … … 
… … … 

707 24.68 15.17 
 
Berdasarkan data Tabel 2 hubungan antara kadar air 

dengan impedansi terlihat bahwa nilai kadar air yang 
dihasilkan berpengaruh dengan perubahan nilai impedansi. 
Kenaikan nilai impedansi dari media tanah dari awal 
pengukuran hingga ke akhir pengukuran berbanding 
terbalik dengan nilai kadar air yang didapat.. Selanjutnya 
data hasil pengukuran yang diubah menjadi grafik 

Hubungan antara kadar air dan impedansi terlihat pada 
gambar 16, hubungan negatif menyatakan hubungan 
semakin besar nilai pada variabel X, perubahan diikuti 
dengan semakin kecil nilai pada variabel Y.mKoefisien 
determinasi digunakan untuk menemukan besarnya 
hubungan antara dua variabel, dengan nilai R2=0.7935. 
Untuk memastikan apakah data terdistribusi secara 
normal, maka diperlukan uji normalitas data tersebut.  
Grafik normalitas distribusi data dapat dilihat pada 
Gambar 17. 

Berdasarkan Grafik normalitas distribusi data, dari 
analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar 
diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diolah berdistribusi normal, 
dengan demikian model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 

 

 
Gambar 16 Grafik hubungan kadar air dengan impedansi 

 
Gambar 17 Grafik normalitas distribusi data impedansi 

dengan kadar air 
 

Korelasi Linier Multivariabel 

Sebelumnya telah dibahas mengenai korelasi antara 
dua variabel X dan Y didapatlah hubungan yang erat 
antara dua variabel tersebut, selanjutnya analisa hubungan 
yang terjadi antara variabel terikat (Y) dan dua variabel 
bebas (X1,X2).  

Tabel 4.3 Merupakan data pengukuran yang akan 
digunakan untuk menganalisa hubungan variabel X1,X2 
dengan Y. Kapasitansi ialah variabel X1 dan impedansi 
adalah variabel X2 sedangkan variabel Y adalah 
kelembaban. Variabel X1 dan X2 digunakan untuk 
mengukur besarnya kontribusi terhadap variasi variabel Y. 

Mengukur hubungan korelasi multivariabel/berganda 
dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu, pengujian 
multi kolinearitas antara variabel bebas, pengujian 
normalitas distribusi aliran data, pengujian kelayakan 
model (uji keterandalan model, uji koefisien regresi), dan 
koefisien determinasi variabel tersebut. Pengujian 
multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 

 
Tabel 3 Hasil pengukuran dan hubungan kadar air dengan 

impedansi dan kapasitansi 

No C(𝜇F) X1 Z ( KΩ) X2 
Kadar Air 

(%) Y 
1 1513.44 1.49 25.54 
2 1447.52 1.50 25.45 
3 1211.11 1.51 25.30 
4 1305.65 1.50 25.05 
5 1305.65 1.52 24.91 
6 1134.45 1.54 24.70 
7 907.11 1.56 24.65 
8 755.55 1.55 24.58 
9 874.92 1.56 24.54 

10 755.55 1.57 24.50 
11 647.03 1.59 24.42 
12 602.44 1.61 24.38 
13 566.11 1.64 24.21 
14 596.55 1.62 24.19 
… … … … 
… … … … 
… … … … 
706 72.85 24.64 15.18 
707 72.04 24.68 15.17 
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Tabel 4. Pengujian kolinearitas variabel 

Model t Sig. 

Statistik 
kolinearitas 

Tolera
nsi 

VIF 

1 C 36.873 .000 .485 2.06
2 Z -35.568 .000 .485 2.06
2  

Nilai VIF untuk variabel kapasitansi dan impedansi 
sama-sama 2,062, sedangakan Tolerance-nya 0,458. 
Karena nilai VIF dan kedua variabel tidak ada yang lebih 
besar dari 10 atau 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi 
multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. 
Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan 
OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang 
terbebas dari adanya multikolinearitas.  

t hitung yang ditunjukan pada kolom sig lebih kecil 
dari tingkat kesalahan (alpha) maka dapat dikatakan 
bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikatnya, namun ketika nilai t hitung lebih besar 
dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 
variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikatnya. Pengujian selanjutnya adalah uji 
normalitas distribusi aliran data, hasil pengujian dapat 
dilihat pada Gambar 18. 

 

 
Gambar 18. Grafik P-P plot aliran data 

 
Terlihat pada Gambar 4.29 sebaran titik-titik dari kurva 

P-P plot diatas relatif mendekati garis lurus, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa (data) residual terdistribusi 
normal. Hasil pengujian distribusi data berjalan normal, 
selanjutnya dilakukan pengujian keterandalan model atau 
uji F. Hasil pengujian Uji F dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Pengujian uji F model regresi berganda 

Model F Sig. 

1 Regresi 4645.858 .000b 

 
Berdasarkan Tabel 5 nilai prob. F hitung (sig.) nilainya 

0.000 lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang 
diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah dilakukan 
pengujian uji F, pengujian selanjutnya adalah uji koefisien 

determinasi. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat 
dilihat pada Tabel  6. 

 
Tabel 6. Pengujian koefisien determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

1 .964a .930 .929 

 
Berdasarkan Tabel 6 nilai R-Square  yang besarnya 

0.930 menunjukan bahwa proporsi pengaruh variabel 
kapasitansi dan impedansi terhadap kelembaban sebesar 
93%. Nilai kapasitansi dan impedansi yang terukur 
memiliki proporsi pengaruh terhadap kelembaban sebesar 
93%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh  variabel yang 
tidak masuk didalam regresi linier. 
 

SIMPULAN 
Penggunaan data pengukuran impedansi dan 

kapasitansi dapat meningkatkan akurasi kadar air tanah 
dibandingkan hanya dengan menggunakan data impedansi 
atau kapasitansi saja. Koefisien determinasi sebesar 0.930 
ketika menggunakan regresi linier multivariabel (X1 
kapasitansi, X2 impedansi dan Y Kelembaban). 
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Pertanyaan 
Bagaimana akurasi sistem yang dibuat dibandingkan 
dengan alat yang sudah ada ? 
Jawab 
Belum sampai mendapatkan nilai kelembaban, namun 
dengan metoda gravimetric telah tercapai hasil 90% 
 
Pertanyaan 
Bagaimana cara pengukuran resistifity ? 
Jawab 
Dilakukan untuk 2 titik dengan probe yang berjarak 1 cm. 
Tegangan offset belum diteliti lebih lanjut 
 
Pertanyaan 
Berapa kedalaman probe ? 
Jawab 
10 cm 
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Abstrak—Permasalahan mengenai keandalan 

sambungan komunikasi tanpa kawat mengunakan teknologi 

WIFI dalam bangunan akan dijawab untuk memberikan 

alternatif sistem komunikasi digital dalam sistem kendali 

otomatis yang menggunakan PLC, khususnya pada sistem 

Bangunan Cerdas. Jaringan komunikasi tanpa kawat 

menyambungkan sebuah komputer Server dengan 3 

perangkat PLC yang ditempatkan terpisah lantai pada 

bangunan gedung 20 kampus Institut Teknologi Nasional 

(ITENAS) Bandung. Dalam pengujian, 100 paket data PING 

permintaan akan dikirimkan dari komputer Server ke 

perangkat jaringan. Hasil pengujian kinerja jaringan pada 

rancangan topologi jaringan pertama, dari 4 pengujian 

PING, hanya 2 yang menunjukkan kualitas sambungan 

komunikasi dengan persentasi balasan paket PING  lebih 

besar dari 50 %. Sedangkan pada pengujian untuk 

rancangan yang ke-2, semua sambungan komunikasi yang 

diuji menunjukkan kualitas sambungan yang relatif baik 

yaitu dengan persentasi balasan paket PING  lebih besar dari 

50 %. Berdasarkan hasil pengujian sambungan komunikasi 

di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, kinerja jaringan 

komunikasi pada rancangan topologi jaringan ke-2 lebih 

baik dibandingkan rancangan yang pertama. Sedangkan 

untuk mengetahui keandalan sambungan komunikasi tanpa 

kawat mengunakan teknologi WIFI dalam untuk sistem 

kendali bangunan cerdas, perlu dilakukan pengujian yang 

menyertakan perangkat sistem kendali yang digunakan. 

 

Kata kunci : kinerja jaringan, tanpa kawat, WIFI, 

WLAN. 

 

Abstract—Wireless communication by using WIFI 

connection reability problem will be solved to provide 

alternative digital communication system in automatic control 

system by using PLC exspecialy in smart building system. 
Communication network connects server computer with 3 PLC 

devices which are placed in saperated floor in building 20 of 

Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung campus. In 
the test, 100 data packet of PING request will be sent from 

server computer to network devices. The network performance 

test in the first network topology design show that there were 

only 2 from 4 experiment which have relative good 
communication connection quality based on more than 50% of 

PING packet reply persentation. Meanwhile the network test in 

the second design show all experiment have relative good 

communication connection quality based on more than 50% of 

PING packet reply persentation. Based on above 

communication connection test result, it can be concluded that 

communication network performance of the second network 

topology design is better than the first one. Sedangkanuntuk 

mengetahui keandalan sambungan komunikasi tanpa kawat 

mengunakan teknologi WIFI dalam untuk sistem kendali 

bangunan cerdas, perlu dilakukan pengujian yang 

menyertakan perangkat sistem kendali yang digunakan. 

Meanwhile to determine about wireless communication by 

using WIFI connection reability in smart building system, the 

control system devices that were used should be included in the 

test. 

 

Keyword: network performance, wireless, WIFI, WLAN. 

 

 

PENDAHULUAN 
Keberadaan teknologi sistem komunikasi digital tanpa 

kawat sangat membantu manusia dalam pertukaran 
informasi digital yang menggunakan perangkat yang sifat 
atau letaknya tidak tetap atau berpindah-pindah atau juga 
yang medan jalur komunikasinya sulit dilalui kawat atau 
kabel. Salah satu standar teknologi komunikasi digital 
tanpa kawat yang penggunaannya meningkat adalah 
Wireless LAN (WLAN) 802.11 atau yang juga dikenal 
dengan nama Wireless Fidelity (WIFI) [1]. Sistem 
komunikasi WIFI juga dapat digunakan untuk pertukaran 
informasi digital dalam sistem kendali otomatis yang 
menggunakan beberapa Programable Logic Controller 
(PLC). Untuk alasan keandalan, kebanyakan sistem 
kendali otomatis yang menggunakan PLC masih 
menggunakan standar teknologi komunikasi menggunakan 
kawat atau kabel seperti Modbus atau Etherbus dalam 
pertukaran informasi digital antar CPU, modul keluaran 
dan masukannya dan Server-nya. PLC juga dapat 
digunakan dalam sistem kendali otomatis dalam sistem 
Smart Building (Bangunan Cerdas). 

Dalam artikel ini, dibahas penelitian mengenai 
implementasi dan pengujian kinerja 2 rancangan topologi 
sistem komunikasi tanpa kawat untuk sistem kendali 
Bangunan Cerdas. Dalam penelitian ini, permasalahan 
mengenai keandalan sambungan komunikasi tanpa kawat 
mengunakan teknologi WIFI dalam bangunan akan 
dijawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan sistem komunikasi digital alternatif dalam 
sistem kendali otomatis yang menggunakan PLC, 
khususnya pada sistem Bangunan Cerdas. Dalam 
penelitian ini, beberapa perangkat sistem komunikasi 
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WIFI yang digunakan adalah WIFI Router dan WIFI 
Repeater. WIFI Router adalah perangkat komunikasi 
digital yang menyambungkan beberapa jaringan 
komunikasi, khususnya antara jaringan yang menggunakan 
kabel Local Area Network (LAN) dengan jaringan tanpa 
kawat WIFI [2], Sedangkan WIFI Repeater atau WIFI 
Range Extender adalah perangkat komunikasi digital yang 
membangun ulang suatu jaringan tanpa kawat WIFI dari 
suatu Access Point (AP) yang disambungkannya sebagai 
Station atau Client ke jaringan WIFI lain yang dibangun 
WIFI Repeater tersebut [3]. 

  
METODE 

Ke-2 rancangan topologi jaringan komunikasi tanpa 
kawat ini akan menyambungkan sebuah komputer Server 
dengan 3 perangkat PLC yang ditempatkan terpisah lantai 
pada bangunan gedung 20 kampus Institut Teknologi 
Nasional (ITENAS) Bandung. Setiap PLC pada setiap 
lantai diprogram untuk mengambil data parameter suhu, 
kelembaban, kecerahan dan konsumsi daya listrik dari 
ruangan letak perangkat tersebut, mengirimkan data 
tersebut ke komputer Server, mengolahnya dan 
mengendalikan sistem penerangan dan sistem pengkondisi 
udara dalam ruangan tersebut. Sedangkan komputer Server 
bertugas mengumpulkan, merekam data yang dikirimkan 
PLC dan menyediakan antar muka sistem kendali untuk 
pengguna manusia. 

 
RANCANGAN TOPOLOGI 1 

Pada rancangan topologi pertama, tata letak dan 
sambungan jaringan komunikasi antar perangkat jaringan 
dan perangkat pengendali otomatis digambarkan dalam 
gambar 1, 2, 3, 4 dan 5 berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Tampak atas letak komputer Server pada lantai 

1 gedung 20. 
 

Gambar 1 di atas ini menunjukkan letak komputer 
Server pada lantai 1 gedung 20 kampus Institut Teknologi 
Nasional (ITENAS) Bandung yang terhubung lewat jalur 
WIFI dengan WIFI Router WRT1 di lantai 2 gedung 20 
kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung. 

 

 
Gambar 2. Tampak atas letak WIFI Router WRT1, WIFI 

Repeater WRP1 dan PLC1 pada lantai 2 gedung 20. 
 

Gambar 2 di atas ini menunjukkan letak WIFI Router 
WRT1, WIFI Repeater WRP1 dan PLC1 pada lantai 2 
gedung 20 kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) 
Bandung. PLC 1 terhubung dengan WIFI Repeater WRP1 
lewat jalur LAN sedangkan WIFI Repeater WRP1 
terhubung lewat jalur WIFI dengan WIFI Router WRT1. 
 

 
Gambar 3. Tampak atas letak WIFI Repeater WRP2 dan 

PLC2 pada lantai 3 gedung 20. 
 

Gambar 3 di atas ini menunjukkan letak WIFI Repeater 
WRP2 dan PLC2 pada lantai 3 gedung 20 kampus Institut 
Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung. PLC 2 terhubung 
dengan WIFI Repeater WRP2 lewat jalur LAN sedangkan 
WIFI Repeater WRP2 terhubung lewat jalur WIFI dengan 
WIFI Repeater WRP1 di lantai 2 gedung 20 kampus 
Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung. 
 

 
Gambar 4. Tampak atas letak WIFI Repeater WRP3 dan 

PLC3 pada lantai 4 gedung 20. 
 

Gambar 4 di atas ini menunjukkan letak WIFI Repeater 
WRP3 dan PLC3 pada lantai 4 gedung 20 kampus Institut 
Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung. PLC 3 terhubung 
dengan WIFI Repeater WRP3 lewat jalur LAN sedangkan 
WIFI Repeater WRP3 terhubung lewat jalur WIFI dengan 
WIFI Repeater WRP2 di lantai 3 gedung 20 kampus 
Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
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Gambar 5. Tampak sisi lebar tata letak dan sambungan jaringan komunikasi antar perangkat jaringan dan perangkat 

pengendali otomatis pada gedung 20 di sebelah gedung 18. 
 

Rancangan pada gambar 5 di atas dibuat berdasarkan 
konsep bahwa semua perangkat pengendali otomatis 
PLC1, PLC2 dan PLC3 diletakkan satu untuk setiap lantai 
bangunan dan terhubung secara nir-kawat ke komputer 
SERVER di lantai bangunan yang berbeda 

Pada gambar 5 di atas dan 6 di bawah ini, terlihat 
bahwa setiap perangkat pengendali otomatis tersebut 
terhubung melalui kabel LAN ke perangkat jaringan WIFI 
Repeater, sehingga sambungan nir-kawat ke komputer 
SERVER dimungkinkan. Komputer SERVER terhubung 
dengan WIFI Repeater WRP1 secara nir-kawat lewat 
WIFI Router WRT1. Komputer SERVER terhubung 
dengan WIFI Repeater WRP2 secara nir-kawat lewat 
WIFI Router WRT1 dan WIFI Repeater WRP1. Komputer 
SERVER terhubung dengan WIFI Repeater WRP3 secara 
nir-kawat lewat WIFI Router WRT1, WIFI Repeater 
WRP1 dan WIFI Repeater WRP2. Dengan demikian 
semua perangkat pengendali otomatis dapat 
berkomunikasi dengan SERVER melalui jaringan 
komunikasi tersebut. Secara logika jaringan hubungan 
antara komputer Server, ke-3 PLC dan semua perangkat 
jaringan digambarkan dalam diagram gambar 6 di bawah 
ini. 
 

 
Gambar 6. Diagram logika jaringan hubungan antara 

komputer Server, ke-3 PLC dan perangkat jaringan berikut 
informasi alamat IP dan SSID jaringan WIFI-nya. 

 
Berdasarkan gambar 6 di atas, alokasi alamat IP setiap 

perangkat dalam jaringan tersebut di tentukan berdasarkan 
letak pemasangan dan urutan sambungan perangkat, 

sehingga memudahkan pengguna untuk menelusuri 
sambungan antar perangkat. SSID station perangkat adalah 
identitas jaringan nir-kawat yang di mana perangkat yang 
bersangkutan terhubung, sedangkan SSID access point 
adalah identitas jaringan nir-kawat yang diadakan dan 
dikelola oleh perangkat yang bersangkutan. SSID dalam 
jaringan tersubut juga ditentukan berdasarkan letak 
perangkat jaringan yang mengadakannya, sehingga 
memudahkan pengguna untuk menelusuri sambungan 
antar perangkat. 

Daftar informasi merek dan tipe perangkat jaringan dan 
perangkat sistem pengendali otomatis yang digunakan 
dalam rancangan topologi jaringan pertama ini 
ditunjukkan oleh tabel 1 di bawah ini. 

 
Tabel 1. Tabel daftar informasi perangkat jaringan dan 

perangkat pengendali otomatis. 
Nama 

perangkat 
Jenis 

perangkat 
Merek dan tipe 

SERVER Komputer 
pribadi 

Lenovo 
ideapad 110 

WRT1 WIFI Router Lynksys N600 
EA2750 

WRP1 WIFI Repeater TP-LINK TL-
WA850RE 

PLC1 Perangkat 
pengendali 
otomatis 

Schneider 
Electric 

Modicon M221 

WRP2 WIFI Repeater TP-LINK TL-
WA850RE 

PLC2 Perangkat 
pengendali 
otomatis 

Schneider 
Electric 

Modicon M221 

WRP3 WIFI Repeater TP-LINK TL-
WA850RE 

PLC3 Perangkat 
pengendali 
otomatis 

Schneider 
Electric 

Modicon M221 

 
Berdasakan tabel 1 di atas ini, terlihat bahwa semua 

perangkat pengendali otomatis menggunakan merek dan 
tipe Schneider Electric Modicon M221, semua  WIFI 
Repeater menggunakan merek dan tipe TP-LINK TL-
WA850RE, WIFI Router menggunakan merek dan tipe 
Lynksys N600 EA2750 dan komputer yang bertindak  
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sebagai server menggunakan merek dan tipe Lenovo 
ideapad 110. 
 

RANCANGAN TOPOLOGI 2 
Pada rancangan topologi ke-2, tata letak dan 

sambungan jaringan komunikasi antar perangkat jaringan 
dan perangkat pengendali otomatis digambarkan dalam 
gambar 7, 8, 9, 10 dan 11 berikut ini. 

 

 
Gambar 7. Tampak atas letak WIFI Router WRT4 dan 

komputer Server pada lantai 1 gedung 20. 
 

Gambar 7 di atas ini menunjukkan letak WIFI Router 
WRT4 dan komputer Server pada lantai 1 gedung 20 
kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung. 
komputer Server terhubung dengan WIFI Router WRT4 
lewat jalur WIFI. 

 

 
Gambar 8. Tampak atas letak WIFI Router WRT1, WIFI 

Repeater WRP1 dan PLC1 pada lantai 2 gedung 20. 
 

Gambar 8 di atas ini menunjukkan letak WIFI Router 
WRT1, WIFI Repeater WRP1 dan PLC1 pada lantai 2 
gedung 20 kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) 

Bandung, sama seperti pada rancangan topologi jaringan 
pertama. 

 

 
Gambar 9. Tampak atas letak WIFI Router WRT2, WIFI 

Repeater WRP2 dan PLC2 pada lantai 3 gedung 20. 
 

Gambar 9 di atas ini menunjukkan letak WIFI Router 
WRT2, WIFI Repeater WRP2 dan PLC2 pada lantai 3 
gedung 20 kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) 
Bandung. PLC 2 terhubung dengan WIFI Repeater WRP2 
lewat jalur LAN sedangkan WIFI Repeater WRP2 
terhubung lewat jalur WIFI dengan WIFI Router WRT2. 
 

 
Gambar 10. Tampak atas letak WIFI Router WRT3, WIFI 

Repeater WRP3 dan PLC3 pada lantai 4 gedung 20. 
 

Gambar 10 di atas ini menunjukkan letak WIFI Router 
WRT3, WIFI Repeater WRP3 dan PLC3 pada lantai 4 
gedung 20 kampus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) 
Bandung. PLC 3 terhubung dengan WIFI Repeater WRP3 
lewat jalur LAN sedangkan WIFI Repeater WRP3 
terhubung lewat jalur WIFI dengan WIFI Router WRT3

.
 

 
Gambar 11. Tampak sisi lebar tata letak dan sambungan jaringan komunikasi antar perangkat jaringan dan perangkat 

pengendali otomatis pada gedung 20 di sebelah gedung 18. 
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Pada gambar 11 di atas dan di bawah ini, terlihat 
bahwa tata letak perangkat jaringan dan perangkat 
pengendali otomatis sama dengan pada rancangan awal. 
Perbedaannya terletak pada penambahan perangkat WIFI 
Router WRT2, WRT3 dan WRT4 pada lantai 1, 3 dan 4 
yang terhubung dengan perangkat WRT1 menggunakan 
topologi Line melalui sambungan kabel  LAN. Dengan 
demikian komputer SERVER terhubung dengan WIFI 
Repeater WRP1 secara nir-kawat lewat WIFI Router 
WRT4 dan WIFI Router WRT1. Komputer SERVER 
terhubung dengan WIFI Repeater WRP2 lewat WIFI 
Router WRT4, WIFI Router WRT1 , dan WRT2. 
Komputer SERVER terhubung dengan WIFI Repeater 
WRP3 secara nir-kawat lewat WIFI Router WRT4, WIFI 
Router WRT1, WRT2 dan WRT3. Jadi sambungan 
jaringan antar lantai tidak menggunakan jalur WIFI seperti 
pada rancangan topologi jaringan pertama tetapi 
menggunakan jalur kabel LAN. Secara logika jaringan 
hubungan antara komputer Server, ke-3 PLC dan semua 
perangkat jaringan digambarkan dalam diagram di bawah 
ini. 
 

WRT4
192.168.30.10/24

WRP1
192.168.30.21/24

WRP2
192.168.30.31/24

WRP3
192.168.30.41/24

SERVER
192.168.30.11/24

PLC1
192.168.30.22/24

PLC2
192.168.30.32/24

PLC3
192.168.30.42/24

AP

ST

SSID:BCI
20104

SSID:BCI
20205

SSID:BCI
20305

SSID:BCI
20402

AP AP AP

ST ST ST

WRT : WIFI router
WRP : WIFI repeater
PLC : Programable Logic Controller
AP : WIFI access point
ST : WIFI station

WRT1
192.168.30.20/24

WRT2
192.168.30.30/24

WRT3
192.168.30.40/24

 
Gambar 12. Diagram logika jaringan hubungan antara 

komputer Server, ke-3 PLC dan perangkat jaringan berikut 
informasi alamat IP dan SSID jaringan WIFI-nya. 

 
Berdasarkan gambar 12 di atas, alokasi alamat IP 

setiap perangkat dalam jaringan tersebut hampir sama 
dengan pada rancangan awal. Perbedaannya terletak pada 
penambahan olokasi alamat IP untuk perangkat WIFI 
router WRT2 dan WRT3. Sedangkan alokasi  SSID access 
point untuk perangkat jaringan WRT2 dan WRT3 juga 
ditambahkan, lalu alokasi  SSID access point untuk semua 
perangkat jaringan WIFI repeater dihilangkan karena 
fungsinya sudah digantikan oleh SSID access point dari 
WRT2 dan WRT3. 

Daftar informasi perangkat jaringan dan perangkat 
sistem pengendali otomatis yang digunakan dalam 
rancangan topologi jaringan pertama ini ditunjukkan oleh 
tabel 2 di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Tabel daftar informasi perangkat jaringan dan 
perangkat pengendali otomatis. 

Nama perangkat Jenis perangkat Merek dan tipe 

SERVER Komputer 
pribadi 

Lenovo ideapad 
110 

WRT1 WIFI Router Lynksys N600 
EA2750 

WRT2 WIFI Router Lynksys N600 
EA2750 

WRT3 WIFI Router Lynksys N600 
EA2750 

WRT4 WIFI Router Lynksys N600 
EA2750 

WRP1 WIFI Repeater TP-LINK TL-
WA850RE 

PLC1 Perangkat 
pengendali 
otomatis 

Schneider 
Electric Modicon 

M221 

WRP2 WIFI Repeater TP-LINK TL-
WA850RE 

PLC2 Perangkat 
pengendali 
otomatis 

Schneider 
Electric Modicon 

M221 

WRP3 WIFI Repeater Lynksys 
RE6500HG 

AC1200 

PLC3 Perangkat 
pengendali 
otomatis 

Schneider 
Electric Modicon 

M221 

 
Berdasakan tabel 2 di atas ini, terlihat bahwa semua 

perangkat pengendali otomatis menggunakan merek dan 
tipe Schneider Electric Modicon M221,  WIFI Repeater 
menggunakan merek dan tipe TP-LINK TL-WA850RE 
dan Lynksys RE6500HG AC1200, semua WIFI Router 
menggunakan merek dan tipe Lynksys N600 EA2750 dan 
komputer yang bertindak sebagai server menggunakan 
merek dan tipe Lenovo ideapad 110. 

 
HASIL 

Dalam penelitian ini, pengujian kinerja jaringan 
komunikasi dilakukan menggunakan perangkat lunak 
jaringan yang dapat dijalankan menggunakan perintah 
yang diketikan pada konsol terminal sistem operasi 
komputer Server. Dalam pengujian tersebut, 100 paket 
data PING permintaan akan dikirimkan dari komputer 
Server ke perangkat jaringan lain dengan perintah’>ping -
n 100 [alamat IP perangkat sasaran]’, kemudian perangkat 
yang menjadi sasaran paket PING tersebut akan membalas 
dengan paket PING balasan ke Server, sehingga kualitas 
sambungan antara Server dan perangkat sasaran dapat 
diketahui  melalui persentasi  paket PING balasan yang 
diterima dan waktu perjalanan paket PING dari 
pengiriman paket PING permintaan sampai penerimaan 
paket PING balasan. Perangkat sistem pengendali otomatis 
PLC belum dapat disertakan dalam pengujian karena pada 
saat pengujian perangkat tersebut belum siap terpasang di 
lokasi bangunan yang direncanakan. Potongan tampilan 
konsol terminal sistem operasi komputer Server saat 
pengujian menggunakan paket PING ditunjukkan oleh 
gambar 13 berikut ini. 
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_____________________________________________ 
C:\Users\Lenovo>ping -n 100 192.168.30.20 
 
Pinging 192.168.30.20 with 32 bytes of data: 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=6ms TTL=64 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=6ms TTL=64 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=13ms TTL=64 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=7ms TTL=64 
 | 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=24ms TTL=64 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=2ms TTL=64 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=2ms TTL=64 
Reply from 192.168.30.20: bytes=32 time=2ms TTL=64 
 
Ping statistics for 192.168.30.20: 
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 
Minimum = 1ms, Maximum = 219ms, Average = 15ms 
_____________________________________________ 

Gambar 13. Potongan tampilan konsol terminal sistem 
operasi komputer Server saat pengujian menggunakan 

paket PING. 
 

Gambar 13 di atas ini menunjukkan potongan tampilan 
konsol terminal sistem operasi komputer Server saat 
pengujian menggunakan paket PING dengan persentasi 
balasan paket PING 100 % dan Rata-rata waktu perjalanan 
paket PING yang kembali 15 ms. 

 
PENGUJIAN KINERJA JARINGAN RANCANGAN 

TOPOLOGI 1 
Hasil pengujian sambungan komunikasi antara 

komputer Server dengan perangkat jaringan lain pada 
rancangan topologi jaringan pertama yang dilakukan pada 
tanggal 27 Oktober 2017 jam 20:24, ditunjukkan oleh 
tabel 3 di bawah ini

.
 

Tabel 3. Tabel Hasil pengujian sambungan komunikasi antara komputer Server dengan perangkat jaringan lain yang telah 
terpasang. 

Alamat IP sumber paket 
PING 

Alamat IP sasaran paket 
PING 

Persentasi balasan paket 
PING 

Rata-rata waktu perjalanan 
paket PING yang kembali 

192.168.30.11 192.168.30.20 100 % 15 ms 

192.168.30.11 192.168.30.21 85 % 13 ms 

192.168.30.11 192.168.30.31 30 % 456 ms 

192.168.30.11 192.168.30.41 0 % _ 

 
Pada tabel 3 di atas terlihat bahwa semakin banyak 

sambungan komunikasi yang dilewati, kualitas sambungan 
akan semakin rendah. Kualitas sambungan komunikasi 
dari komputer Server (alamat IP 192.168.30.11) ke 
perangkat jaringan dengan alamat IP 192.168.30.31 
terlihat relatif rendah yaitu dengan persentasi balasan 
paket PING  lebih kecil dari 50 %, bahkan tidak ada 
balasan paket PING sama sekali untuk pengujian 
sambungan antara komputer Server ke perangkat jaringan 
dengan alamat IP 192.168.30.41. 

 
PENGUJIAN KINERJA JARINGAN RANCANGAN 

TOPOLOGI 2 
Hasil pengujian sambungan komunikasi antara 

komputer Server dengan perangkat jaringan lain pada 
rancangan topologi jaringan ke-2 yang dilakukan pada 
tanggal 9 November 2017 jam 17:37, ditunjukkan oleh 
tabel 4 di bawah ini.

 
 

Tabel 4. Tabel Hasil pengujian sambungan komunikasi antara komputer Server dengan perangkat jaringan lain yang telah 
terpasang. 

Alamat IP sumber paket 
PING 

Alamat IP sasaran paket 
PING 

Persentasi balasan 
paket PING 

Rata-rata waktu 
perjalanan paket PING 

yang kembali 

192.168.30.11 192.168.30.10 100 % 10 ms 

192.168.30.11 192.168.30.20 100 % 4 ms 

192.168.30.11 192.168.30.21 99 % 7 ms 

192.168.30.11 192.168.30.30 100 % 10 ms 

192.168.30.11 192.168.30.31 91 % 48 ms 

192.168.30.11 192.168.30.40 100 % 5 ms 

192.168.30.11 192.168.30.41 98 % 12 ms 

 
Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa semua sambungan 

komunikasi yang diuji memperlihatkan kualitas 
sambungan yang relatif baik yaitu dengan persentasi 
balasan paket PING  lebih besar dari 50 %. Kualitas 
sambungan komunikasi lewat 2 jalur WIFI dari komputer 
Server (alamat IP 192.168.30.11) ke perangkat jaringan 
dengan alamat IP 192.168.30.21, 192.168.30.31 dan 
192.168.30.41  terlihat relatif sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan kualitas sambungan komunikasi 

lewat 1 jalur WIFI dari komputer Server ke perangkat 
jaringan dengan alamat IP 192.168.30.20, 192.168.30.30 
dan 192.168.30.40. 

Kinerja jaringan komunikasi pada rancangan topologi 
2 didapati lebih baik dari yang pertama, karena sambungan 
komunikasi antar lantai pada rancangan topologi 2 
menggunakan jalur LAN yang kualitas sambungan 
komunikasinya lebih baik dibandingkan menggunakan 
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jalur WIFI dengan topologi pengulangan pada rancangan 
topologi 1. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian sambungan komunikasi 
antara komputer Server dengan perangkat jaringan lain 
pada rancangan topologi jaringan pertama dan ke-2, dapat 
diambil kesimpulan bahwa, kinerja jaringan komunikasi 
pada rancangan topologi jaringan ke-2 lebih baik 
dibandingkan rancangan yang pertama.  

Sedangkan untuk mengetahui keandalan sambungan 
komunikasi tanpa kawat mengunakan teknologi WIFI 
dalam bangunan untuk sistem kendali bangunan cerdas, 
perlu dilakukan pengujian yang menyertakan perangkat 
sistem kendali yang digunakan. Tetapi kesimpulan di atas 
cukup menggambarkan keandalan tersebut mengingat 
sambungan komunikasi antara perangkat pengendali PLC 
dengan perangkat jaringan WIFI Repeater menggunakan 
jalur kabel LAN dengan kualitas sambungan komunikasi 
yang baik. 
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Abstrak—Penelitian ini telah berhasil membangun suatu 

sistem yang bisa memprediksi harga sembako menggunakan 

metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Pada sistem 

ini dilakukan prediksi untuk 7 macam sembako, yaitu daging 

ayam ras, telur, bawang merah, beras, wortel, cabe rawit dan 

garam. Data yang digunakan sebagai data acuan/data 

pelatihan pada penelitian ini menggunakan 2 jenis data, 

yaitu data primer dan data sekunder dimana data primer 

berasal dari Pasar Flamboyan dan Pasar Dahlia, Kota 

Pontianak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Kota Pontianak. 

Sistem yang dibangun dapat berjalan di 2 platform yaitu web 

dan perangkat bergerak (mobile) dimana pada 2 platform 

tersebut system telah berjalan dengan baik. Penelitian ini 

menggunakan metode propagasi balik untuk mengolah data 

latih yang merupakan data sembako sebelumnya untuk 

menghasilkan model data yang dapat digunakan untuk 

memprediksi harga yang akan datang. Dari hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan diperoleh sistem yang dapat 

melakukan prediksi harga sembako untuk periode ke 

depannya, serta dapat menampilkan riwayat harga sembako 

waktu sebelumnya. Pengujian dilakukan terhadap 2 jenis 

data, yaitu data yang pernah dilatih sebelumnya dan data 

yang belum pernah dilatih sebelumnya. Dari hasil pengujian 

diperoleh hasil bahwa sistem dapat memperoleh nilai akurasi 

100% untuk data yang pernah dilatih sebelumnya pada 

system dan 94,3% untuk data yang belum pernah dilatih 

pada sistem. 

 

Kata kunci : prediksi, harga sembako, propagasi balik, 

web, perangkat bergerak 

 

Abstract—This research has succeeded in building a system 

that can predict the price of nine basic necessities using 

artificial neural network method backpropagation. This system 
is predicted for 7 types of basic needs, chicken, egg, onion, rice, 

carrots, cayenne and salt. Data used as reference data/training 

data in this research use 2 data types, that is primary data and 

secondary data where primary data come from Flamboyan 
Market and Dahlia Market, Pontianak City. The secondary 

data come from the Department of Cooperatives, Micro 

Enterprises and Trade, Pontianak City. The system can run on 
two platforms, web and mobile where on those platform system 

has been running well. This research uses backpropagation 

method to process the trainer data which is the previous basic 

necessities data to produce data model that can be used to 
predict the price that will come. From the results of research 

that has been implemented system that can predict the price of 

basic needs for the period ahead, and can display the history of 

the price of the previous time. Tests were conducted on two 

types of data, ie previously trained data and previously 

untrained data. From the results of the resulting test can be 

100% for previously trained data on the system and 94.3% for 

data that has not been trained on the system. 

Keyword: prediction, price of basic need, backpropagation, 

web, mobile 

 

 
PENDAHULUAN 

Sembako merupakan kebutuhan pokok seluruh 
masyarakat karena sembako merupakan berbagai bahan 
makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat 
sehari-hari. Harga sembako menjadi sesuatu yang sangat 
sensitif di masyarakat karena hal tersebut sangat 
berpengaruh kepada pengeluaran sehari-hari masyarakat. 
Informasi naik dan turunnya harga sembako akan menjadi 
informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar 
masyarakat dapat menentukan apa saja bahan pokok yang 
diprioritaskan untuk dibeli. 

Selain keperluan untuk mengetahui harga sembako di 
wilayah tertentu, tidak jarang masyarakat juga 
memerlukan informasi harga sembako di pasar-pasar 
tertentu, khususnya yang memiliki jarak yang tidak jauh 
dari tempat tinggal masyarakat tersebut. Selain kebutuhan 
informasi harga sembako saat ini, tidak jarang juga 
masyarakat memerlukan peramalan harga sembako untuk 
hari berikutnya. Hal ini berkaitan dengan keputusan 
masyarakat tersebut terkait berapa banyak kuantitas dari 
setiap sembako yang harus dibeli. 

Perencanaan permintaan secara umum lebih dikenal 
dengan peramalan, merupakan perhitungan yang objektif  
dan dengan menggunakan data-data masa lalu, untuk 
menentukan sesuatu dimasa yang akan datang [1]. 
Menurut Render dan Heizer, time series didasarkan pada 
urutan dari titik-titik data yang berjarak sama dalam waktu 
(harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan lainnya) [2]. 
Ada beberapa jenis metode peramalan time series yaitu : 
proyeksi trend, metode rata-rata bergerak tunggal, metode 
penghalusan exponensial, dan pendekatan naif. Proyeksi 
trend (Trend Projection) merupakan teknik menyesuaikan 
garis trend pada serangkaian data masa lalu, kemudian 
memproyeksikan garis pada masa datang untuk peramalan 
jangka menengah atau jangka panjang. Metode Rata-rata 
Bergerak Tunggal (Single Moving Averages) 
menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru 
untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan 
dimasa yang akan datang. Metode ini akan efektif 
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diterapkan apabila kita dapat mengasumsikan bahwa 
permintaan pasar terhadap produk akan tetap stabil 
sepanjang waktu [3].  

Selain menggunakan metode-metode statistik yang 
telah dipaparkan sebelumnya, proses peramalan dapat juga 
dilakukan menggunakan pendekatan Kecerdasan Buatan 
(Artificial Intellegence). Pada bidang Kecerdasan Buatan 
terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk 
melakukan peramalan, salah satunya adalah Propagasi 
Balik (Backpropagation). Metode Propagasi Balik 
melakukan peramalan dengan merubah bobot pelatihan 
berdasarkan pelatihan data yang dilakukan, dimana data 
yang dilatih merupakan data yang telah ada sebelumnya. 
Bobot yang dihasilkan dari proses pelatihan kemudian 
akan digunakan untuk memperoleh nilai peramalan 
berdasarkan operasi antara bobot dengan data masukan 
proses peramalan. 

Penelitian peramalan menggunakan metode Time 
Series Prediction pernah dilakukan dimana penelitian ini 
mengkaji metode peramalan yang paling tepat yaitu 
dengan cara membandingkan antara metode peramalan 
yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode peramalan 
peneliti kemudian mengambil hasil peramalan yang paling 
mendekati dengan aktual dan yang memiliki error terkecil 
[4]. 

Penelitian lain melakukan pengkajian peramalah harga 
sembako berbasis moving average dimana pada penelitian 
tersebut menggunakan BREW (Binary Runtime 
Envoironment for Wireless) yang dikhususkan untuk 
teknologi CDMA yang menghasilkan waktu oleh 
pangaksesan 2 client, lebih lambat dari pada menggunakan 
pengaksesan 1 client, aplikasi lebih cepat dilakukan pada 
pagi hari saja. Penelitian ini juga melakukan perbandingan 
terhadap beberapa metode statistika dalam melakukan 
peramalan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa metode 
Exponential Smoothing memiliki nilai MSE (Mean Square 
Error) paling kecil dibandingkan dengan metode lain [5]. 

Selain metode statistik, peramalan data time series juga 
dapat dilakukan menggunakan pendekatan Kecerdasan 
Buatan. Salah satu penelitian yang membahas hal tersebut 
adalah berjudul “Peramalan Data IHSG Menggunakan 
Metode Backpropagation”. Pada penelitian ini, dilakukan 
peramalan terhadap data harga saham IHSG yang 
merupakan data time series. Hasil dari penelitian ini 
diperoleh bahwa Backpropagation dapat melakukan 
peramalan data time series dan menghasilkan ramalan 
yang memiliki nilai MSE dan MAPE yang cukup kecil [6] 

Penerapan teknologi saat ini semakin berkembang 
sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi 
dimanapun dan kapanpun. Berkembangnya perangkat 
bergerak memicu masyarakat untuk menggunakan 
perangkat tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
Bahkan dalam memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari 
masyarakat tidak perlu lagi membuka surat kabar atau 
televisi karena semua kebutuhan informasi telah dapat 
diperoleh melalui perangkat yang selalu bergerak bersama 
mereka. Hal ini mengakibatkan setiap informasi yang akan 
diberikan oleh pemilik informasi sedapat mungkin 
terintegrasi pada perangkat bergerak yang dimiliki oleh 
masyarakat.  

DASAR TEORI 
Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran 

yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perceptron 
dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang 
terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan 
tersembunyi. 

Pada algoritma backpropagation, algoritmanya 
menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-
bobotnya dalam arah mundur (backward). Untuk 
mendapatkan error ini, tahap perambatan maju (forward 

propagation) harus dikerjakan terlebih dahulu [7]. 
Adapun algoritma pelatihan untuk jaringan propagasi 

balik adalah sebagai berikut [7]: 

 Inisialisasi bobot 
 Tetapkan: Maksimum Epoh, Target Error, dan 

Learning Rate 
 Inisialisasi: Epoh=0, MSE=1 
 Kerjakan langkah-langkah berikut selama 

(Epoh<Maksimum Epoh) dan (MSE>Target Error): 
1. Epoh=Epoh+1 
2. Untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan 

dilakukan pembelajaran, kerjakan: 
Feedforward 
a. Tiap-tiap unit input (Xi, i=1,2,3,…,n) menerima 

sinyal xi dan meneruskan sinyal tersebut ke 
semua unit pada lapisan yang ada di atasnya 
(lapisan tersembunyi). 

b. Tiap-tiap unit pada suatu lapisan tersembunyi 
(Zj, j=1,2,3,…,p) menjumlahkan sinyal-sinyal 
input terbobot: 

 
gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung 
sinyal outputnya: 
zj = f(z_inj)            (2) 
dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di 
lapisan atasnya (unit-unit output). 

c. Tiap–tiap unit output (Yk, k=1,2,3,..,m) 
menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. 

 
gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung 
sinyal outputnya: 
yk = f(y_ink)                         (4) 
dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di 
lapisan atasnya (unit-unit output) 
Catatan: 

Langkah (b) dilakukan sebanyak jumlah lapisan 
tersembunyi. 
Backpropagation 

d. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,…,m) 
menerima target pola yang berhubungan dengan 
pola input pembelajaran, hitung informasi 
errornya: 

2k = (tk – yk) f’(y_ink)             (5) 
φ2jk = dk zj           (6) 
β2k = dk           (7) 
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kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya 
akan digunakan untuk memperbaiki nilai wjk): 
Δwjk = α φjk            (8) 
hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan 
digunakan untuk memperbaiki nilai b2k): 
Δb2k = α βk            (9) 
Langkah (d) ini juga dilakukan sebanyak jumlah 
lapisan tersembunyi, yaitu menghitung 
informasi error dari suatu lapisan tersembunyi 
ke lapisan tersembunyi sebelumnya. 

e. Tiap-tiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,…,p) 
menjumlahkan delta inputnya (dari unit-unit 
yang berada pada lapisan di atasnya): 

 
kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi 
aktivasinya untuk menghitung informasi error: 
δ1j = δ_inj f’(z_inj)         (11) 
φ1ij = δj xj          (12) 
β1j = δ1j          (13) 
kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya 
akan digunakan untuk memperbaiki nilai vij): 
Δvij = α φ1ij                       (14) 
 

hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan 
digunakan untuk memperbaiki nilai b1j): 
Δb1j = α φ1j          (15) 

f. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,…,m) 
memperbaiki bias dan bobotnya (j=0,1,2,…,p): 
wjk(baru) = wjk(lama) + Δwjk  (16) 
b2k(baru) = b2k(lama)+Δb2k   (17) 
tiap-tiap unit tersembunyi (Zj,j=1,2,3,…,p) 
memperbaiki bias dan bobotnya (i=0,1,2,…,n): 
vij(baru) = vij(lama) + Δvij      (18) 
b1j(baru) = b1j(lama) + Δb1j   (19) 

3. Hitung MSE 
 

METODE 
A. Perancangan Sistem 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pada sistem 
prediksi harga sembako akan menggunakan input harga 
sembako sebelumnya. Data yang digunakan merupakan 
data harga sembako dari bulan Januari hingga September 
2017. 

 
 

server

user

PC

admin

Memasukkan data

user

Menirim data ke server

Mengirim informasi

Mengirim informasi

database

Mengirim data

Data harga sembako

 
Gambar 1. Alur Sistem Secara Keseluruhan 

 
Pada gambar 1 dapat dilihat skema sistem secara 

keseluruhan, dimana data dimulai dari data mentah yang 
diperoleh melalui observasi langsung ke Pasar Flamboyan 
dan Pasar Dahlia, Pontianak. Serta diperoleh pula data 
sekunder yang berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
dan Perdagangan Kota Pontianak dimana data ini juga 
diperoleh dari Pasar yang bersangkutan secara langsung. 

Setelah data diperoleh, maka data tersebut disimpan ke 
dalam database melalui server oleh seorang administrator 
sistem. Administrator sistem tidak perlu langsung 

mengakses server untuk memasukkan data, namun cukup 
menggunakan computer yang dapat terhubung ke server 
tersebut. Setelah data dimasukkan ke dalam data base, 
maka selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui 
aplikasi yang ada pada server. Data diolah untuk agar data 
tersebut dapat dilatih menggunakan metode 
backpropagation. 
B. Pelatihan Jaringan 

Proses pelatihan dilakukan secara terpisah untuk 
masing-masing jenis bahan pokok. Karena ada 7 bahan 
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pokok yang akan diteliti, maka akan terdapat 7 macam 
pelatihan yang dilakukan. Proses pelatihan data pada 
penelitian ini menggunakan algoritma pembelajaran 
propagasi balik dimana pada pembelajaran ini pelatihan 
dilakukan untuk memperoleh keluaran berupa model 
matematis yang nantinya akan digunakan pada proses 
pengujian data baru. Proses pelatihan dimulai dengan 
menentukan parameter-parameter pelatihan yang akan 
digunakan serta arsitektur dari jaringan propagasi balik. 

Karena terdapat 7 jenis data sembako yang akan 
dilatih, maka proses pelatihan juga dibagi menjadi 7, 
dimana masing-masing pelatihan memiliki parameter dan 
arsitektur masing-masing. Sebelum masuk ke dalam tahap 
perancangan setiap parameter dan arsitektur jaringan tiap 
jenis bahan pokokyang diteliti, pada gambar 2 dapat 
dilihat terlebih dahulu alur dari model pelatihan dengan 
jaringan propagasi balik. 

Mulai

Input Data (x), target (y) 

parameter pelatihan

Mencapai 

maksimum iterasi?

Perhitungan 

Feedforward

Inisialisasi nilai bobot dan bias 

dengan cara random

Hitung MSE

MSE Min.Error? Berhenti

Proses perambatan 

balik memperbaiki 

bobot dan bias

Iterasi = Iterasi + 1

Tidak

YaTidak

Simpan hasil 

pelatihan
Selesai

Ya

 
 

Gambar 2. Alur proses pelatihan jaringan propagasi balik 
 

Pada gambar 2 dapat dilihat proses dimulai dengan 
dengan memasukkan nilai input (data pelatihan), target 
pelatihan, parameter pelatihan (maksimum iterasi, laju 
pembelajaran, minimum error, parameter jaringan (jumlah 
lapisan tersembunyi, jumlah neuron pada lapisan 
tersembunyi). Setelah menetapkan nilai-nilai tersebut, 
sistem juga akan membangkitkan nilai random sebagai 
inisialisasi awal bobot dan bias awal pada proses 
pelatihan. Kemudian akan dilihat apakah iterasi sudah 
mencapai nilai maksimum, jika belum maka dilanjutkan 
dengan proses kalkulasi antara data input dengan bobot 
untuk mendapatkan keluaran. Setelah mendapatkan 
keluaran selanjutnya dihitung nilai MSE (Mean Square 
Error) yang merupakan selisih antara output dengan target 
pelatihan. Apabila nilai MSE lebih kecil dari yang 
ditetapkan maka proses pelatihan akan berhenti, namun 

jika tidak maka akan dilakukan proses perambatan balik 
untuk memperbaiki nilai bobot dan bias pelatihan, ketika 
proses perambatan balik telah selesai selanjutnya iterasi 
ditambah dengan 1. Proses ini dilakukan secara terus 
menerus hingga salah satu kondisi berhenti dipenuhi, yaitu 
nilai error minimum telah tercapai atau nilai iterasi sudah 
mencapai nilai terbesar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini akan memaparkan hasil yang diperoleh saat 
dilakukan implementasi sistem. 
A. Proses Pelatihan Jaringan 

Proses pelatihan data dilakukan menggunakan data 
latih yang sudah disusun sebagaimana telah dijelaskan 
pada bagian sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk 
memperoleh model data yang nantinya akan digunakan 
pada proses pengujian. Pada proses pelatihan ini 
digunakan algoritma jaringan propagasi balik. Adapun 
konsep dari algoritma ini adalah mencari nilai error 
terkecil dari pelatihan terhadap data latih yang terukur 
melalui nilai target. 

Ketika ingin melakukan proses pelatihan, harus 
ditetapkan terlebih dahulu parameter pelatihan dan nilai 
input awal terkait data dan target dari pelatihan. Ketika 
semua parameter pelatihan telah ditentukan, maka 
selanjutnya proses pelatihan dapat dilakukan. Pada gambar 
3 dapat dilihat proses ketika pelatihan sedang dilakukan. 

 

 
Gambar 3. Proses Pelatihan Jaringan 

 
Dari proses pelatihan ini akan diperoleh nilai error 

akhir dari pelatihan tersebut, semakin kecil nilai error yang 
diperoleh maka pelatihan yang dilakukan akan semakin 
baik. Gambar 4 merupakan tampilan nilai error yang 
diperoleh pada saat melakukan pelatihan. 
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Gambar 4. Nilai error saat pelatihan 

 
B. Pengujian Sistem 
Pengujian Berbasis Web 

Pada pengujian ini akan dilihat bagaimana sistem 
bekerja pada platform berbasis web, baik proses 
pemberian informasi maupun proses peramalan. Gambar 5 
merupakan tampilan awal sistem dimana pada halaman 
tersebut dapat dilihat informasi terkait harga sembako 
pada hari terakhir. Kemudian pada halaman ini juga 
terdapat bagian dimana pengguna dapat melihat riwayat 
harga sembako seperti yang tersaji pada gambar 6 

 

 
Gambar 5. Tampilan Awal Sistem 

 

 
Gambar 6. Informasi Riwayat Harga 

 
Pada halaman ini juga terdapat tombol yang dapat 

pengguna gunakan untuk melihat prediksi harga sembako 
di periode (hari) berikutnya. Setelah meng-kllik tombol 
tersebut maka pengguna disajikan tampilan prediksi 
seperti yang ada pada gambar 7 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman Prediksi 

 
Pengujian Berbasis Mobile 

Tidak berbeda dengan tampilan berbasis web, sistem 
berbasis perangkat bergerak juga memiliki 3 fitur utama 
yaitu fitur untuk menampilkan harga sembako pada hari 
terakhir, fitur menampilkan riwayat daftar harga sembako 
serta fitur untuk melihat prediksi harga sembako untuk 
periode berikutnya. 

 

 
Gambar 8. Tampilan awal sistem mobile 

 
Pada tampilan gambar 8 dapat dilihat bahwa yang 

tampak pada tampilan hanya 1 jenis sembako saja, hal ini 
dilakukan karena mengingat layer penampil di perangkat 
mobile sangat terbatas. Namun, apabila pengguna ingin 
melihat harga untuk jenis sembako yang lain maka 
pengguna cukup menggeser tampilannya. 
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Gambar 9. Tampilan riwayat pada sistem mobile 

 
Gambar 9 merupakan tampilan riwayat harga 

sembako pada sistem mobile, dimana tampilannya tidak 
jauh berbeda dengan sistem yang berbasis web. 

 
Gambar 10. Tampilan prediksi sistem mobile 

 
Untuk hasil prediksi pada sistem mobile, pengguna 

dapat menampilkannya cukup dengan memilih tombol 
“Lihat Prediksi Harga Besok” yang ada pada halaman 
awal sistem. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar 
10 Untuk prediksi jenis sembako yang lain, pengguna 
cukup menggeser tampilannya ke kanan atau ke kiri. 

 
PENGUJIAN 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui berapa tingkat 
keakuratan sistem peramalan yang dibangun. Dengan 
mengetahui tingkat akurasi dari sistem yang dibangun, 
maka dapat dilakukan evaluasi untuk pengembangan ke 
depannya agar dapat dibuat sistem yang lebih baik lagi. 
Pengujian dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengujian data 
yang pernah dilatih sebelumnya dan pengujian data yang 
belum pernah dilatih sebelumnya. Pada tabel 1 dapat 
dilihat hasil pengujian terhadap 7 jenis data sembako, 
dimana masing-masing menggunakan 5 buah data yang 
telah dilatih sebelumnya 

 
Tabel 1 Hasil pengujian data latih 

Beras 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 12.000  11.979  21  0,175 
2 12.000  11.990  10  0,083333333 
3 12.000  11.993  7  0,058333333 
4 12.000  12.000  -  0 
5 12.000  12.034  -34  -0,283333333 

Wortel 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 15.000  14.984  16  0,106666667 
2 15.000  14.987  13  0,086666667 
3 15.000  14.996  4  0,026666667 
4 15.000  15.002  -2  -0,013333333 
5 15.000  15.010  -10  -0,066666667 

Daging Ayam 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 26.000  26.024  -24  -0,092307692 
2 26.000  26.036  -36  -0,138461538 
3 27.000  26.953  47  0,174074074 
4 28.000  27.935  65  0,232142857 
5 28.000  27.982  18  0,064285714 

Telur 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 1.500  1.488  12  0,8 
2 1.500  1.496  4  0,266666667 
3 1.500  1.500  -  0 
4 1.500  1.506  -6  -0,4 
5 1.400  1.443  -43  -3,071428571 

Garam 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 1.300  1.263  37  2,846153846 
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2 1.300  1.278  22  1,692307692 
3 1.300  1.292  8  0,615384615 
4 1.500  1.474  26  1,733333333 
5 2.000  1.947  53  2,65 

Bawang Merah 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 35.000  34.961  39  0,111428571 
2 35.000  34.974  26  0,074285714 
3 35.000  34.992  8  0,022857143 
4 35.000  35.012  - 12  -0,034285714 
5 32.000  32.056  -56  -0,175 

 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil peramalan sistem 

terhadap data yang sudah pernah dilatih sebelumnya sudah 
baik. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya nilai selisih antara 
data asli (harga sebenarnya) dengan hasil prediksi yang 
dikeluarkan oleh sistem. Hal ini terjadi karena sistem telah 
memiliki pengetahuan mengenai pola data tersebut 
sehingga sistem dapat melakukan prediksi dengan baik. 
Dari tabel 1 tersebut apabila nilai-nilai hasil prediksi dari 
sistem dilakukan pembulatan maka hasilnya semua 
keluaran sistem akan sama dengan data aslinya (harga 
sebenarnya). Kemudian jika dilihat dari prosentasi selisih 
antara data hasil prediksi sistem dan harga sebenarnya, 
tidak ada selisih yang prosentasenya lebih dari 2%. 
Sehingga dapat dikatakan, untuk pengujian kepada data 
yang pernah dilatih sebelumnya, maka sistem ini 
menghasilkan akurasi sebesar 100% 

Penujian berikutnya adalah pengujian pada data uji 
yang belum pernah dilatih sebelumnya. Hal ini dilakukan 
untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem untuk 
memprediksi data yang belum pernah dilatih sebelumnya. 
Proses pengujian ini dilakukan terhadap 35 data uji, 
dimana 35 data tersebut terbagi menjadi 7 jenis bahan 
pokok sehingga masing-masing bahan pokok terdiri dari 5 
buah data. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil pengujian data uji 

Beras 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 12.000  11.963  37  0,308333333 
2 12.000  11.981  19  0,158333333 
3 12.000  11.995  5  0,041666667 
4 12.000  12.003  - 3  -0,025 
5 12.000  12.016  - 16  -0,133333333 

Wortel 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 16.000  15.932  68  0,425 
2 16.000  15.973  27  0,16875 
3 16.000  16.031  -31  -0,19375 
4 17.000  16.883  117  0,688235294 
5 17.000  16.942  58  0,341176471 

Daging Ayam 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 22.000  22.854  - 854  -3,881818182 
2 22.000  22.638  - 638  -2,9 
3 22.000  23.142  -1.142  -5,190909091 
4 22.000  22.984  -984  -4,472727273 
5 25.000  23.639  1.361  5,444 

Telur 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 1.400  1.288  112  8 
2 1.400  1.315  85  6,071428571 
3 1.400  1.338  62  4,428571429 
4 1.400  1.350  50  3,571428571 
5 1.400  1.348  52  3,714285714 

Garam 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 1.000  1.024  -24  -2,4 
2 1.000  1.032  -32  -3,2 
3 1.000  1.048  -48  -4,8 
4 1.000  1.037  -37  -3,7 
5 1.000  1.045  - 45  -4,5 

Bawang Merah 

No 
Harga 

Sebenarnya 
Hasil 

Sistem 
Selisih 

Prosentase 
Selisih 

1 35.000  34.961  39  0,111428571 
2 34.000  34.774  -774  -2,276470588 
3 34.000  34.283  -283  -0,832352941 
4 34.000  34.186  -186  -0,547058824 
5 34.000  34.033  -33  -0,097058824 
 

Dari tabel 2 dapat dilihat hasil pelatihan terhadap 
data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Pada tabel 
tersebut terlihat terdapat 2 data yang memiliki hasil 
prosentase kesalahan di atas 5%, yaitu pada data daging 
ayam ketiga dan data telur kedua. Apabila dihitung nilai 
tingkat akurasi sistem berdasarkan ambang batas error 5% 
maka tingkat akurasi dari pengujian dari sistem ini adalah 

((35-2)/35)*100% = 94,3% 

 

SIMPULAN 
1. Metode prediksi jaringan propagasi balik dapat 

digunakan untuk memprediksi harga sembako untuk 
periode berikutnya. 

2. Dapat dibangun sistem prediksi harga sembako 
berbasis web dan perangkat bergerak dimana dari 
kedua platform tersebut sistem dapat berjalan dengan 
baik dan menghasilkan keluaran yang sesuai 

3. Nilai akurasi sistem ketika diuji menggunakan data 
yang pernah dilatih adalah 100% dan nilai akurasi 
terhadap data yang belum pernah dilatih sebelumnya 
adalah 94,3%. 
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Pertanyaan 
Mengapa hasil selisih bertanda minus ? 
 
Pertanyaan 
Seberapa akurat sistem dengan kenyataan ? 
 
Pertanyaan 
Harga acuan / yang dihasilkan itu harga pasar dimana ? 
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Abstrak—Penelitian ini dibuat untuk  pengembangan 

laboratorium terbang yang akan diterapkan di jurusan 

Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung untuk 

mengatasi tantangan yang dihadapi pengajar teknik dan 

siswa. Sebagai langkah awal dirancang Graphical User 

Interface(GUI) menggunakan Matlab yang bisa digunakan 

siswa untuk menganalisis data kestabilan terbang pesawat . 

Data  didapatkan dari uji terbang yang dilakukan di X-Plane 

secara real time. Hasil dari simulasi menunjukkan grafik 

data real time pesawat yang diuji terbang, kestabilan statik 

longitudinal pesawat, dan Neutral Point yang bisa didapat 

dengan mudah oleh siswa untuk memahami teori yang sudah 

diajarkan di kelas secara praktikal melalui  simulasi uji 

terbang. 

  

Kata kunci : laboratorium terbang, GUI, real time data, 

kestabilan statik longitudinal, Neutral Point 

 

Abstract—This research details the development of a flying 

laboratory that will be applied in the Aerospace Engineering 

Department in Bandung Institute of Technology to overcome 
the challenges faced by teachers and student. As a first step, it 

is designed Graphical User Interface (GUI) using Matlab 

which students can use to analyze airplane stability . Data will 

obtained from flight tests  on X-Plane in real time. The results 
of the simulation show graph of  aircraft flight test in real time 

data , longitudinal static  stability of aircraft, and Neutral Point 

that can be obtained easily by students to understand the theory 

that has been taught in class by flight testing simulation. 

 

Keyword: Flying laboratory, GUI, real time data, static 

longitudinal stablity, Neutral Point 

 

 

1. PENDAHULUAN 
Jurusan Teknik Dirgantara,Fakultas Teknik Mesin dan 

Dirgantara ITB akan mengembangkan laboratorium 
terbang berbasis wahana terbang tanpa awak (Unmaned 

Aerial Vehicle) untuk dijadikan sebuah modul praktikum 
terbang. Dalam praktikum yang akan dilaksanakan, 
pesawat tanpa awak akan dilengkapi dengan sistem 
penginderaan, pengkondisian data, perekaman data, berikut 
dengan perangkat stasiun kendali di darat yang menerima 
data, menampilkan dan melakukan pengolahan data untuk 
keperluan analisis.  
Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memperkuat 
pemahaman siswa tentang konsep kestabilan pesawat udara 
dan kestabilan statik pesawat udara, serta menerapkan salah 
satu konsep yang telah diajarkan dalam kelas Dinamika 
Terbang yaitu Kestabilan Statik Longitudinal. Dalam kelas 
Dinamika Terbang yang telah dilaksanakan sebelumnya, 

siswa hanya dikenalkan teori tanpa adanya pengalaman 
praktikal sehingga kurangnya pemahaman  dan sense 
tentang flight testing.  
Menurut Felden and Brent (1999)  sebagian besar siswa 
tidak dapat fokus setelah 10 menit ceramah yang diberikan 
pengajar pada kuliah kelas. Perhatian siswa dapat 
dipertahankan dengan aktivitas berkala. Sehingga latihan 
beajar aktif seperti simulasi terbang pada praktikum 
terbang ini akan lebih menarik dan memberikan 
pemahaman mendalam daripada hanya kuliah kelas. 
Sebagai langkah awal dari proyek ini maka dibuatlah tools  
yang memungkinkan peserta secara langsung mengamati 
dan mengolah data terbang dari pesawat yang diterbangkan 
menggunakan software X-Plane.  

Tools yang dirancang merupakan suatu Graphical User 

Interface yang dibuat menggunakan software Matlab. 
Dengan Graphical User Interface yang telah 
dikembangkan, user yang tidak mempunyai pengetahuan 
mendalam tentang programming dapat melakukan analisis 
dinamika terbang dengan mudah. Output dari Graphical 
User Interface ini berupa grafik dan data hasil tes terbang 
yang dengan mudah dapat digunakan oleh user. Graphical 
User Interface yang dikembangkan dapat digunakan oleh 
user untuk menganalisis kestabilan statik longitudinal 
pesawat. 
Dalam praktikum ini diharapkan mahasiwa mampu 
mengaplikasikan konsep dan teori yang didapatkan di kelas 
untuk diterapkan pada real world problem pada pesawat 
terbang. 
  

2. LONGITUDINAL STATIC STABILITY TEST 
Longitudinal stability biasanya menjadi subyek 

pertama yang dikenalkan ketika seseorang mulai belajar 
tentang stability dan controllability dari pesawat [1]  . 
Untuk mengerti longitudinal stability ,konsep kestabilan 
harus dipahami terlebih dahulu. Sebuah pesawat ada pada 
keadaan setimbang atau trim ketika jumlah external forces 
nya nol dan jumlah moment yang bekerja pada center of 
gravity sama dengan nol [1].  Kestabilan statik 
longitudinal pesawat biasanya didefinisikan pada 
kecenderungan awalnya kembali ke keadaan seimbang 
setelah terjadi gangguan.  
Kestabilan statik kondisi stasioner dapat dicari dengan 
melihat solusi αtrim (sudut serang ) dan δe-trim (defleksi 
elevator) dengan variabel gangguannya CL1. CL1 dapat 
divariasikan melalui perubahan kecepatan V atau tinggi 
terbang H. Pesawat udara dikatakan stabil statik 
longotudinal bila Center of Gravity terletak di depan 
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Aerodynamic Center [7]. Penjelasan tersebut dapat ditulis 
sebagai berikut : 
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persyaratan sebelah kiri didapat dari uji terowongan angin 
sedangkan persyaratan sebelah kanan diperoleh dari proses 
komputasi teoritis.  
Karena dalam uji terbang CL tidak dapat diukur langsung , 
dimana yang diukur secara langsung adalah ketinggian 
terbang dan kecepatan terbang, maka parameter kestabilan 
dapat ditulis sebagai berikut : 
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Gradien 
V

e




 adalah parameter suatu pesawat bisa 

dikatakan stabil statik longitudinal stick fixed yang dapat 
diukur langsung oleh penerbang pada proses uji terbang. 
Pesawat dikatakan stabil saat gradiennya positif, posisi 

netral saat gradiennya nol, dan saat gradiennya negatif 
maka pesawat dikatakan tidak stabil statik longitudinal. 
NP (Neutral Point) fix merupakan salah satu parameter 
kestabilan statik longitudinal. NP fix adalah keadaan 
dimana titik berat pesawat berimpit dengan titik pusat 
aerodinamika, seperti terlihat pada gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Neutral Point 
 

Akibatnya pesawat berada pada kondisi NETRAL, pada 
keadaan ini pesawat udara akan tidak bereaksi sama sekali 
terhadap gerakan elevator  karena gerak elevator tidak 
akan menyebabkan perubahan gaya angkat CL1. Pada uji 
terowongan angin NP fix ditentukan dari beberapa posisi 
center of gravity dari model pesawat yang diuji [7]. 
Sehingga  pada simulasi yang dirancang kali ini juga akan 
dilakukan variasi Center of Gravity pada pesawat yang 
diterbangkan pada simulator X-Plane. 

 
 
3. SIMULASI  UJI TERBANG 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                      Gambar 2. Simulasi Uji Terbang

Terdapat siswa yang berperan sebagai Test Pilot untuk 
menerbangkan pesawat, proses triming pesawat, serta 
merubah posisi Center of Gravity pesawat di setiap uji 
terbang. Kemudian terdapat siswa yang menjadi Flight 
Test Engineer (FTE) yang berada di sebelah kanan Test 
Pilot. Pada posisi ini, FTE dapat mengakses data display 

yang tidak dapat ditunjukkan di depan Test Pilot. FTE 
bekerja sama dengan pilot untuk melihat apakah kriteria 
kestabilan statik longitudinal pesawat terpenuhi, dengan 
melihat grafik real time yang muncul dan mengambil data 
yang kemudian akan dianalisis kestabilannya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Alur Kerja

Test Pilot Flight Test 
Engineer 

Test Pilot X-Plane Simulink GUI 

 

FTE 

input Receive 
data 

Send 
data 
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3.1 Flight Simulator dan Simulink 

Dalam penelitian kali ini,pesawat Cessna 172 
diterbangkan oleh Test Pilot menggunakan simulator X-
Plane 10. X-Plane 10 dipilih dalam  penelitian kali ini 
karena memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam modifikasi 
variabel internalnya, khususnya dalam merubah berbagai 
posisi Center of Gravity yang nantinya akan digunakan 
untuk analisis kestabilan statik longitudinal dan low cost 
dalam uji terbang pesawat karena dalam  proses uji 
terbang sebenarnya dimungkinkan terjadinya kerusakan. 
X-Plane dikembangkan dengan menggunakan blade 

element theory. Teknik ini menggunakan bentuk asli 
pesawat (seperti yang dimodelkan dalam simulator). Gaya 
udara yang bekerja pada setiap komponen model dihitung 
secara individu dan digabung untuk menghasilkan keadaan 
yang sangat realistis [10].  
 

 
Gambar 4. Cessna 172 

X-Plane akan terintegrasi dengan Simulink untuk 
menerima data secara real time menggunakan block UDP 
Receive. Lalu data akan dikirim ke GUI menggunakan 
block UDP send dan diprogram sedemikian sehingga 
diterima GUI secara real time. GUI inilah yang akan 
menampilkan data dan dianalisis oleh FTE. Simulink yang 
dirancang, dibuat pada software Matlab 2017a.  

 
3.2 Komponen Graphical User Interface (GUI) 

Sebagai media disain, Matlab 2017a menyediakan sebuah 
GUI Designer yang dibungkus dalam fungsi GUIDE. 
Dalam pemrograman window dengan GUIDE ini, 
menghasilkan file figure menyimpan seluruh informasi 
yang bersifat tampilan GUI dan file M yang berisi sintak 
fungsi penghubung dan fungsi callback [9].  Dalam 
penelitian kali ini dibuatlah GUI untuk menganalis 
kestabilan statik longitudinal,saat file figure dibuka maka 
interface yang dihasilkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 5. Komponen  GUI 
 

1 2 

3 
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Penjelasan komponen GUI: 
a. Disaat Pilot Test menerbangkan pesawat di X-Plane 

10 dengan posisi Center of Gravity tertentu, FTE 
mengamati GUI yang muncul di  depan 
komputernya. Dengan menekan tombol Setup untuk 
menerima data, lalu menekan tombol Start untuk  
menampilkan grafik real time dengan keterangan 
sebagai berikut : 
Axes1 = Velocity_true (ktas) vs time (sec) 
Axes2 = elevator_1(deg) vs time (sec) 

b. Lalu FTE menginputkan Center of Gravity (CG) 
pada kotak Input Center of Gravity sesuai pengaturan  
yang dilakukan Pilot Test di simulator (X-Plane). 

c. Saat Pilot Test telah melakukan trim, maka FTE 
bertugas mengambil data dengan menekan tombol 
Take. Akan muncul titik pada Axes3, dengan 
keterangan: 
Axes3 = elevator_1(deg) vs Velocity_true (ktas) 

d. Dilakukan langkah a,b,c dengan variasi CG 5,1 ; 2,1 ; 
-0,2 

e. Saat FTE menekan tombol Plot,muncul plot data 
yang menunjukkan syarat kestabilan statik 
longitudinal di Axes3 

f. Save Data digunakan untuk menyimpan data Time, 
Velocity, dan Elevator Deflection yang diambil oleh 
FTE selama uji terbang dilakukan 

g. Terakhir, untuk menentukan Neutral Point (NP), klik 
tombol NP Result, plot ditampilkan pada Axes4 
dengan keterangan : 

Axes4 = gradien 
V

e




vs CG  

h. Tombol Stop digunakan untuk menghentikan 
penerimaan data real time dari simulator 

 
4. HASIL UJI  DAN ANALISIS 

Setelah dilakukan simulasi, didapat hasil data yang 
muncul di GUI seperti berikut : 

 

Record Real Time Flight Data 

 
Gambar 6. Hasil Record Flight Data 

 
Axes 1 dan Axes 2 menampilkan data uji terbang secara 
real time saat pengambilan satu titik di Axes 3. Take data 
hanya bisa dilakukan saat pesawat sudah pada keadaan 
trim, ditunjukkan dengan kecepatan, dan defleksi elevator 
yang konstan . Jadi saat plot real time pada axes1 dan 
axes2 menunjukkan tren lurus, saat itu juga data diambil. 
Uji terbang dilakukan pada ketinggian konstan Altitude = 
3010 ftmsl . Dengan range kecepatan 70 sampai dengan 
120 ktas yang ditunjukkan pada Axes 3. Untuk kecepatan 
yang bertambah pada ketinggian konstan , maka pesawat 
cenderung pitch-up, untuk mengembalikan sikap pada 
kedudukan semula, elevator harus didefleksikan positif 
agar melawan mengembalikan pesawat kekedudukan 
semula. Jika dilihat pada Axes 3, plot telah menunjukkan 

slope positif. Gradien 
V

e




 adalah parameter suatu 

pesawat bisa dikatakan stabil statik longitudinal . 
Pada CG 1= 5.1 data yang diambil diplot dengan garis 
warna merah. Pada CG 2=2.1 data diplot dengan garis 
warna biru, serta CG 3= -0.2 diplot pada garis warna hijau. 
Plot ini menjelaskan semakin besar CG maka defleksi 
elevator yang dibutuhkan untuk menstabilkan pesawat 
pada kecepatan yang sama akan semakin besar.  
Dari plot Axes 3, dihitung gradien masing-masing garis, 
hasilnya di plot pada Axes 4 . Axes 4 menjelaskan jika 
ditinjau pada 1 kecepatan yang sama, pada CG yang 
semakin besar dihasilkan gradien yang semakin kecil. 
Letak titik netral (NP) berada pada CG yang lebih besar 
dari 5.1 .  Jika Axes 4 (Graph Plot) diplot lebih lanjut, 
maka menghasilkan grafik linier pada gambar 7.  



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

39 - 5 

 

Untuk menentukan Neutral Point (NP) maka gradien harus 
0, sehingga jika dimasukkan pada persamaan y = -0.1868x 
+ 1,0974 , didapatkan nilai Center of Gravity sebesar 5.9. 
Semakin besar CG yang divariasikan maka akan 
ditemukan slope 0 dimana ditemukannya titik pusat 
aerodinamika pesawat sama dengan titik berat pesawat. 
Dimana sesuai teori, pesawat udara akan tidak bereaksi 
sama sekali terhadap gerakan elevator  karena gerak 
elevator tidak akan menyebabkan perubahan gaya angkat 
CL1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Regresi Linier untuk Penentuan NP 
 

SIMPULAN 
Pengembangan tools dalam bentuk Graphical User 

Interface telah berhasil dibuat untuk menguji kestabilan 
statik longitudinal pesawat Cessna 172. Data keluaran uji 
terbang pada X-Plane telah berhasil muncul secara real 
time pada Axes 1 dan Axes 2 di GUI yang dirancang. 
Hasil dari data yang diambil menunjukkan bahwa pesawat 
yang diuji stabil statik longitudinal ditunjukkan dengan 
slope positif di Axes 3. Serta Neutral Point berhasil 
didapatkan, dengan menarik garis lurus sampai gradiennya 
nol. Sehingga NP muncul di pengujian CG sekitar 5.9.  
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Pertanyaan 
Tools ini jika di aplikasikan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk mengetahui stabil/tidak ? 
Jawab 
Pengaruh waktu belum diperhatikan.  Tools ini baru dapat 
menilai apakah sebuah pesawat stabil/tidak.. 
 
Pertanyaan 
Bagaimana dari sisi informatika, apakah sudah divalidasi 
dan verifikasi belum ? 
Jawab 
Sampai sat ini belum divalidasi, karena ini masih tahap 
awal dari pengembangan.  
 
Pertanyaan 
Bagaimana menilai kestabilan pesawat kalau mau lepas 
landas dan kecepatannya belum cukup ?  
Jawab 
Dalam penelitian ini yang dibahasbaru kestabilan static. 
Kestabilan ada dua, static dan dinamik. 
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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang desain pengembangan listrik pedesaan 

menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) di 

wilayah provinsi Kalimantan Timur. Pemodelan desain 

melalui program dan simulasi menggunakan EBT. Hasil 

yang diperoleh merupakan suatu model desain 

pengembangan listrik pedesaan off/on grid EBT berbasis 

teknologi smart microgrid dengan migrasi ke grid yang 

dapat diterapkan pada desa terpilih yang berada di 

wilayah provinsi Kalimantan Timur. Simulasi kinerja 

pembangkit tersebar (distributed generation) menggunakan 

EBT tenaga surya didemonstrasikan melalui model SOFC 

connected to three-phase electrical power system. Hasil 

simulasi menunjukkan, bahwa pada t = 0 detik, Pref 

ditentukan mulai dari 0,3 pu. Referensi diamati dalam 

waktu 0,2 detik, di mana pada t = 0,4 detik, Pref = 1 pu. 

Demikian pula sebagai tenaga angin didemonstrasikan 

melalui model Wind Farm-DFIG. Hasil simulasi 

menunjukkan, bahwa pada t = 0,03 detik, tegangan urutan 

positif turun menjadi 0,5 pu, sehingga terjadi osilasi pada 

tegangan bus DC dan pada daya keluaran DFIG. Selama 

terjadi pemerosotan tegangan, sistem kontrol mengatur 

tegangan DC dan daya reaktif pada set points, sehingga 

sistem pulih selama 4 siklus. 

 

Kata kunci:  model desain, listrik pedesaan, energi baru 

dan terbarukan, desa terpilih, off/on grid, smart microgrid, 

migrasi ke grid, pembangkit tersebar  

 

Abstract—Design of Rural Electricity Development Using 

Renewable Energy of East Kalimantan Province. This study 
aims to provide an overview of the design of rural electricity 

development using renewable energy (RE) in the province of 

East Kalimantan. Modeling of design through programs and 

simulations using RE. The result obtained is an RE off / on 
grid rural electrics development design model on smart 

microgrid based technology with migration to grid that can be 

applied to selected villages located in the province of East 

Kalimantan. The simulation of distributed generation 
performance using solar powered RE is demonstrated 

through the SOFC model connected to the three-phase 

electrical power system. The simulation results show that at t 
= 0 seconds, the Pref is determined starting from 0.3 pu, the 

reference is observed within 0.2 seconds, where at t = 0.4 

seconds, Pref = 1 pu. Similarly as a wind power is 

demonstrated through the Wind Farm-DFIG model. The 
simulation results show that at t = 0.03 sec, the positive 

sequence voltage drops to 0.5 pu, resulting in oscillations at 

the DC bus voltage and at the output power of DFIG. During 

voltage degeneration, the control system regulates DC voltage 

and reactive power at set points, allowing the system to 

recover for 4 cycles. 

 

Keyword: design model, rural electricity, renewable 

energy, selected villages, off/on grid, smart microgrid, 

migration to the grid, distributed generation 

 

1. PENDAHULUAN 
Kelistrikan Pedesaan merupakan salah satu isu utama 

menyangkut rasio elektrifikasi tingkat nasional. 
Banyaknya desa yang belum mendapatkan aliran listrik 
baik di tingkat nasional maupun di provinsi Kalimantan 
Timur telah menjadi indikator belum tercapainya 
pemerataan pembangunan. 

Menurut data Roadmap Listrik Pedesaan PT PLN 
(Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Utara, berdasarkan jumlah pelanggan listrik PLN, non 
PLN, dan PLN & non PLN, bahwa angka rasio 
elektrifikasi (RE) di provinsi Kalimantan Timur telah 
mencapai 76,85% [13]. 

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 
memprogramkan bahwa sasaran utama program listrik 
masuk desa memberikan aliran listrik kepada seluruh 
desa. Pembangunan pembangkit tenaga listrik setempat, 
maka lebih diutamakan dengan memanfaatkan sumber 
energi baru dan terbarukan (EBT) [6]. 

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL) disebutkan sistem kelistrikan skala sangat 
kecil di daerah terpencil yang sangat jauh dari pusat 
beban, direncanakan akan dilengkapi dengan pembangkit 
listrik tenaga surya (PLTS). Bagi daerah yang memiliki 
potensi tenaga mini hidro, dapat dikembangkan menjadi 
pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Sistem 
kelistrikan daerah perbatasan yang sebagian besar belum 
berlistrik, dapat memanfaatkan potensi air yang layak 
dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga 
mikrohidro (PLMTH), termasuk pula PLTS [12].  

Mengingat karakteristik EBT yang intermittent, maka 
sudah saatnya Indonesia mengembangkan EBT mulai 
menerapkan teknologi Smart Microgrid yang merupakan 
teknologi mengoperasikan sistem tenaga listrik dengan 
mengombinasikan teknologi komputer, komunikasi dan 
jaringan. Untuk Indonesia, teknologi ini pertama kali 
diterapkan di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur 
[18].  
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Dalam agenda riset nasional, pengembangan EBT 
merupakan salah satu dari tujuh fokus nasional. Sebagai 
konsekuensinya, keberadaan pembangkit EBT 
menimbulkan variabel-variabel baru dalam jaringan 
penyebaran listrik yang meminta peninjauan kembali 
terkait keseimbangan pengasupan energi dari 
pembangkit-pembangkit yang berbeda untuk menjaga 
permintaan listrik tetap stabil [14]. 

Kendala utama yang dihadapi dalam pemanfaatan 
pembangkit  listrik EBT adalah efisiensi energi yang 
dihasilkan, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, 
dalam hal ini cahaya matahari, air, dan angin/bayu. 
Selain  itu, PLTS, PLTMH, dan pembangkit listrik 
tenaga bayu (PLTB) mempunyai karakteristik lain, yaitu 
lokasi yang jauh dari perkotaan atau pemukiman, dan 
sifat pembangkitan yang terdistribusi. Sehingga  untuk 
memantau dan mengendalikan PLTS, PLTMH, dan 
PLTB dengan karakteristik tersebut di atas diperlukan 
suatu sistem monitoring dan pengendalian jarak jauh 
seperti SCADA  (Supervisory Control And Data 

Acquisition) [14]. 
  

2. METODE PENELITIAN 
2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Dalam Gambar 1 berikut menunjukkan kerangka 
konsep penelitian, bahwa adanya unsur yang sangat 
penting yaitu tentang konsep pengembangan listrik 
pedesaan menggunakan EBT, dan implementasi listrik 
desa yang akan ditransfer kepada masyarakat. 

 

 
Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 
Kerangka pemikiran terkait target yang akan 

dihasilkan terdiri atas dua tahap transformasi 
implementasi listrik pedesaan bagi masyarakat, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Tahap I merupakan transformasi Kebijakan, 

Regulasi, Partisipasi dan Komitmen, terhadap 
RUKD Kabupaten yang berada di wilayah Kaltim, 
RUKD Kaltim, RUKN, RUPTL 2016-2025, 
Roadmap Listrik Pedesaan PT PLN (Persero) 
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 
Tahun 2017-2021; kebijakan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur; partisipasi Swasta / Koperasi; 

Implementasi Listrik Desa bagi Masyarakat provinsi 
Kalimantan Timur; Listrik Pedesaan Menggunakan 
EBT 

2. Tahap II merupakan transformasi Sistem dan 
Peralatan, meliputi on grid JTR; on grid JTM, GD, 
JTR; off grid PLTD; off grid EBT; on grid EBT-
PLTD Hybrid; on grid EBT-PLTD berbasis 
teknologi Smart Microgrid. 

 
2.2 Kerangka Operasional Penelitian 

Kerangka operasional penelitian diperlihatkan dalam 
Gambar 2 berikut. Proses penelitian diawali dengan 
penelitian pendahuluan berupa studi pustaka dan studi 
kasus dengan proses deduktif, kemudian pengumpulan 
data berupa data referensi dan data lapangan, yaitu 
berupa data listrik pedesaan yang diambil dari data dan 
hasil Roadmap Listrik Pedesaan PT PLN (Persero) 
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 
2017 s.d 2021, dan data EBT baik yang telah diterapkan 
maupun yang akan dikembangkan.  

Melalui proses induktif, di mana data referensi dan 
data lapangan diverifikasi dan dianalisis, sehingga 
menghasilkan data olahan berupa data urutan off grid 

EBT, on grid EBT-PLTD Hybrid; on grid EBT-PLTD 
berbasis teknologi Smart Microgrid, dan data olahan 
berupa urutan dan prioritas desa terpilih sesuai kriteria 
yang telah ditentukan.  

Hasil analisis data olahan tersebut kemudian diolah 
kembali, sehingga diperoleh data olahan berupa hasil uji 
program yang dibandingkan terhadap besaran parameter 
desain sesuai dengan batas standar yang telah ditentukan.  

Pada tahap akhir merupakan hasil dan pembahasan 
yang akan memperlihatkan hasil penelitian berupa 
program dan simulasi terhadap desain pengembangan 
EBT listrik pedesaan untuk memperoleh desain terbaik 
pengembangan listrik pedesaan menggunakan EBT di 
wilayah provinsi Kalimantan Timur. 

 

 
Gambar 2. 

Kerangka Operasional Penelitian 
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3 HASIL 
3.1 Rancangan Roadmap Listrik Pedesaan 

Roadmap Listrik Pedesaan (Lisdes) PT PLN 
(Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Utara Tahun 2017 s.d. 2021 memiliki dasar 
pertimbangan dan kriteria pemilihan prioritas desa yang 
meliputi tingkatan dalam aspek sosial budaya, tingkatan 
dalam aspek teknis, dan tingkatan dalam aspek ekonomi 
geografi. 
3.1.1 Metode Pemilihan dan Prioritas Desa 

 Secara lengkap metode pemilihan dan prioritas desa 
dilakukan dengan menggunakan formulir dalam Tabel 1. 
Penilaian dilakukan terhadap seluruh desa di wilayah 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang 
berjumlah 1.470 desa / kelurahan. 

 
Tabel 1. 

Analisis Pemilihan dan Prioritas Desa 

 
 

3.1.2 Analisis Pemilihan dan Prioritas Desa 

Analisis pemilihan dan prioritas desa adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengurutkan kandidat desa memakai standar 

penilaian bobot nilai sesuai hasil kajian, metode, dan 
acuan yang telah ditetapkan 

2. Menyusun daftar desa-desa yang akan ditetapkan 
pembangunannya setiap tahun dengan mengacu 
kepada target Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio 
Elektrifikasi (RE) per kabupaten setiap tahunnya 
pada periode 2017 sampai 2021. 
 

3.1.3 Roadmap Rencana Pengembangan Listrik 
Pedesaan 

Roadmap Rencana Pengembangan Listrik Pedesaan 
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara Tahun 2017 s.d. 2021 memuat Usulan 
Pembangunan Listrik Pedesaan PT PLN (Persero) 
Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2017 s.d. 2021. 
Sedangkan capaian Rasio Elektrifikasi (RE) Lisdes 
Tahun 2017 s.d 2021 terkait dengan Usulan 
Pembangunan Listrik Pedesaan PT PLN (Persero) 
Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2017 s.d. 2021. 

 
3.2 Rancangan Pengembangan Listrik Pedesaan 

Dalam Tabel 2 berikut menunjukkan formulasi 
rancangan pengembangan listrik pedesaan menggunakan 
energi baru dan terbarukan (EBT) di wilayah provinsi 

Kalimantan Timur periode tahun 2017 s.d. 2021, yaitu 
dengan cara mengendalikan variabel Nilai Survei (NS) 
dan Rasio Elektrifikasi (RE) terhadap variabel lainnya 
seperti rencana pasokan (RP) grid, RP isolated komunal, 
RP isolated individu, keluar (desa keluar dari roadmap), 
kondisi pasokan mencukupi, kondisi pasokan siaga 
(cadangan terbatas), dan kondisi pasokan kritis (kurang 
pasokan). 

 
Tabel 2. 

Formulasi Rancangan Pengembangan Listrik Pedesaan 
Menggunakan EBT Provinsi Kaltim PeriodeTahun 2017 

s.d. 2021 

 
 

3.3 Rancangan Penerapan Pembangkit Listrik EBT 

Skala Kecil Listrik Pedesaan 

Rancangan penerapan Pembangkit Listrik EBT Skala 
Kecil secara isolated komunal untuk pengembangan 
listrik desa terpilih ditunjukkan dalam Tabel 3 dan 
Tabel 4. 

 

Tabel 3. 
Rancangan Penerapan Pembangkit Listrik EBT Skala 
Kecil Isolated Komunal untuk Pengembangan Listrik 
Desa Terpilih di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 

 
 

Tabel 4. 
Rancangan Penerapan Pembangkit Listrik Off/On-Grid 

EBT Skala Kecil Isolated Komunal untuk 
Pengembangan Listrik Desa Terpilih di Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur 

 
 

Deskripsi model desain terbaik pengembangan listrik 
pedesaan menggunakan energi baru dan terbarukan 
(EBT) provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut: 
1. Model Pembangkit EBT Skala Kecil untuk 

mensuplai daya listrik secara bertahap dan stabil 
kepada pemanfaat tenaga listrik dengan daya listrik 
mencapai sebesar 60.300 VA (60,30 KVA) dan 
jumlah pelangan mencapai sebanyak 67 pelanggan, 

PT. PLN (PERSERO) DESA / KELURAHAN :

WILAYAH KALTIMRA KECAMATAN :

KABUPATEN / KOTA :

NILAI NILAI

1 Status Desa Berlistrik 6 3 Beban GI / Penyulang 8

a. Desa Baru (belum berlistrik) 100% 6 a. < 50% KHA 100% -

b. Desa Lama (sudah berlistrik) 20% - b. 50% s/d 80% KHA 50% -

2 RE Kabupaten lokasi desa berada 12 c. > 80% KHA 20% 1,6

a. RE  60% 100% 12 4 Kondisi Pasokan 14

b. RE > 60% 20% - a. Mencukupi 100% -

3 Permintaan Pemda / DPR / DRPD 9 b. Siaga (cadangan terbatas) 50% -

a. Ada 100% 9 c. Krisis (kurang pasokan) 20% 2,8

b. Tidak ada 20% - 40 13,4

4 Jumlah Kepala Keluarga / Penduduk Desa 5

a. > 500 KK 100% - NILAI

b. 250 s/d 500 KK 50% - 1 Jarak lokasi dengan jaringan eksisting 6

c. < 250 KK 20% 1 a. desa < 10 km 100% 6

5 Pendapatan Perkapita Rata-rata Setahun 4 b. 10 km  desa  30 km 50% -

Kabupaten / Kecamatan / Desa (kemampuan ekonomi) c. desa > 30 km 20% -

a. > Rp50 juta 100% 4 2 Kebutuhan jaringan distribusi (lengkap) 6

b. Rp10 juta s/d Rp50 juta 50% - bila dipasok dari grid*)

c. < Rp10 juta 20% - a. Hanya JTR 100% -

6 Perijinan ROW jaringan distribusi 4 b. JTR + Gardu 50% -

a. Relatif mudah 100% 4 c. JTM + JTR + Gardu 20% -

b. Kompensasi / hutan produksi 50% - 3 Kebutuhan pembangkit dan jaringan distribusi 6

c. Hutan lindung / sosial 20% - bila dipasok dari isolated*)

40 36 a. Pembangkit Isolated + JTR 100% 6

b. Pembangkit Isolated + (JTM + JTR + Gardu) 20% -

NILAI 4 Infrastruktur lainnya (kemudahan mencapai lokasi) 4

1 Mutu Tegangan Ujung 8 a. Darat 100% -

a. Tegangan Ujung > 19 kV 100% - b. Air 50% 2

b. 18 kV  Tegangan Ujung  19 kV 50% 4 c. Tidak ada 20% -

c. Tegangan Ujung < 18 kV 20% - 5 Potensi EBT dan Energi marjinal setempat 4

2 Rencana Pasokan (ekspansi kit, Trans-GI) 10 a. Ada 100% 4

a. Ekspansi Grid System 100% - b. Tidak ada 20% -

b. Isolated (Genset, Hybrid, kit EBT skala kecil) 50% 5 20 18

c. Isolated (individual) 20% -

67,40
*) Dipilih dari Grid atau Isolated

JUMLAH NILAI TOTAL (ASPEK SOSIAL BUDAYA, TEKNIS, EKONOMI GEOGRAFI)  -------------------- > contoh

ASPEK EKONOMI GEOGRAFI (Bobot = 20) Bobot

JUMLAH NILAI SOSIAL BUDAYA

ASPEK TEKNIS (Bobot = 40) Bobot

JUMLAH NILAI EKONOMI GEOGRAFI

NILAI HASIL SURVEI

ASPEK SOSIAL BUDAYA (Bobot = 40) Bobot ASPEK TEKNIS (lanjutan) Bobot

JUMLAH NILAI TEKNIS

Tahun ke-1 

(2017)

Tahun ke-2 

(2018)

Tahun ke-3 

(2019)

Tahun ke-4 

(2020)

Tahun ke-5 

(2021)

RP Grid √ √ √ -                      -                        

RP Isolated Komunal -                      -                        -                        √ √ OR

RP Isolated Individu -                      -                        -                        √ √ OR

75,60               69,20                 72,60                 66,80               46,00                 <-- kaltim

<-- kaltara

60,00               60,00                 53,00                 53,00               60,00                 <-- kaltim

<-- kaltara

keluar -                      -                        -                        -                      -                        

Kondisi Pasokan Mencukupi √ √ -                        -                      -                        OR

Kondisi Pasokan Siaga (cadangan terbatas) √ √ √ √ -                        OR

Kondisi Pasokan  Krisis (kurang pasokan) -                      -                        -                        -                      √

kaltim kaltim kaltim kaltim kaltim

kaltara kaltara kaltara kaltara kaltara

√ -                               AND - OR AND - OR AND AND - OR AND - OR

 - <  - < -  <  - <  - <
101.197.242,26   109.112.452,56     100.585.367,17     101.938.305,17   100.012.413,55     

101.197.242,26   109.112.452,56     100.585.367,17     101.938.305,17   100.012.413,55     

Jumlah kaltim (Rp 000)
512.845.780,72                                                                                                                                                     

Jumlah kaltara (Rp 000)
-                                                                                                                                                                                 

Jumlah kaltim dan 

kaltara (Rp 000) 512.845.780,72                                                                                                             

aplikasi kontrol roadmap lisdes (metode rekursif atau 

iteratif)---->

nilai hasil survei (scoring  dari 

hasil survei data) --->
Nilai

kondisi awal RE (dari hasil 

survei data) --->
Rasio Elektrifikasi (%)

wilayah

non -EBT

Kode Desa Kecamatan Kabupaten Koordinat
Skor 

NS

Skor 

RE(%)

Kebutuhan 

Daya Listrik 

(VA)

Jumlah 

Calon 

Pelanggan

Potensi EBT
On grid 

JTR

On grid 

JTM, GD, 

JTR

On grid JTM, GD, 

JTR Berbasis Smart 

Grid

Off grid 

PLTD

Off grid 

EBT

On grid  EBT-

PLTD 

Hybrid

On grid  EBT-

PLTD Berbasis 

Smart Microgrid

917 Umaq Tukung Tabang Kutai Kartanegara 0° 37' 17,3" N, 116° 9' 25,1" E 67,40 0,00        60.300               67 

PLTA, PLTM, 

PLTMH, 

PLTS

PLTD
PLTS-

PLTMH
PLTS-PLTMH PLTS-PLTMH

910 Long Lalang Tabang Kutai Kartanegara 0° 21' 26,5" N, 116° 4' 35,1" E 62,60 0,00        94.500             105 

PLTA, PLTM, 

PLTMH, 

PLTS

PLTD
PLTS-

PLTMH
PLTS-PLTMH PLTS-PLTMH

819 Selengot Tanjung Harapan Paser 2° 10' 25,6" S, 116° 26' 58,3" E 52,10 0,00       267.300             297 
PLTMH, 

PLTB, PLTS
PLTD

PLTS-

PLTMH-

PLTB

PLTS-PLTMH-

PLTB

PLTS-PLTMH-

PLTB

-

-

-

Sistem Isolated

Pengembangan grid  (sistem Interkoneksi)

Pembangkit Listrik Skala Kecil

Pembangkit non -EBT dan EBT skala besar

Sistem Grid

Pengembangan grid ( jaringan distribusi)

Visi dan Misi Kalimantan Timur

Potensi EBT di Wilayah Kalimantan Timur

EBT (bersifat intermittent ) dan Pemanfaatannya

Pembangkit non -EBT dan EBT skala kecil

jangka menengah s/d 

jangka panjang (5 s/d 

10 tahun); (program 

listrik desa 

dilaksanakan dalam 

kerangka perencanaan 

sistem kelistrikan 

secara menyeluruh dan 

tidak memperburuk 

kinerja jaringan dan 

biaya pokok 

penyediaan)

belum memenuhi 

kriteria (beban besar/ 

terpusat, 

meningkatkan 

kontinyuitas pasokan 

kepada pelanggan, 

pemanfaatan energi 

terbarukan, dan 

partisipasi pelanggan 

dalam penyediaan 

tenaga listrik)

EBT Kelompok I (tipe terbatas)EBT Kelompok I

EBT Kelompok III (pengolahan lanjut)

EBT Kelompok II (pengolahan lanjut)

EBT Kelompok III (pengolahan lanjut)

-

Lokasi Pengembangan Listrik Desa Terpilih

EBTjaringan distribusi dipasok dari grid

Sistem Isolated (asumsi di wilayah desa terpilih)

non -EBT

SUTM 150 kV 

Kuaro-Grogot 

32 km 

(Th.2017) 

SUTM 150 kV 

Kembang 

Janggut-Kota 

Bangun 40 km 

(Th.2020)

GI Tanah Paser 

(Grogot) 150/20 

kV 60 MVA 

(Th.2017, 

ekst.2020)

GI Kembang 

Janggut 150/20 kV 

30 MVA (Th.2020)

GI Kotabangun 

150/20 kV 20 MVA 

(Th.2016, 

ekst.2016)

GI Tenggarong/ 

Bukit Biru 150/20 

kV 60 MVA 

(ekst.Th.2016)

On grid  JTM 

20 kV

On grid  GD, 

JTR 380/220 V

917 Umaq Tukung Tabang Kutai Kartanegara 0° 37' 17,3" N, 116° 9' 25,1" E 95,00 522,00 21,00 nihil stabil 7-10 tahun 5-8 tahun 7-10 tahun PLTD PLTS-PLTMH PLTS-PLTMH PLTS-PLTMH

910 Long Lalang Tabang Kutai Kartanegara 0° 21' 26,5" N, 116° 4' 35,1" E 95,00 522,00 21,00 nihil stabil 7-10 tahun 5-8 tahun 7-10 tahun PLTD PLTS-PLTMH PLTS-PLTMH PLTS-PLTMH

819 Selengot Tanjung Harapan Paser 2° 10' 25,6" S, 116° 26' 58,3" E
berkisar (0,00-

<100,00)
212,97 0,00

berkisar 

(1,34-3,09)
stabil 5-7 tahun 3-7 tahun 4-7 tahun PLTD

PLTS-PLTMH-

PLTB

PLTS-PLTMH-

PLTB

PLTS-PLTMH-

PLTB
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pelanggan, pemanfaatan energi 

terbarukan, dan partisipasi 
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tenaga listrik)
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yaitu berupa pembangkit listrik off grid EBT: PLTS-
PLTMH; atau pembangkit listrik on grid EBT-PLTD 
Hybrid: PLTS-PLTMH; atau pembangkit listrik on 

grid EBT-PLTD berbasis teknologi Smart Microgrid: 

PLTS-PLTMH; lokasi desa terpilih yaitu desa Umaq 
Tukung, berada di kecamatan Tabang di wilayah 
kabupaten Kutai Kartanegara 

2. Model Pembangkit EBT Skala Kecil untuk 
mensuplai daya listrik secara bertahap dan stabil 
kepada pemanfaat tenaga listrik dengan daya listrik 
mencapai sebesar  94.500 VA (94,50 KVA) dan 
jumlah pelangan mencapai sebanyak 105 pelanggan, 
yaitu berupa pembangkit listrik off grid EBT: PLTS-
PLTMH; atau pembangkit listrik on grid EBT-PLTD 
Hybrid: PLTS-PLTMH; atau pembangkit listrik on 

grid EBT-PLTD berbasis teknologi Smart Microgrid: 

PLTS- PLTMH; lokasi desa terpilih yaitu desa Long 
Lalang, berada di kecamatan Tabang di wilayah 
kabupaten Kutai Kartanegara 

3. Model Pembangkit EBT Skala Kecil untuk 
mensuplai daya listrik secara bertahap dan stabil 
kepada pemanfaat tenaga listrik dengan daya listrik 
mencapai sebesar 267.300 VA (267,30 KVA) dan 
jumlah pelangan mencapai sebanyak 297 pelanggan, 
yaitu berupa pembangkit listrik off grid EBT: PLTS-
PLTMH-PLTB; atau pembangkit listrik on grid 

EBT-PLTD Hybrid: PLTS-PLTMH-PLTB; atau 
pembangkit listrik on grid EBT-PLTD berbasis 
teknologi Smart Microgrid: PLTS-PLTMH-PLTB; 
lokasi desa terpilih yaitu desa Selengot, berada di 
kecamatan Tanjung Harapan di wilayah kabupaten 
Paser. 
Dalam Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 berturut-turut 

menunjukkan desain listrik desa untuk 3 (tiga) listrik 
desa terpilih. 

 

Tabel 5. 
Desain Listrik Desa Menggunakan Pembangkit Listrik 

Off/On-Grid EBT Skala Kecil dan Migrasi ke Grid untuk 
Listrik Desa Terpilih Umaq Tukung di Wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. 
Desain Listrik Desa Menggunakan Pembangkit Listrik 

Off/On-Grid EBT Skala Kecil dan Migrasi ke Grid untuk 
Listrik Desa Terpilih Long Lalang  di Wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur 

 
 

Tabel 7. 
Desain Listrik Desa Menggunakan Pembangkit Listrik 

Off/On-Grid EBT Skala Kecil dan Migrasi ke Grid untuk 
Listrik Desa Terpilih Selengot di Wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur 

 
 

Dalam Gambar 3 menunjukkan Model Desain 
Listrik Desa Off/On Grid EBT Berbasis Teknologi Smart 

Microgrid dengan Migrasi ke Grid untuk Listrik Desa 
Terpilih di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

 
Gambar 3. 

Model Desain Listrik Desa Off/On Grid EBT Berbasis 
Teknologi Smart Microgrid dengan Migrasi ke Grid 

untuk Listrik Desa Terpilih di Wilayah Provinsi 
Kalimantan Timur  

 

3.4 Analisis Desain Listrik Desa EBT Skala Kecil 

Off/On Grid dan Rencana Migrasi ke-Grid 

Desain Listrik Desa EBT Skala Kecil Off/On Grid 
dan Rencana Migrasi ke- Grid  merupakan Desain 
Listrik Desa EBT Skala Kecil yang dapat 
diimplementasikan untuk masing-masing desa terpilih 

Model Desain Lisdes EBT-PLTD Berbasis Teknologi Smart Microgrid
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sesuai prioritas berdasarkan kinerja kestabilan seperti 
ditunjukkan dalam Tabel 8 berikut. 

 
Tabel 8. 

Desain Listrik Desa EBT Skala Kecil Off/On Grid dan 
Rencana Migrasi ke- Grid 

 
 
Dalam Gambar 4 memperlihatkan Desain Listrik 

Desa EBT Skala Kecil Off/On Grid dan Rencana 
Migrasi ke- Grid seperti yang telah diperlihatkan di atas, 
di mana adanya tuntutan Pemanfaatan Tenaga Listrik 
secara stabil dapat dipenuhi dengan Migrasi ke- Grid, 

yaitu berada pada desa terpilih Selengot.  

 
Gambar 4. 

Desain Listrik Desa EBT Skala Kecil Off/On Grid dan 
Rencana Migrasi ke-Grid 

 

3.5 Simulasi Kinerja Pembangkit Tersebar 

(Distributed Generation) Menggunakan Energi 
Baru dan Terbarukan 

Simulasi kinerja pembangkit tersebar (distributed 

generation) menggunakan EBT dilakukan secara 
terbatas meliputi Solid-Oxide Fuel Cell Connected to 

Three-Phase Electrical Power System, dan Wind Farm - 
Doubly Fed Induction Generators (DFIG). 

 
3.5.1 Simulasi Kinerja PLTS 

Simulasi kinerja pembangkit tersebar (distributed 

generation) EBT tenaga surya sebagai PLTS 
disimulasikan melalui model Solid-Oxide Fuel Cell 

(SOFC) Connected to Three-Phase Electrical Power 

System seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.  
 

 

Gambar 5. 
Model Desain Pembangkit Tersebar (DG) EBT 

Solid-Oxide Fuel Cell Connected to Three-Phase 

Electrical Power System 

 

Pada t = 0 detik, referensi daya aktif (Pref) ditentukan 
mulai dari 0,3 pu. Referensi diamati dalam waktu 0,2 
detik. Pada t = 0,4 detik, Pref = 1 pu. Pengamatan 
terhadap tekanan H2, H20 dan O2 menunjukkan sel bahan 
bakar tidak mencapai ekuilibrium baru untuk simulasi 
dengan durasi 1 detik, sehinnga periode simulasi perlu 
diperluas. 

Dalam Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8, dan 

Gambar 9 memperlihatkan hasil simulasi SOFC yang 
meliputi beberapa parameter berturut-turut yaitu 
tegangan dan arus dc (Vdc, Idc), daya (PQ FC, PQ IB), 
tegangan (Vt FC, Vt IB), tegangan dan arus ac tiga fasa 
(Vabc FC, Vabc IB, Iabc IB). 

 

 
Gambar 6.  

Hasil Simulasi Model SOFC; Vdc, Idc 

 

 
Gambar 7. 

Hasil Simulasi Model SOFC; PQ FC, PQ IB 
 

 
Gambar 8. 

Hasil Simulasi Model SOFC; Vt FC, Vt IB 
 

(917) Umaq Tukung (910) Long Lalang (819) Selengot

PLTS Terpusat 15 kWp (unit)                           1,00                           1,00                           1,00 

PLTMH (kW)                           3,90                           6,10                           8,63 

PLT Bayu (kW)                                -                                -                           8,63 

Desain Migrasi ke- Grid: kinerja 

kestabilan paling tinggi (4)
4

JTM 20 kV (kms)                                -                                -                         36,00 

GD 50 kVA (unit)                                -                                -                                - 

GD 100 kVA (unit)                                -                                -                                - 

GD 160 kVA (unit)                                -                                -                           1,00 

GD 200 kVA (unit)                                -                                -                                - 

JTR 380/220 V (kms)                         23,99                         23,66                         13,29 

PLTD 250 kW (unit)                           1,00                           1,00                           1,00 

Desain Off grid  EBT kinerja 

kestabilan rendah (1)
1 1

Desain On grid  EBT-PLTD Hybrid 

k inerja kestabilan cukup (2)
2 2 2

Desain On grid  EBT-PLTD Berbasis 

Smart Microgrid kinerja kestabilan 

tinggi (3)

3 3

Off grid  EBT: kinerja kestabilan rendah

On grid  EBT-PLTD Hybrid: kinerja kestabilan cukup

On grid  EBT-PLTD Berbasis Smart Microgrid: kinerja kestabilan tinggi

Rencana Pasokan (RP) Isolated

Pembangkit EBT dan Jaringan Distribusi
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Gambar 9. 

Hasil Simulasi Model SOFC; Vabc FC, Vabc IB, Iabc IB 
 

3.5.2 Simulasi Kinerja PLTB 

Simulasi kinerja pembangkit tersebar (distributed 

generation) EBT tenaga bayu sebagai PLTB 
disimulasikan melalui model Wind Farm - Doubly Fed 

Induction Generators (DFIG) seperti ditunjukkan dalam 
Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. 

Model Desain Pembangkit Tersebar (Distributed 

Genaration) EBT Wind Farm - Doubly Fed Induction 

Generators (DFIG) 
 

Dalam demonstrasi ini, kecepatan angin dijaga 
konstan pada kisaran sebesar 15 m/detik. Sistem kontrol 
menggunakan pengontrol torsi untuk menjaga kecepatan 
pada 1,2 pu. Penurunan tegangan 0,5 pu selama enam 
siklus (cycle) yang diprogram pada t = 0,03 detik.  

Tegangan DC diatur pada 1.150 V, dan daya reaktif 
dijaga pada 0 Mvar. Pada t = 0,03 detik, tegangan urutan 
positif tiba-tiba turun menjadi 0,5 pu, sehingga 
menyebabkan terjadinya osilasi pada tegangan bus DC 
dan pada daya keluaran DFIG. Selama terjadi 
pemerosotan tegangan, maka sistem kontrol mencoba 
mengatur tegangan DC dan daya reaktif pada titik 
setelnya (set points) yaitu pada (1.150 V, 0 Mvar), di 
mana sistem akan pulih dalam kira-kira selama 4 siklus 
(cycle). 

Dalam Gambar 11 menunjukkan hasil simulasi 
model DFIG berupa hubungan antara kecepatan turbin 
terhadap kecepatan generator sinkron. 

 

 
Gambar 11. 

Hasil Simulasi Model DFIG; Hubungan antara 
Kecepatan Turbin terhadap Kecepatan Generator 

Sinkron 
 

4. SIMPULAN 
1. Desain pengembangan listrik pedesaan menggunakan 

EBT provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan 
program listrik pedesaan kebijakan Pemerintah dalam 
bidang ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik 
pada wilayah pedesaan yang belum terjangkau 
jaringan distribusi tenaga listrik termasuk yang tidak 
dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN, di mana 
diarahkan untuk menggunakan potensi EBT setempat 
untuk kategori skala kecil seperti PLT Biomass, PLT 
Kelautan, PLT Biofuel, PLT Surya, PLT Bayu, dan 
PLT Mikro Hidro 

2. Desain Listrik Desa EBT Skala Kecil Off/On Grid 
dan Rencana Migrasi ke Grid  merupakan Desain 
Listrik Desa EBT Skala Kecil yang dapat 
diimplementasikan untuk masing-masing desa 
terpilih sesuai prioritas berdasarkan kinerja 
kestabilan, yaitu Desain Off grid EBT kinerja 
kestabilan rendah untuk: (1) desa Long Lalang, dan 
Selengot. Desain On grid EBT-PLTD Hybrid kinerja 
kestabilan cukup; (2) desa Umaq Tukung, Long 
Lalang, dan desa Selengot. Dan Desain On grid 
EBT-PLTD Berbasis Smart Microgrid kinerja 
kestabilan tinggi (3) desa Umaq Tukung, dan desa 
Long Lalang. Serta Desain Migrasi ke Grid kinerja 
kestabilan paling tinggi untuk: (4) desa Selengot 

3. Simulasi kinerja pembangkit tersebar (distributed 

generation) menggunakan EBT tenaga surya sebagai 
PLTS didemonstrasikan melalui model Solid-Oxide 

Fuel Cell (SOFC) Connected to Three-Phase 

Electrical Power System. Hasil simulasi 
menunjukkan, bahwa pada t = 0 detik, Pref ditentukan 
mulai dari 0,3 pu. Referensi diamati dalam waktu 0,2 
detik, di mana pada t = 0,4 detik, Pref = 1 pu.   

4. Simulasi kinerja pembangkit tersebar (distributed 

generation) menggunakan EBT tenaga angin / bayu 
sebagai PLTB didemonstrasikan melalui model Wind 

Farm - Doubly Fed Induction Generators (DFIG). 
Hasil simulasi menunjukkan, bahwa pada t = 0,03 
detik, tegangan urutan positif tiba-tiba turun menjadi 
0,5 pu, sehingga menyebabkan terjadinya osilasi 
pada tegangan bus DC dan pada daya keluaran DFIG. 
Selama terjadi pemerosotan tegangan, sistem kontrol 
mengatur tegangan DC dan daya reaktif pada set 

points, sehingga sistem pulih selama 4 siklus (cycle). 
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Abstrak—Pada pertarungan udara antar pesawat 

tempur, dibutuhkan beberapa manuver yang berguna untuk 

menghindari serangan lawan. Dari beberapa manuver 

pesawat tempur, salah satu manuver yang paling sering 

digunakan adalah manuver Split-S, dimana pesawat tempur 

mengubah arah dan ketinggian secara drastis untuk 

menjauh dari medan pertempuran. Sehingga pada artikel 

ini kita akan mencoba membahas tentang seberapa efektif 

manuver Split-S dalam menghadapi serangan misil dengan 

system panduan Pure-Pursuit. Simulasi dilakukan untuk 

melihat apakah manuver Split-S dapat dilakukan jika misil 

datang dari berbagai arah. Manuver pesawat tempur dan 

gerakan misil Pure-Pursuit akan dimodelkan menggunakan 

software MATLAB/SIMULINK. Hasil dari simulasi ini 

adalah persebaran miss distance yang nantinya dapat 

digunakan oleh pilot pesawat tempur sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan manuver Split-S. 

 

Kata kunci = Manuver Split-S, Pure-Pursuit, Pesawat 

tempur, Misil. 

 

Abstract—In an air-to-air engagement between two fighter 

aircraft, a fighter aircraft requires several maneuvers to evade 
the opponent's attack. Out of several fighter maneuvers, one of 

the most commonly used maneuvers is the Split-S maneuver, 

in which the fighter changes direction and altitude drastically 

to distance itself from the battlefield. So in this article, we will 

discuss the effectiveness of the Split-S maneuver in evading a 

Pure-Pursuit Guidance Missile. The simulation is conducted 

to determine the fighter’s survivability in a case wherein the 

Split-S maneuver is executed to evade multiple incoming 
missiles from a multitude of directions. The movements of both 

the fighter and the Pure-Pursuit missiles will be modeled using 

the MATLAB / SIMULINK software. The result of this 

simulation is the acquisition of the distribution of the miss 
distances, which can later be utilized by a fighter pilot as a 

consideration for the execution of a Split-S maneuver. 

 

Keywords = Split-S Maneuver, Pure-Pursuit, Fighter, 
Missile.  

 

 

PENDAHULUAN 
Pesawat tempur dirancang untuk memenuhi misi yang 

diberikan kepadanya, salah satunya adalah pertarungan 
antar pesawat tempur di udara, yaitu saat kedua pesawat 
tempur dipaksa untuk saling menyerang dan menghindari 
serangan tersebut. Seiring berkembangnya zaman, banyak 
metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem 
pengendalian misil agar bisa memotong laju pesawat 

tempur musuh dan menjatuhkannya. Namun, agar bisa 
memenangkan pertarungan di udara tidak bisa hanya 
dengan meningkatkan kemampuan senjata untuk 
menyerang, peawat tempur juga harus memiliki strategi 
menghindari serangan dari pesawat tempur musuh. 
Gerakan menghindar pesawat tempur atau biasa disebut 
maneuver menghindar, memiliki tingkat efektifitas yang 
berbeda-beda tergantung dari arah datangnya serangan 
musuh (misil). 

Pilot pesawat tempur dilatih untuk bereaksi ketika 
menghadapi serangan pesawat musuh yang menembakkan 
misil, reaksinya adalah memerintahkan pesawat tempur 
untuk bermanuver. Secara umum, performa dari suatu 
maneuver dilihat dari terminal miss distance dan flight 

time. Terminal miss distance adalah jarak terdekat antara 
misil dan pesawat tempur. Manuver yang baik akan 
menghasilkan terminal miss distance dan flight time yang 

besar. Jika manuver menghindar yang dilakukan pesawat 
tempur tepat, maka pesawat dapat memaksa misil untuk 
berbelok sangat tajam, sehingga pada suatu titik tertentu 
misil tidak dapat mengejar lagi dan pesawat tempur dapat 
meloloskan diri. 

Karena melakukan latihan atau uji terbang secara 
nyata membutuhkan peralatan yang sangat mahal dan 
waktu yang lama, maka diputuskan untuk melakukan 
simulasi. Selain itu, simulasi merupakan metode yang 
sangat aman karena resiko kecelakaan pilot adalah 0 
persen, dan tidak membahayakan pesawat tempur. 
Simulasi juga merupakan metode yang fleksibel karena 
dapat dilakukan pada berbagai kondisi. Oleh karena itu, 
untuk mengetahui maneuver yang lebih efektif dapat 
dilakukan simulasi engagement antara pesawat tempur 
dan misil, dengan arah datang misil dari berbagai posisi. 

 

 Manuver Split-S 
Manuver Split-S adalah maneuver yang biasa 

dilakukan saat dogfighting dengan tujuan menjauh dari 
pertarungan. Manuver ini berguna untuk mengubah arah 
secara cepat dengan gerakan roll 180 derajat dan 
dilanjutkan dengan half-loop, sehingga ketinggian 
berkurang. Pilot harus memastikan bahwa pesawat berada 
di ketinggian yang cukup agar bisa melakukan setengah 
putaran ke arah bawah. 

Untuk mengeksekusi maneuver ini, hal pertama 
yang harus dilakukan pilot adalah memerintahkan 
pesawat untuk melakukan gerakan roll sebanyak 180 
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target yang 

Final Miss 

Distance 

derajat, saat pesawat sudah dalam kondisi terbalik, 
dilanjutkan dengan memerintahkan gerakan pitch up 
untuk membentuk gerakan u-turn secara vertikal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Manuver Split-S 
 

 Model Misil 
Model misil yang digunakan adalah model misil 

sebagai titik dengan sistem panduan Pure Pursuit 

Guidance. Dinamakan Pure Pursuit Guidance karena 
misil selalu mengarah ke target, sehingga perubahan misil 
tiap waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan posisi 
target. Dengan kecepatan misil yang lebih tinggi dari 
target, maka akan menghasilkan perpotongan antara misil 
dan target pada suatu titik tertentu. Gerakan misil 
dibentuk dengan membuat suatu bidang dalam ruang 3D 
dari 2 vektor yang tidak colinier, dituliskan dengan 
persamaan berikut,  

 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =  ⃑⃑⃑⃑  ⃑ − ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ‖⃑⃑⃑⃑  ⃑ − ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ‖ 

  �⃑⃑⃑�⃑⃑  ⃑ = 𝑉 . 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑  
 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑  adalah arah gerakan misil, ⃑⃑⃑⃑  ⃑ adalah vector posisi 

target, ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑   adalah vector posisi misil dan �⃑⃑⃑�⃑⃑  ⃑ adalah 
vector kecepatan misil.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODE 

Pada bab ini akan diimplementasikan simulasi 3-D 
mengenai pertempuran antara misil dan target. Simulasi 
akan ditampilkan dalam dua kondisi umum: pertempuran 
antara misil dan target yang bergerak datar, kemudian 
pertempuran antara misil dan target yang bermanuver 
Split-S. 

Melalui simulasi ini akan dilihat bagaimana performa 
dari miss distance yang dihasilkan antara misil dan target. 
Dari sudut pandang misil, miss distance yang baik adalah 
yang memiliki nilai yang kecil, sedangkan dari sudut 
pandang target, dia harus bisa menghasilkan miss distance 
sebesar mungkin agar survivability-nya juga meningkat 
[3]. 

Skema dari simulasi engagement antara misil dan 
target ditunjukkan pada gambar 2.  

Permodelan dari target diambil dari tugas akhir Kunto 
Megantara; simulasi model dinamik pesawat tempur  JF-1 
dilakukan untuk menghasilkan suatu manuver, salah 
satunya adalah manuver Split-S. Permodelan dilakukan 
dengan menggunakan software MATLAB/ SIMULINK. 
Pada model dinamik tersebut diberikan beberapa input 
bidang kendali dari suatu blok SIMULINK untuk 
menghasilkan manuver Split-S. Dari simulasi yang 
dilakukan pada software SIMULINK, dapat diambil data 
posisi pesawat JF-1 tiap waktunya.  

Permodelan dari gerakan misil sendiri menggunakan 
pure pursuit guidance, sehingga persamaan yang dipakai 
adalah persamaan suatu titik yang megejar titik yang lain. 
Permodelan dilakukan dengan menggunakan software 
MATLAB; karakteristik misil diambil dari AIM-9 

Sidewinder yang memiliki turn rate �̇�𝑚𝑎  maksimal 
sebesar 15 deg/s. Karena turn rate misil dibatasi, maka 
dibutuhkan beberapa persamaan untuk mendapatkan 
perubahan sudut tiap waktu, 
 

 

  �⃑⃑⃑�⃑⃑  ⃑𝑖  

�⃑⃑⃑�⃑⃑  ⃑𝑖+1∗
 

�⃑⃑⃑�⃑⃑  ⃑𝑖+1 

𝜃𝑖+1 

𝜃𝑚𝑎  

Gambar 2. Skema Simulasi 

Gambar 3. Pendefinisan Vektor  
Kecepatan Misil 
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𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗𝑖+1 = 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 + 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1+ 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 = 𝜃 𝑥 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖+1 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗𝑖+1 =  𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖+1 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 + 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖+𝑖⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 + 𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑖+1 ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1= cos 𝜃𝑖+1 − 𝜃 𝑥   ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗𝑖+1 =  ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 +  ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 +  ⋅   𝑖⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ 𝑖+1 = 0 

 
Persamaan dari misil diatas adalah persamaan untuk 

misil yang mengejar target dengan keaadan terbang 
mendatar. Karena akan diuji efektifitas dari manuver 
Split-S, maka akan digabungkan data posisi dari 
permodelan target JF-1 yang bermanuver kedalam 
persamaan gerakan misil. Pada simulasi ini kita akan 
mendapatkan visualisasi dari lintasan yang dibentuk oleh 
misil yang mengerjar target, dari lintasan tersebut akan 
dievaluasi miss distance yang dihasilkan sehingga dapat 
dianalisis seberapa efektif manuver dari Split-S ini. 

Untuk mengevaluasi miss distance, maka kita akan 
melakukan 2 skenario simulasi pertempuran pure pursuit 

guidance missile dengan target. Pada simulasi ini misil 
dan target diasumsikan sebagai titik, sehingga tidak ada 
pengaruh gravitasi di setiap ketinggian. Radius ledakan 
dipilih sejauh 10 meter [2], artinya jika nilai miss distance 
kurang dari 10 meter maka misil dianggap sukses 
menjatuhkan target. 

Simulasi dilakukan dengan skenario target terbang 
pada kecepatan, arah dan ketinggian yang sama, 
sedangkan misil diluncurkan dari berbagi arah 
mengelilingi target dengan radius 4500 meter. Posisi awal 
misil dibagi menjadi 3 bagian untuk merepresentasikan 
bentuk bola, yaitu posisi pada bidang X-Y, bidang X-Z 
dan bidang Y-Z. 

Untuk scenario 1, kecepatan dan posisi awal di 
tentukan sebagai berikut : 

 𝑡 = 0 ,  𝑡 = 0 ,   𝑡 = 7000 , 𝑉𝑡 = 240 /  
 

Pada skenario pertama ini target bergerak dengan 
kecepatan konstan arah x. Kemudian posisi awal misil 
ditampilkan pada table 1, dengan kecepatan sebesar 𝑉𝑚 =700 / . Dengan incidence adalah arah datangnya misil 
yang di implementasikan dalam bentuk sudut. 

 
Tabel 1. Posisi Awal Misil Pada Bidang X-Y Skenario 

1 

Incidence x y z 

0 4500 0 7000 

15 4347 1165 7000 

30 3897 2250 7000 

45 3182 3182 7000 

60 2250 3897 7000 

75 1165 4347 7000 

90 0 4500 7000 

105 -1165 4347 7000 

120 -2250 3897 7000 

135 -3182 3182 7000 

150 -3897 2250 7000 

165 -4347 1165 7000 

180 -4500 0 7000 

195 -4347 -1165 7000 

210 -3897 -2250 7000 

225 -3182 -3182 7000 

240 -2250 -3897 7000 

255 -1165 -4347 7000 

270 0 -4500 7000 

285 1165 -4347 7000 

300 2250 -3897 7000 

315 3182 -3182 7000 

330 3897 -2250 7000 

345 4347 -1165 7000 

360 4500 0 7000 

 
Tabel 2. Posisi Awal Misil Pada Bidang X-Z Skenario 

1 

Incidence x y z 

0 4500 0 7000 

15 4347 0 8812 

30 3897 0 10500 

45 3182 0 11950 

60 2250 0 13062 

75 1165 0 13761 

90 0 0 14000 

105 -1165 0 13761 

120 -2250 0 13062 

135 -3182 0 11950 

150 -3897 0 10500 

165 -4347 0 8812 

180 -4500 0 7000 

195 -4347 0 5188 

210 -3897 0 3500 

225 -3182 0 2050 

240 -2250 0 938 

255 -1165 0 239 

270 0 0 0 

285 1165 0 239 

300 2250 0 938 

315 3182 0 2050 

330 3897 0 3500 

345 4347 0 5188 

360 4500 0 7000 

 
Tabel 3. Posisi Awal Misil Pada Bidang Y-Z Skenario 

1 

Incidence x y z 

0 0 4500 7000 

15 0 4347 8812 

30 0 3897 10500 
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45 0 3182 11950 

60 0 2250 13062 

75 0 1165 13761 

90 0 0 14000 

105 0 -1165 13761 

120 0 -2250 13062 

135 0 -3182 11950 

150 0 -3897 10500 

165 0 -4347 8812 

180 0 -4500 7000 

195 0 -4347 5188 

210 0 -3897 3500 

225 0 -3182 2050 

240 0 -2250 938 

255 0 -1165 239 

270 0 0 0 

285 0 1165 239 

300 0 2250 938 

315 0 3182 2050 

330 0 3897 3500 

345 0 4347 5188 

360 0 4500 7000 

 
Untuk skenario 2, akan dilakukan simulasi misil yang 

mengejar target yang bermanuver Split-S pada bidang X-
Z. Simulasi manuver Split-S dilakukan dengan 
mamasukkan input bidang kendali dalam software 
SIMULINK. Target disimulasikan langsung memulai 
manuver pada saat misil diluncurkan.  

Untuk input kendalinya sendiri yang pertama adalah 
input kendali aileron pada detik 0,75 agar membentuk 
defleksi aileron kiri kearah atas dan aileron kanan kearah 
bawah, sehingga pesawat memulai roll sebesar 180 
derajat kearah kiri. Untuk menstabilkan posisi pesawat 

maka harus ada gaya yang melawan kearah kanan, 
sehingga kita beri input rudder untuk defleksi kearah 
kanan sehingga muncul momen kearah kanan. Gerakan 
roll kekanan pesawat membutuhkan waktu sekitar 2 detik, 
maka setelah pesawat roll sebesar 180 derajat maka 
selanjutnya kita beri input kendali elevator pada detik ke 
2,5 sebesar 25 derajat keatas, sehingga pesawat 
melakukan gerakan pitch up. Kecepatan dan posisi awal 
misil ditentukan sebagai berikut : 

 𝑡 = 0 ,   𝑡 = 0 ,  𝑡 = 7000 , 𝑉𝑡 = 240 /  
 

Disini ada perubahan ketinggian pada target karena 
untuk melakukan manuver Split-S dibutuhkan ketinggian 
yang cukup, sehingga dipilih pertarungan antara misil dan 
target dilakukan dari ketinggian 7000 m. Setelah 
melakukan manuver, pesawat akan mengalami penurunan 
altitude dari 7000 m menjadi 4500 m. Posisi dan 
kecepatan awal misil sama dengan scenario 1, 
ditunjukkan pada tabel 1, 2 dan 3. 

 
HASIL 

Hasil dari simulasi akan ditampilkan dalam bentuk 
grafik berdasarkan bidang sesuai dengan arah datangnya 
misil. Dengan axis vertical adalah besar dari miss distance 
dan axis melingkar adalah arah datangnya misil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 4. Perbandingan Persebaran Miss Distance Dengan Arah Datang Misil Pada Bidang X-Y 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa saat misil 
diluncurkan dan target tidak bermanuver (terbang datar), 
maka ada beberapa titik dimana miss distance antara 
target dan misil berada dibawah 10 m. dapat dilihat pada 
grafik ada sekitar 9 titik dari 24  titik di satu bidang X-Y, 
ini berarti kesempatan misil untuk mengenai target pada 
bidang X-Y adalah sebesar 37%. Sedangkan pada saat 
target bermanuver Split-S, dapat kita lihat persebaran miss 

distance membesar dan tidak ada titik di satu bidang 
tersebut yang dibawah 10 m, sehingga pada kondisi misil 
diluncurkan pada bidang X-Y, manuver ini adalah 
manuver yang tepat untuk menghindari serangan tersebut, 
terutama jika misil datang dari arah belakang target [2].  

Untuk arah datang misil pada bidang X-Z, 
kemungkinan misil untuk mengenai target yang terbang 
datar adalah 37%, sama dengan arah datang misil pada 
bidang X-Y. Ini dikarenakan pada saat simulasi kita 
mengabaikan adanya gaya gravitasi, sehingga kedua 
bidang tersebut dianggap sama. Pada saat target 
bermanuver, persebaran miss distance tetap melebar 

namun tidak sebaik pada bidang X-Y. Untuk arah datang 
misil pada bidang X-Z, kemungkinan misil untuk 
mengenai target menurun hingga 8%. 

Kondisi berbeda terjadi pada arah datang misil bidang 
Y-Z. Pada grafik dapat dilihat bahwa saat target terbang 
datar, persebaran miss distance sudah baik tanpa ada hasil 
yang bernilai dibawah 10 m. Namun pada saat target 
bermanuver Split-S, justru persebaran miss distance 
mengecil di beberapa titik, terutama sudut 45-135 derajat. 
Pada bidang ini kemungkinan misil mengenai target 
meningkat dari 0% menjadi 17%. Dengan kata lain, 
manuver ini tidak efektif dilakukan jika misil datang dari 
arah bidang Y-Z. 

Untuk keseluruhan data, manuver ini dapat 
menurunkan angka kemungkinan misil untuk mengenai 
target dari sebesar 25% menjadi 8%. Manuver Split-S 
dapat memperbesar miss distance karena pada saat 
pesawat bermanuver, misil dipaksa untuk melakukan 
belokan tajam sehingga misil tidak dapat mengejar lagi. 
Misil tidak dapat melakukan belokan setajam belokan 

Gambar 6. Perbandingan Persebaran Miss Distance Dengan Arah Datang Misil Pada Bidang Y-Z 
 

Gambar 5. Perbandingan Persebaran Miss Distance Dengan Arah Datang Misil Pada Bidang X-Z 
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pesawat karena misil dibatasi oleh kemampuan 
penglihatan seeker dan batasan kekuatan strikturnya 
sendiri. Pengecualian pada bidang Y-Z, belokan yang 
disebabkan oleh manuver Split-S pada bidang tersebut 
justru mempermudah misil dalam berbelok, manuver 
tersebut mendekati lintasan misil dan memperbesar 
kemungkinan misil mengenai target. 

 
KESIMPULAN 

Setelah simulasi pertarungan antara misil dan target 
dilakukan dengan menggunakan software MATLAB/ 
SIMULINK, dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadi 
serangan misil, target yang bermanuver Split-S lebih baik 
daripada target tidak bermanuver. Namun, ada beberapa 
lokasi arah datangnya misil. yang sebaiknya tidak 
dilakukan manuver Split-S. Posisi-posisi tersebut dapat 
dilihat pada table dan grafik. Hasil simulasi pada paper ini 
dapat digunakan oleh pilot sebagai bahan pertimbangan 
melakukan manuver Split-S jika datang serangan misil 
dari arah dan posisi tertentu. 
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Pertanyaan 
Ada berapa macam manuver-manuver pesawat ? 
Jawab 
Manuver secara umum dibagi 2, yaitu manuver translasi 
dan manuver longitudinal. 
 
Pertanyaan 
Petimbangan apa yang disimulasikan manuver split – S ? 
Jawab 
Manuver jenis ini umum digunakan. 
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Abstrak—Pengukuran secara real time merupakan 

metode pengukuran yang banyak diaplikasikan saat ini. 

Memanfaatkan jaringan internet, pengiriman data 

pengukuran dengan mudah dilakukan dengan cepat dan 

hasilnya dapat segera diketahui. Metode yang pernah 

digunakan dengan menyimpan data tersebut pada text file 

yang tersimpan dalam memori/SD Card, sehingga apabila 

ingin melihat hasilnya harus memindahkan data dan diolah 

ke komputer, tentunya tidak efisien. Namun kendala 

tersebut dapat diatasi dengan pengiriman data pengukuran 

berbasis web database dengan tampilan berupa grafik. Data 

pengukuran yang dikirim sensor tegangan dan sensor arus 

diolah Arduino dan dikirimkan melalui perangkat Ethernet 

Shield ke Database Server. Metode tersebut diterapkan 

dalam melihat parameter kinerja pada panel surya seperti 

nilai tegangan, arus dan daya. Jika data parameter keluaran 

panel surya dapat diperoleh secara real time dalam bentuk 

grafik maka dengan mudah dapat diatur dan diketahui 

pemakaian energi dan beban listriknya ini. Dari hasil 

pengukuran pada tampilan LCD dan grafik web database 

didapat bahwa tegangan, arus dan daya yang terukur 

sebesar 18 Volt, 426 mA, dan 7,67 W saat kondisi tanpa 

beban. Setelah penambahan beban lampu LED 12 W 

terukur tegangan,  arus dan daya sebesar 17 V, 388 mA, dan 

5,75 W. 

 

Kata kunci : Arduino, Panel Surya, Real Time, Sensor 

Arus, Sensor Tegangan 

 

Abstract—Real time measurement is a measurement 

method that can be applied in more application. Use internet 
network, the measurement data can be sent quickly and the 

results can be known immediately. But data storage like text 

file, still saved in the in memory / SD Card. To see the results, 

the data must be moved and processed to the computer so it is 
no efficient.  The problems can be solved by the delivery of 

web-based database measurement data with a graphical 

display via web database. The data measurement, voltage 

sensor and the current sensor are processed by Adriano and 
delivered via the Ethernet shield to the database server. It can 

record output parameters of solar panel in real time in graphs; 

it can easily be adjusted and known energy consumption and 
electrical load. From the measurement results on the LCD 

display and web database graph. When the condition without 

load, the voltage, current and power are measured by 18 Volt, 

426 mA, and 7.67 W.  With load 12 W LED lamp, voltage and 
current are measured by 17 V, 388 mA and 5.75 W. 

 

Keyword: Arduino, Current Sensor, Real Time, Solar 

Panel, Voltage Sensor 

 

PENDAHULUAN 
Kinerja panel surya sangat diperlukan untuk diketahui 

secara langsung, hal ini dapat dilakukan dengan 
melakukan pengukuran langsung parameter seperti 
tegangan, arus dan daya. Metode pemantauan panel surya 
saat ini hanya mengumpulkan data parameter keluaran 
panel surya dalam bentuk text file dengan format 
tertentu[1]. Metode tersebut terkendala kondisi 
pengamatan yang harus berada dilokasi untuk mengambil 
data text file, sehingga perlu waktu untuk diolah lagi dan 
diketahui hasilnya. Untuk mengatasi kendala tersebut 
perlu metode yang mendukung pengiriman data secara 
real time yang dapat dikirimkan dan diolah secara cepat 
dalam sebuah web database[2]. dengan tampilan berupa 
grafik. Jika data parameter keluaran panel surya dapat 
diperoleh secara real time dalam bentuk grafik maka 
dengan mudah dapat diatur dan diketahui pemakaian 
energi dan beban listriknya. Dengan demikian suplai 
listrik pelanggan dapat terjamin keberlanjutannya.  

Dalam penerapan metode tersebut, dirancang 
perangkat keras yang mampu mengirimkan data secara 
real time. Perangkat keras tersebut diantaranya sensor, 
processor, display dan network. Bagian sensor terdiri dari 
sensor tegangan dan sensor arus. Processor digunakan 
Arduino UNO yang mendapat masukan dari sensor, 
display menggunakan Liquid Crystal Display (LCD) 16x2 
dengan koneksi I2C untuk menampilkan data keluaran. 
Bagian terakhir yaitu network terdiri dari Ethernet Shield, 

3G Router, 3G Modem untuk komunikasi ke Database 

Server sebagai tempat penyimpanan tetap dan pengolahan 
data lebih lanjut. Perangkat keras ini memantau hasil 
pengukuran listrik setiap saat dan dapat segera diketahui 
hasilnya tanpa harus mendatangi lokasi titik pengukuran 
tersebut. 
 

METODE 
Arsitektur sistem pada penelitian ini terdiri dari 

beberapa bagian penting yang saling terhubung 
diantaranya sensor arus, sensor tegangan, Arduino UNO, 
LCD, Ethernet Shield, Modem dan Router 3G. Arsitektur 
sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 1 
dibawah ini.  

mailto:babelmilano@gmail.com
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Gambar 1. Arsitektur Sistem 

 
Sensor Tegangan 25V dan Sensor Arus ACS712 5A 

membaca kondisi tegangan  dan arus pada keluran panel 
surya. Setiap sensor mengeluarkan sinyal pembacaan yang 
dihubungkan ke port A0 untuk sensor tegangan dan port 
A1 sensor arus. Selanjutnya Arduino UNO akan mengolah 
dan melakukan perhitungan nilai pembacaan tersebut 
untuk ditampilkan di LCD dan dikirimkan ke Sensor 
Database Server secara berkala melalui Ethernet Shiled. 
Nilai Sensor tegangan dan sensor arus terlebih dahulu 
dikalibarasi untuk keakuratan data yang dikirimkan, 
terutama saat beban lampu LED terhubung. Data 
pengukuran akan tersimpan di database dan dapat 
dipanggil kembali untuk ditampilkan dalam sebuah web 
aplikasi. 
 

Sensor Tegangan 25V 

Sensor tegangan yang digunakan merupakan sebuah 
modul sensor tegangan yang mengunakan prinsip pembagi 
tegangan. Modul ini dapat mengurangi tegangan input 
hingga 5 kali dari tegangan asli. Tegangan analog input 
maksimum mikrokontroler yaitu 5 volt, sehingga modul 
tegangan dapat diberi masukkan tidak melebihi 5 x 5 Volt 
atau sebesar 25 Volt. Modul sensor tegangan akan 
dipasang secara paralel terhadap beban panel surya. 
Gambar rangkaian sensor tegangan seperti Gambar 2. 

 
Gambar 2. Sensor Tegangan 25V 

 
Pada dasarnya pembacaan sensor hanya dirubah dalam  

bentuk bilangan dari 0 sampai 1023, karena chip Arduino 
AVR memiliki 10 bit ADC, maka resolusi pembacan 
tegangan modul surya adalah sebesar 0,00489 V dari (5 
V/1023), dan tegangan input dari modul ini harus lebih 
dari 0,00489 V x 5 = 0,02445 V.  Untuk pembacaan 
tegangan keluaran panel surya yang lain dapat dirumuskan 
seperti persamaan berikut: 
 

  500489,0 xxVoutVout      (1) 

 
 
Sensor Arus ACS712 5V 

Sensor arus yang digunakan merupakan modul 
ACS712 untuk mendeteksi besar arus yang mengalir lewat 

blok terminal. Sensor ini dapat mengukur arus positif dan 
negatif dengan kisaran -5A sampai 5A. Sensor ini 
memelukan suplai daya sebesar 5V. Untuk membaca nilai 
tengah (nol Ampere) tegangan sensor diset pada 2.5V 
yaitu setengah kali tegangan sumber daya  VCC = 5V. 
Pada polaritas negatif pembacaan arus -5A terjadi pada 
tegangan 0,5V. Tingkat perubahan tegangan berkorelasi 
linear terhadap besar arus sebesar 400 mV/A. Gambar 3 
menunjukkan rangkaian sensor arus ACS712. Hasil 
pembacaan dari modul sensor arus perlu disesuaikan 
kembali dengan pembacaan nilai arus sebenarnya yang 
dihasilkan oleh panel surya 
 

 
Gambar 3. Sensor Arus ACS712 5A 

 
Modul ACS712 memiliki sensitifitas tegangan sebesar 

66-185 mV/A. Sama halnya dengan sensor tegangan, 
sensor arus memiliki jangkauan pembacaan mulai dari 0 
(0V) sampai 1023 (5V) dengan resolusi sebesar 0,0049 V. 
Pembacaan sensor arus, I pada analogread dirumuskan 
sebagai berikut: 

185,0

5,20049,0 


xVout
I            (2) 

 

Arduino 

Arduino adalah sebuah mikrokontroler single-board 
yang bersifat open-source seperti Pada gambar 4. Arduino 
diprogram dengan menggunakan Bahasa pemrograman 
wiring-based yang berbasiskan syntax dan library. 
Pemrograman Wiring-based ini tidak berbeda dengan 
C/C++, tetapi dengan beberapa penyederhanaan dan 
Modifikasi.  Untuk memudahkan dalam Pengembangan 
aplikasinya, mikrokontroler Arduino juga menggunakan 
Integerated Development environment (IDE) berbasis 
Processing. Arduino dapat dipasangkan dengan 
bermacam-macam sensor dan aktuator lainnya. 

 
Gambar 4. Arduino UNO 

 

Ethernet Shield 

Ethernet Shield merupakan perangkat tambahan yang 
digunakan untuk menghubungkan Arduino ke dalam 
jaringan komputer atau internet. Shield ini memakai 
WIZnet W5100 Ethernet Chip yang dapat memberi 
kemudahan untuk membuat arduino dapat diakses secara 
online. Penggunaan Shield ini disertai library Arduino 

https://4.bp.blogspot.com/-7UveMQTRAPA/V9tsOMHGNUI/AAAAAAAAAFM/4RRzmLFbO08gpOidEHChqgZebjZ46QYbwCLcB/s1600/1.+Modul+Sensor+tegangan.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7NY7glgA1FY/V94RP5-MfeI/AAAAAAAAAGM/B_sLbONh0esdvSeDGgEw_psgVrekui5swCEw/s1600/Current_Module_ACS712.jpg
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untuk menulis sketch. Chip WIZnet W5100 Mendukung 
hingga empat koneksi soket secara simultan. Dalam 
menggunakan perangkat ini cukup dengan menancapkan 
Shield di atas Arduino Uno yang ada. Begitupun untuk 
pemrogramannya cukup menghubungkan Arduino dengan 
komputer via USB sebagaimana memprogram Arduino 
seperti biasa, serta menghubungkan Ethernet Shield 
dengan komputer atau hub atau router, dapat 
menggunakan kabel UTP Cat5 dengan konektor RJ45.   

 
Gambar 5. Mikrokontroler Arduino UNO 

 
HASIL 

Pengukuran Sensor Tegangan dan Sensor Arus 

Sensor tegangan yang terhubung dengan panel surya 
30 Wp secara paralel membaca tegangan antara 0 sampai 
18 volt (maksimum 25V). Begitu juga dengan sensor arus 
ACS712 5V dihubungkan seri dengan panel surya dan 
beban lampu LED 12W sehingga terukur arus (mA). 
Dengan didapatkan nilai arus, maka didapat hasil 
pengukuran daya pada panel surya, seperti diperlihatkan 
pada hasil pengukuran pada tabel 1.  

 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Tegangan, Arus dan Daya 

No. 
Media 

(Beban) 

Variabel Pengukuran 

Tegangan 
(Volt) 

Arus 
(mA) 

Daya 
(Watt) 

1. Tanpa 
Beban 

18 426 7,67 

2. LED 
12W 

17 388 5,75 

 
Dari hasil pengukuran didapat bahwa tegangan yang 

terukur sebesar 18 Volt, arus 426 mA, dan daya 7,67 W 
Saat kondisi tanpa beban. Setelah penambahan beban 
lampu LED 12 W terukur tegangan,  arus dan daya 
masing-masing 17 V, 388 mA, dan 5,75 W. Hal ini 
dikarenakan didalam lampu LED sendiri terdapat 
rangkaian tambahan yang mempengaruhi tegangan 
sumber. 
 

Pengukuran Real Time  Tegangan, Arus, dan Daya 

dalam web database 

Pada pengujian ini bertujuan untuk melihat hasil 
tampilan web database pengukuran Tegangan, Arus, dan 
Daya yang telah tersimpan di Database. Data pengukuran 
akan dipanggil kembali dan ditampilkan dalam bentuk 
grafik. Tampilan database  dan grafik pengukuran 
diperlihatkan pada gambar 6 dan gambar 7. 

 

 
Gambar 6. Record Database 

 

 
Gambar 7. Grafik Hasil Pengukuran Real Time 

 
Gambar 7 diatas memperlihatkan grafik pengukuran 

Real Time, dengan sumbu x, merupakan tanggal dan waktu 
pengambilan data, sedangkan pada sumbu y, nilai dari 
besaran listrik yang terukur voltage (kuning), current 
(biru) dan power (hijau). Nilai yang diperoleh berasal dari 
record database pada gambar 6.  
 

SIMPULAN 
Dari hasil yang telah diperoleh maka didapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada pengukuran didapat bahwa tegangan yang terukur 

sebesar 18 Volt, arus 426 mA, dan daya 7,67 W Saat 
kondisi tanpa beban. Setelah penambahan beban lampu 
LED 12 W terukur tegangan,  arus dan daya masing-
masing 17 V, 388 mA, dan 5,75 W. 

2. Hasil pengukuran secara real time pada web database 
sukses diterima database server dan dapat dilihat grafik 
hasil pengukurannya.    
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Pertanyaan 
Waktu rekam acak ? 
Jawab  
Acak 
 
Pertanyaan 
Sampling data seperti apa ? 
Jawab  
Data sesaat 
 
Pertanyaan 
Kapan pengambilan data ? 
Jawab 
Siang 
 
Usul 
Pakai MPPT, UNO, ADC 
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Abstrak—Untai FASSIP-02 terdiri dari beberapa 

komponen utama yaitu water cooling tank , water heating 
tank, piping dan tangki ekspansi. FASSIP-02 adalah hasil 

pengembangan dari FASSIP-01 yang sudah dimiliki terlebih 

dahulu, FASSIP-01 mempunyai ukuran lebih kecil 

dibandingkan dengan FASSIP-02 dari segi volume karena 

volume air pada  water heater tank   maupun water cooling 

tank lebih besar, dengan ukuran kolam 3000 x 1000 x 2750 

mm.  Salah satu aspek yang harus diperhitungkan adalah 

pembuangan panas sisa hasil peluruhan yang tetap 

dihasilkan oleh reaktor ketika mengalami kecelakaan.  

Desain dari komponen-komponen  utama tersebut harus 

dianalisis kemampuannya sebelum dilakukan konstruksi. 

Studi ini difokuskan pada desain water heating tank sebagai 

bagian penting dari  untai Fasilitas Simulasi Sistem Pasif 

(FASSIP-02). Tujuan studi ini adalah menghitung kebutuhan 

pemanas yang akan dipasang dan kekuatan tekanan tangki 

pada desain water heating tank  yang akan dikonstruksi. 

Metode yang dilakukan adalah menggunakan perhitungan  

manual untuk menentukkan kebutuhan pemanas dan 

kekuatan tekanan tangki Water Heater Tank  terhadap 

tekanan operasi yang direncanakan.  Water heating tank 

didesain memilik diameter luar  610 mm, tinggi 1000 mm, 

dan ketebalan tangki sebesar 6 mm. Hasil  perhitungan yang 

didapatkan untuk volume water heating tank sebesar 292 liter 

dan untuk massa air sebesar 292 kg sedangkan untuk daya 

pemanas yang dibutuhkan sebesar 16,98 kW dengan lama 

pemanasan pada water heating tank 5400 detik, bahwa water 

heating tank membutuhkan sebanyak 4 buah pemanas 

dengan masing-masing daya  sebesar 5000 W. Hasil  

rancangan lainya menunjukkan bahwa water heating tank ini 

mampu untuk dioperasikan pada tekanan 10 bar. Dengan 

demikian desain water heating tank ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk konstruksi yang akan dilakukan. 

 

Kata kunci : tanki air pemanas, pemanas, untai FASSIP-

02 

 

Abstract—The FASSIP-02 strand consists of several main 

components: water cooling tanks, water heating tanks, piping 

and expansion tanks. FASSIP-02 is a result of the development 

of FASSIP-01 which is already owned first, FASSIP-01 has 

smaller size compared to FASSIP-02 in terms of volume 

because water volume in water heater tank and water cooling 

tank is bigger, with pool size 3000 x 1000 x 2750 mm. One 
aspect to be taken into consideration is the residual heat 

dissipation of the decay results that remains generated by the 

reactor when it is in an accident The design of the main 

components must be analyzed before construction. This study 
focuses on the design of water heating tanks as an important 

part of the Passive Simulation System (FASSIP-02) loop. The 

purpose of this study is to calculate the need of heater to be 

installed and the pressure strength of the tank on water heating 

tank design to be constructed. The method used is to use 

manual calculations to generate heater requirements and tank 

pressure of Water Heater Tank on planned operating pressure. 

Water heating tanks are designed to have an outside diameter 
of 610 mm, a height of 1000 mm, and a tank thickness of 6 mm. 

The calculation result obtained for water heating tank volume 

is 292 liters and for water mass of 292 kg while for heating 

power required is 16,98 kW with heating time at water heating 
tank 5400 second, that water heating tank need 4 heater with 

each power of 5000 W. Other design results show that the water 

heating tank is capable to operate at 10 bar pressure. Thus the 

design of this water heating tank can be used as the basis for 

the construction to be carried out. 

 

Keywords: water heater tank, heater, FASSIP-02 loop 
 
 

PENDAHULUAN 
Kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 

Fukushima Dai-ichi menjadi momen penting untuk 
semakin meningkatkan keselamatan sistem reaktor di 
dunia. Salah satu aspek yang harus diperhitungkan adalah 
pembuangan panas sisa hasil peluruhan yang tetap 
dihasilkan oleh reaktor ketika mengalami kecelakaan, 
khususnya ketika mengalami station blackout (SBO). 

FASSIP-01 merupakan sebuah alat uji ekperimen yang 
dikhususkan untuk aliran satu-fasa dengan variabel 
parameter daya heater dan laju aliran pendingin di cooler 
[1]. 

Untai FASSIP-01 adalah fasilitas simulasi sistem pasif 
yang digunakan untuk menginvestigasi fenomena sirkulasi 
alami guna penguasaan kemampuan desain reaktor dengan 
sistem keselamatan pasif [2]. 

Untuk menganalisis kebutuhan daya suatu komponen 
perlu diketahui kapasitas optimal   tangki dan neraca 
massa pada setiap komponen tangki [3]. 

Tabung ini berfungsi sebagai tabung induk pemanas 
untuk memanaskan pipa utama FASSIP – 01 yang 
melintas di dalamnya untuk kemudian terkena efek 
buoyancy dan bergerak mengikuti untaian [4]. 

Salah satu cara mengetahui karakteristik  perpindahan 
panas dalam suatu sistem adalah dengan metode Finite 
Element Method (FEM) yang merupakan langkah 
menyelesaikan suatu problem dengan cara mem-bagi 
obyek analisa menjadi bagian-bagian kecil yang terhingga 
[5]. 

Penggunaan sistem pasif mulai diperhitungkan untuk 
mengatasi masalah pembuangan panas sisa ketika sistem 
aktif mengalami kegagalan. Walaupun memiliki 
efektivitas pendinginan yang lebih lambat daripada 
pendinginan dengan sistem aktif, namun pendinginan 
dengan sistem pasif dapat digunakan untuk membantu 
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pembuangan panas sisa yang terus dihasilkan oleh bahan 
bakar reaktor [6-8] 

Studi sistem pasif mulai banyak dipelajari oleh peneliti 
di dunia nuklir. Sistim pasif adalah suatu sistim aliran 
yang tidak menggunakan energi listrik dalam 
pengoperasiannya. Sistem ini memanfaatkan sirkulasi 
alamiah karena adanya beda densitas antara fluida dingin 
dan panas yang ada di dalam sistem pasif tersebut. Salah 
satu contohnya adalah termosiphon sebagai alat penukar 
kalor yang memiliki kemampuan memindahkan kalor dari 
suatu sumber kalor yang bertemperatur tinggi ke 
temperatur lebih rendah [9] . 

Dalam rangka pengembangan studi sistem pendingin 
pasif, maka saat ini akan dilakukan pembuatan konstruksi 
untai FASSIP-02. Diharapkan dengan dibangunya untai uji 
yang baru, akan diperoleh studi yang lebih detail mengenai 
fenomena perpindahan panas secara alamiah di sistem  
reaktor ketika mengalami SBO [10]. 

 
Sistem keselamatan pasif atau FASSIP-02 terdiri dari 

dua sistem  yaitu sistem pemanas dan sistem pendingin. 
Rectangular untai merupakan untai primer dengan 
komponen utama water cooling tank (WCT), piping, water 

heating tank (WHT), tangki ekspansi dan pemipaan 
dimana sirkulasi alami fluida terjadi akibat adanya 
perbedaan temperatur pada kedua sisi. Sedangkan yang 
diharapkan sistem pemanas dapat berfungsi dengan efektif 

dan menghasilkan pemanasan sesuai dengan kebutuhan 
studi yang akan dilakukan. 

Tujuan studi ini adalah menghitung kebutuhan 
pemanas yang akan dipasang dan kekuatan tekanan tangki 
pada desain water heating tank  yang akan dikonstruksi. 
WHT mempunyai ukuran tinggi 1000 mm dengan 
diameter 610 mm dengan posisi vertikal dengan bahan 
stainless steel 304 dengan tebal 6 mm, sedangkan WHT 
berfungsi untuk memanaskan sistem aliran pada untai 
FASSIP-02. Metode yang dilakukan adalah dengan 
menghitung berapa kapasitas pemanas  yang akan 
dipasang dan kekuatan tangki terhadap tekanan operasi 
yang akan dijalankan Kegiatan yang dilakukan adalah 
merancang WHT untuk dijadikan dasar sebelum dilakukan 
konstruksi dengan cara menghitung kebutuhan daya dan 
kekuatan WHT terhadap termal. 

WHT dilengkapi dengan sistem dudukan  untuk 
memudahkan pengecekan. 

WHT dilengkapi juga dengan sistem intrumentasi  untuk 
pengukuran tekanan dan sensor temperatur secara online 
menggunakan akuisisi data, WHT ini akan dioperasikan 
hingga tekanan 10 bar. 

 
METODE 

WHT yang dirancang dalam studi ini dapat dilihat pada 
Gambar 1.

  

 
Gambar 1. Water Heating Tank [courtesy of Dedy Haryanto]

  
Dalam studi ini dilakukan  perhitungan pada desain 

WHT dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Menentukkan volume  air di WHT. 
2. Menghitung besarnya daya pemanas WHT. 
3. Menentukkan batas tekanan operasi. 
Untuk menghitung volume air pada tangki WHT 
digunakan persamaan sebagai berikut : 
 

V= π x r2 x h …………………………..(1) 
Dengan : 
V = volume air (ℓ) 
r  = jari-jari tabung (m) 
h = tinggi tabung (m) 
 
Untuk menghitung massa air  digunakan persamaan 
sebagai berikut : 
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m = ρ.V…………………………………………………. 2  

Dengan :   
m = massa  
ρ  = massa jenis (kg/m3) 
V = volume (l) 
 
Sedangkan untuk menghitung besarnya daya pemanas 
yang akan di pasang di WHT dengan persamaan sebagai 
berikut ini : 
 

Q = m.Cp ……………………………(3) 

 
Q   = daya pemanas (Watt) 
m  = massa air (kg) 
Cp = kapasitas panas air = 4187 J/kg.K 
dT = Tsaturasi air – Ttangki air = (K) 
dt  = waktu pamanasan air (s) 
 

HASIL 
WHT yang akan dikontruksi memiliki diameter 610 

mm,  tinggi 1000 dan tebal 6 mm. Dari perhitungan  
diperoleh volume air WHT sebesar : 
V = 3,14 x (0,305)2 x 1 
   = 0,292 m3 = 292 ℓ. 
 

Dengan ρ air sebesar 1000 kg/m3 demikian maka massa 
airnya adalah sebesar : 
m = 1000 x 0.292  
    = 292 kg 

Dalam perhitungan kebutuhan panas pada WHT, 
diasumsikan bahwa temperatur awal air didalam WHT 25 
⁰C (298 k) panasnya divariasikan dari 50⁰C (323 k) hingga 
100 ⁰C (373 k), selama 1,5 jam (5400 detik). Hasilnya 
adalah : 
 

Q = m.Cp  

 

  
    =  16.980 watt = 16,98 kW 
  
Hasil perhitungan yang dilakukan pada variasi daya dapat 
dilihat pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil perhitungan daya pemanas terhadap 
temperatur. 

No  Daya 

(kW) 

Tsaturasi yang dihasilkan 

(⁰C) 

1 5,66 50 
2 7,92 60 
3 10,19 70 
4 12,45 80 
5 14,72 90 
6 16,98 100 

 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa variasi daya yang 

diberikan akan menghasilkan temperatur saturasi yang 

berbeda. Terlihat bahwa peningkatan daya yang diberikan 
pada WHT akan menghasilkan peningkatan temperatur 
saturasi.  

Tabel ini diperlukan untuk menentukan tekanan 
operasi yang diijinkan pada WHT dilakukan dengan cara 
mengacu pada tabel standar yang diberikan pada referensi 
[11]. 

Pada tabel 2 dapat dilihat pressure rating untuk pipa 
Stainless Steel. 

 
Tabel 2. Pressure Rating untuk pipa Stainless Steel. 

 

 
 

Dari tabel 2 dapat dilihat  bahwa untuk pipa SS304 
dengan sch 20S, diameter 610 mm tebal 6 mm dan 
temperatur  divariasi dari 50 ⁰C sampai dengan  100 ⁰C,  
maka didapatkan tekanan operasi yang diijinkan sebesar 
21 bar. 

Dengan demikian tabung WHT yang di desain untuk 
dioperasikan sebesar 10 bar, akan aman dioperasikan 
dalam kegiatan eksperimen di FASSIP-02. 
 

SIMPULAN 
Hasil perhitungan desain WHT pada FASSIP-02 

didapatkan bahwa daya yang dihasilkan adalah sebesar 
16,98 kW.  Sedangkan kemampuan WHT terhadap 
tekanan adalah sebesar 21 bar. Jadi dengan dioperasikan 
pada tekanan 10 bar, maka WHT akan aman dioperasikan. 
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Abstrak—Teknologi keselamatan di beberapa desain 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) generasi III+ dan 

IV menggunakan sistem pendingin pasif untuk mengambil 

panas peluruhan yang dihasilkan oleh reaktor, khususnya 

pada kondisi kecelakaan. Penelitian dan pengembangan 

tentang fenomena sistem pendinginan secara pasif telah 

dilakukan di Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor 

Nuklir (PTKRN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

dengan membuat untai uji Fasilitas Simulasi Sistem Pasif-01 

(FASSIP-01). Untai uji tersebut telah dikembangkan dengan 

mendisain sebuah untai baru yang dinamakan untai uji 

Fasilitas Simulasi Sistem Pasif-02 (FASSIP-02). Fasilitas uji 

yang dikembangkan terdiri dari komponen utama yaitu 

water heating tank (WHT), water cooling tank (WCT), dan 

sistem pemipaan. Untuk mempelajari fenomena di salah satu 

komponen utama tersebut, telah dilakukan studi awal 

dengan simulasi komputer menggunakan software RELAP5. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan 

perhitungan ketebalan minimum isolasi pada WHT. 

Metodologi yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

hasil simulasi pengoperasian untai FASSIP-02, menghitung 

kerugian kalor di WHT, menghitung temperatur dinding luar 

WHT dan menghitung ketebalan isolasi berdasarkan 

ketetapan temperatur isolasi dan rugi kalor yang diijinkan. 

Hasil perhitungan berdasarkan temperatur dinding luar 

yang diijinkan sekitar 30 hingga 35C diperoleh ketebalan 

isolasi minimum sebesar 1,39 cm, sedangkan perhitungan 

berdasarkan rugi kalor yang diijinkan antara 100 W hingga 

1000 W diperoleh ketebalan isolasi minimum sebesar 0,39 

cm. Berdasarkan 2 macam perhitungan ketebalan isolasi, 

semakin tipis ketebalan isolasi maka rugi kalor semakin 

besar. 

 

Kata kunci : Water heating tank, ketebalan minimum, 

FASSIP-02. 

 

Abstract—Safety technologies of several design of 

generation III+ and IV of nuclear power plants uses passive 
cooling systems to extract decay heat generation in the reactor, 

especially during an accident. Research and development on 

the phenomenon of passive cooling system has been performed 

at the Center for Nuclear Reactor Technology and Safety, 
National Nuclear Energy Agency by making the test section of 

Passive System Simulation Facility-01 (FASSIP-01). The test 

section has been developed by designing a new section called 

Passive System Simulation Facility-02 (FASSIP-02). The test 
facility developed consists of the main components of water 

heating tank (WHT), water cooling tank (WCT), and piping 

systems. To study the phenomenon in one of the major 

components, a preliminary study has been conducted using 

computer simulation using RELAP5 software. The research 
that will be done is to calculate minimum insulation thickness 

on WHT. The methodology undertaken is collecting data from 

the simulation results of the operation of FASSIP-02 loop, 

calculating the heat losses in WHT, calculating the WHT's 
outer wall temperature and calculating the insulation thickness 

based on the insulation temperature and allowable heat loss. 

The calculation result based on allowable outer wall 

temperature of 30 to 35C obatained minimum insulation 

thickness of 1.39 cm, while calculation based on allowable heat 

loss 0f 100 W to 1000 W obtained minimum insulation 
thickness of 0.39 cm. Based on 2 kinds of insulation thickness 

calculation, the thinner the thickness of the insulation then the 

greater the heat losses. 

 

Keyword : Water heating tank, minimum thickness, 

FASSIP-02. 

 

 

PENDAHULUAN 
Pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia yang 

saat ini didominasi oleh sumber konvensional perlu 
dikurangi karena ketersediaannya yang semakin menipis. 
Agar tidak terjadi kelangkaan sumber energi tersebut 
untuk generasi masa depan, maka perlu dipikirkan 
terobosan sebuah sumber energi baru dan terbarukan. 
Salah satu energi baru dan terbarukan tersebut adalah 
energi nuklir [1]. 

Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai salah 
satu dari pemanfaatan tenaga nuklir perlu ditingkatkan 
keselamatannya. Hal ini terkait dengan beberapa kejadian 
kecelakaan yang diakibatkan oleh pemanfaatan PLTN di 
dunia. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut 
adalah gagalnya pengambilan panas sisa yang dihasilkan 
oleh bahan bakar reaktor karena tidak berfungsinya sistem 
pendingin ketika terjadi station blackout (SBO) [2]. 
Sebagian besar reaktor generasi III hanya memanfaatkan 
sistem pendingin aktif untuk mengambil panas yang 
dihasilkan ketika reaktor beroperasi normal ataupun pada 
saat terjadi kecelakaan. Mengacu pada upaya peningkatan 
keselamatan saat ini telah dikembangkan sistem pendingin 
pasif pada generasi III+ dan IV [3]. 

Penelitian mengenai penggunaan sistem pasif untuk 
pengambilan panas sisa yang dihasilkan ketika terjadi 
kecelakaan di reaktor telah dilakukan oleh banyak peneliti. 
Penelitian fenomena sirkulasi alamiah yang dilakukan 
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Rabiee et.al menunjukkan perubahan fluks panas 
menyebabkan ketidakstabilan yang fluktuasi terhadap laju 
aliran massa air [4]. Simulasi sistem perpindahan panas 
sisa ke lingkungan secara pasif pasca kecelakaan pada di 
spent fuel storage pool reaktor nuklir telah dilakukan 
dengan program RELAP5 oleh M.H. Kusuma et.al dengan 
menggunakan pemodelan alat uji heat pipe [5]. Untuk 
memperdalam studi tentang sistem pendingin pasif di 
sistem reaktor, saat ini di laboratorium Termohidrolika 
PTKRN-BATAN telah memiliki untai Fasilitas Simulasi 
Sistem Pasif-01 (FASSIP-01) dengan perancangan  heat 

sink system menggunakan software Cycle-Tempo dalam 
penentuan coefficient of performance fluida kerja sistem 
refrigerasi [6]. Untai FASSIP-01 terdiri dari untai 
rektangular dan untai heat sink system, hasil analisis laju 
aliran massa di cooler tank telah dilakukan oleh Giarno 
at.al [7], sedangkan fenomena laju aliran fluida sirkulasi 
alamiah yang terjadi di untai rektangular untai FASSIP-01 
telah dipelajari oleh Mulya Juarsa at.al [8].    Pemodelan 
RELAP5 Mod3 untuk mempelajari fenomena beda 
ketinggian antara water heating tank (WHT) dan water 

cooling tank (WCT) untai FASSIP-01  telah dilakukan 
oleh Andy Ekariansyah [9]. 

Dalam rangka pengembangan studi sistem pendingin 
pasif,  maka saat ini sedang dikonstruksi untai uji Fasilitas 
Simulasi Sistem Pasif-02 (FASSIP-02). Diharapkan 
dengan dibangunnya untai uji yang baru, akan diperoleh 
studi yang lebih detail mengenai fenomena perpindahan 
panas secara alamiah di sistem reaktor ketika mengalami 
SBO [2]. Dari studi awal, diketahui bahwa kehilangan 
kalor di WHT FASSIP-02 besar, hasil simulasi 
menggunakan software RELAP5 [10]. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung 
ketebalan minimum isolasi pada water heating tank 
(WHT) akibat rugi kalor pada saat pengoperasian untai 
FASSIP-02 terisolasi. Ketebalan minimum isolasi adalah 
batas ketebalan minimum untuk meminimalkan rugi kalor 
pada WHT. 
 

METODE 
Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 

data geometri WHT dan bahan isolasi yang akan 
digunakan serta data hasil pemodelan RELAP5. 
Melakukan perhitungan rugi kalor pada WHT dan 
ketebalan minimum isolasi menggunakan persamaan 
konduksi. 

Rancangan dari untai uji FASSIP-02 yang sedang 
dibangun dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

 
Gambar 1. Desain untai FASSIP-02  

 

Data geometeri WHT seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Geometri WHT 
Material pipa SS304, Sch.10 
Diameter 
dalam tangki  

D1 0,598 m 

Diameter luar 
tangki  

D2 0,610 m 

Jari-jari 
dalam tangki 

r1 0,299 m 

Jari-jari luar 
tangki 

r2 0,305 m 

Tinggi tangki L 1 m 

Konduktivitas 
termal 

kss 15  W/m.C 

 
Data bahan isolasi yang akan digunakan untai FASSIP-02 
seperti Tabel 2. 
 

Tabel 2. Bahan isolasi 
Material  Rockwool 
Konduktivitas 
termal 

kr 0,038 W/m.C 

Densitas  80 kg/m3 

Kapasitas panas Cp 840 J/kg.C 
 
Menghitung banyaknya kalor (q) pada suatu 
penampang/saluran yang berbentuk pipa/tabung yaitu 
dengan persamaan (1) [11]:  
 

).(. coldhotairp TTcmq   ………...(1) 
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dengan : m =laju aliran massa (kg/s), 
airpc =kapasitas 

jenis air 60oC= 4200 J/kg.oC,  
 
Menghitung rugi kalor (qk) konduksi geometri silinder 
dengan persamaan (2) [11] :  

)(
2

21

1

2
rrk TT

r
r

Ln

kL
q 


………...(2) 

dengan : Tr1=Temperatur dalam dinding WHT (oC), 
Tr2=Temperatur luar dinding WHT (oC), k=konduktivitas 
termal SS (W/m.oC), L=tinggi tangki WHT (m). 
 
Arah perpindahan kalor secara radial dari penampang atas 
permukaan tangki, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Penampang WHT 

 
Untuk penentuan tebal minimum isolasi, dilakukan 
langkah sebagai berikut: 

 Mengumpulkan data dari hasil simulasi operasi 
FASSIP-02. 

 Menghitung kerugian kalor di WHT berdasarkan data 
yang ada. 

 Menghitung temperatur luar dinding tangki. 

 Menghitung tebal minimum isolasi berdasarkan 
ketetapan temperatur isolasi dan rugi kalor yang 
diijinkan. 

 
Untuk menghitung tebal minimum tersebut, akan 
ditentukan kehilangan kalor maksimum per satuan panjang 
WHT atau persentase rugi kalor. 
 

HASIL 
Dari hasil simulasi menggunakan software RELAP5 

yang telah dilakukan diperoleh data seperti pada Tabel 3 
dan Gambar 3 [10]. Tabel 3 memperlihatkan data 
temperatur inlet dan outlet WHT untuk setiap daya 
pemanas, sedangkan pada Gambar 3 memperlihatkan 
evolusi temperatur outlet hasil simulasi. Analisis lengkap 
hasil simulasi akan dipublikasikan tersendiri. 
 

Tabel 3. Data WHT tanpa isolasi [10] 

Daya 
pemanas P 

Tempera-tur 
inlet WHT, Tin 

Tempera-tur outlet 
WHT, Tout 

Laju alir, 

m  
(W) (oC) (oC) (kg/s) 

100 28.99 29.01 0.00073 
200 29,16 29,22 0.00118 
500 29,67 29,99 0.00279 
1000 30,55 31,47 0.00550 
10000 47,38 56,19 0.03197 
20000 66,42 80,72 0.04729 

 
Gambar 3. Temperatur outlet WHT [10]  

 
Berdasarkan data pada Tabel 3, dihitung jumlah kalor 

dari pemanas yang diserap oleh air yang masuk ke WHT. 
Hasil perhitungan dengan persamaan (1) pada daya 10000 
W kondisi tanpa isolasi, diperoleh nilai laju aliran massa  
sebesar 0,03197 kg/s, maka diperoleh jumlah kalor di 
WHT, yaitu: 

 

Wq

q

94,1182

)38,4719,56(420005,0




 

Dengan cara yang sama diperoleh jumlah kalor di 
WHT tanpa isolasi seperti ditunjukkan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Jumlah kalor yang diserap air WHT 

Daya 
pemanas, 

P 

Tempera-
tur inlet 

WHT, Tin 

Tempera-
tur outlet 
WHT, Tout 

Jumlah 
kalor, q 

(W) (oC) (oC) (W) 
100 28,99 29,01      0,061 
200 29,16 29,22      0,297 
500 29,67 29,99      3,746 
1000 30,55 31,47    21,254 

10000 47,38 56,19 1182,942 
20000 66,42 80,72 2837,327 

 
Mengacu pada hasil perhitungan pada Tabel 4, jumlah 
kalor yang dipindah ke air yang mengalir ke dan keluar 
dari WHT tampak sangat kecil dibanding dengan daya 
pemanas listrik di WHT. Namun demikian, jika dilihat 
pada Gambar 3, di atas daya 1 kW, temperatur air masih 
dalam kondisi transien. Artinya, kalor yang ditransfer 
masih digunakan untuk menaikkan temperatur air, bukan 
semuanya hilang sebagai kerugian kalor ke lingkungan. 
Sebaliknya, untuk daya 100, 200 dan 500 W, sudah dapat 
dikatakan kondisinya steady, sehingga besar kemungkinan 
perbedaan jumlah kalor antara yang dibangkitkan pemanas 
dan yang diserap air adalah yang hilang ke lingkungan. 
Untuk mengurangi rugi kalor ke lingkungan, diperlukan 
isolasi di luar dinding tangki WHT. 

Perhitungan ketebalan minimum isolasi dilakukan 
dengan terlebih dahulu menetapkan persentase rugi kalor 
yang diijinkan. Dalam hal ini, ditetapkan 1% dari panas 
yang dibangkitkan oleh pemanas. Jika maksimum daya 
pemanas adalah 20 kW, maka rugi kalor yang diijinkan 
adalah 200 W. Nilai ini yang akan dijadikan dasar untuk 
perhitungan tebal minimum isolasi, Di sisi lain, dari 
simulasi diketahui bahwa temperatur air maksimum di 

Penampang 
isolasi 

Penampang pipa 
 

 

 

r1

r2

r x

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

44 - 4 

 

WHT pada daya 20 kW adalah 89,16C [10]. Untuk 
konservatisme, diasumsikan bahwa temperatur dinding 
dalam WHT sama dengan temperatur maksimum air. 
Berdasarkan hal tersebut, menggunakan persamaan (2) 
dapat dihitung temperatur permukaan luar dinding WHT, 
yaitu: 𝑇 = 𝑇 − ×𝜋×𝑘𝑠𝑠×𝐿 × 𝑞 × 𝑙𝑛 𝑟𝑟   atau 

 𝑇 = ,16 − ×𝜋× 5× × 𝑞 × ln , 5, 99 

diperoleh temperatur dinding luar T2 = 89,12 C. 
 
Selanjutnya, untuk menentukan tebal isolasi, harus 
ditetapkan nilai temperatur di dinding luar isolasi. Oleh 
karena diketahui temperatur udara luar 30 C, maka 
temperatur dinding paling rendah adalah sama dengan 
temperatur udara luar. Dalam perhitungan kali ini, 
temperatur dinding luar isolasi dijadikan variabel dengan 
nilai antara 30 hingga 35C. Tebal isolasi dapat dihitung 
dengan persamaan (2). Tabel 5 memperlihatkan ketebalan 
isolasi untuk beberapa harga temperatur dinding luar 
isolasi.  
 

Tabel 5. Perhitungan tebal isolasi sebagai fungsi 
temperatur dinding luar isolasi 

Tempera-tur luar
isolasi (C) 

Ln (r3/r2) r3 (m) Tebal 
isolasi (m) 

30 0,070542 0,327292 0,022292 
31 0,069349 0,320471 0,015471 
32 0,068156 0,320089 0,015089 
33 0,066962 0,319707 0,014707 
34 0,065769 0,319326 0,014326 
35 0,064576 0,318945 0,013945 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tebal isolasi 
berkisar antara 1,39 hingga 2,20 cm tergantung temperatur 
dinding luar isolasi yang diijinkan. Dengan jumlah rugi 
kalor tertentu, jika temperatur luar isolasi yang diijinkan 
lebih tinggi, maka tebal isolasi lebih tipis. 

Perhitungan kedua dengan mengasumsikan rugi kalor 
yang diijinkan. Dalam hal ini, ditetapkan rugi kalor antara 
0,5% hingga 5% dari daya pemanas maksimum 20 kW. 
Temperatur maksimum dinding luar isolasi yang diijinkan 
ditetapkan 35C.  

 
Tabel 6. Tebal isolasi sebagai fungsi rugi kalor yang 

diijinkan 

% rugi 
kalor 

Ln (r3/r2) r3 (m) 
Tebal 

isolasi (m) 
0,5 0,129152 0,347048 0,042048 
1,0 0,064576 0,325346 0,020346 
2,0 0,032288 0,315009 0,010009 
3,0 0,021525 0,311636 0,006636 
4,0 0,016144 0,309964 0,004964 
5,0 0,012915 0,308965 0,003965 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di Tabel 6, dapat diketahui 
bahwa untuk temperatur luar isolasi yang diijinkan tetap 
sebesar 35C, maka semakin besar rugi kalor yang dapat 

diterima, semakin tipis tebal isolasi, yaitu berkisar 4,2 cm 
hingga 0,39 cm. 
 

SIMPULAN 
Salah satu komponen penting FASSIP-02 adalah 

WHT. Untuk mengurangi rugi kalor ke lingkungan perlu 
dipasang isolasi. Hasil perhitungan berdasarkan temperatur 
dinding luar yang diijinkan sekitar 30 hingga 35C 
diperoleh ketebalan isolasi minimum sebesar 1,39 cm, 
sedangkan perhitungan berdasarkan rugi kalor yang 
diijinkan antara 100 W hingga 1000 W diperoleh 
ketebalan isolasi minimum sebesar 0,39 cm. Berdasarkan 
2 macam perhitungan ketebalan isolasi, semakin tipis 
ketebalan isolasi maka rugi kalor semakin besar. 
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Abstrak—Uang merupakan suatu alat pembayaran yang 

digunakan dalam transaksi ekonomi pada setiap negara. 

Salah satu masalah yang berkaitan dengan penggunaan mata 

uang adalah masalah maraknya uang tidak layak edar yang 

sebagian besarnya adalah jenis uang kertas. Bank Indonesia 

menerapkan kebijakan untuk mengganti uang tidak layak 

edar dengan uang yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan 

untuk menjaga Uang kertas Rupiah yang beredar berada 

dalam kualitas yang baik. Pada proses penelitian ini, citra 

uang kertas di konversi ke citra grayscale. Kemudian citra 

diekstraksi menggunakan metode Canny untuk didaftarkan 

ke dalam basisdata sebagai tahap pendaftaran. Tahap 

selanjutnya klasifikasi menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor dengan penghitungan jarak menggunakan 

euclidean distance. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 40 lembar kertas uang rupiah. Tingkat 

keberhasilan pengujian terhadap jenis uang kertas 87,5% 

sedangkan tingkat keberhasilan terhadap jenis kerusakan 

uang kertas 40%. Dengan demikian semakin banyak citra 

latih maka semakin tinggi tingkat keberhasilan dikenali. 

 

Kata kunci : Uang, Canny, K-Nearest Neighbour, Image 

processsing. 

 

Abstract—Money is a method of payment that used in 

economic transactions in each country. One of the problems 

related to the use of currency is a problem with the infeasible 

circulating money which is mostly is a kind of banknotes. Bank 
Indonesia implementing policies to replace the the infeasible 

circulating money with the decent money. This policy aims to 

keep the Rupiah banknotes in good quality.  On the research 

process, the image of the banknotes is converted to grayscale 
images. Furthermore, the image is extracted using Canny to be 

registered into the database as the registration stage. The next 

stage of classification using K-Nearest Neighbor method with 

distance calculation using the euclidean distance. This 

research used a sample of  40 sheets of banknotes in rupiah. 

The success rate of the test against the type of paper money of 

87,5% while success rates against the kind of damage 
banknotes 40%. Thus the more of images the rehearse then the 

higher success rate. 

 

Keywords : Money, Canny, K-Nearest Neighbour, Image 
processsing. 

 
 

PENDAHULUAN 
Uang sangat penting dikehidupan modern saat ini, 

hampir setiap saat kita menggunakan uang, tetapi 

seringkali kita menemukan uang dengan kondisi 
memprihatinkan seperti lusuh, sobek, berlubang, hingga 
uang dengan banyak coretan. Bahkan tak jarang kita 
menemukan uang yang disambung menggunakan selotip. 
Uang dengan ciri-ciri tesebut disebut Uang Tidak Layak 
Edar (UTLE). 

Bank Indonesia juga menyatakan masih sangat jarang 
masyarakat yang menukarkan uang yang rusak, justru 
mitra dari SPBU yang sering menukarkan uang rusak yang 
didapat dari masyarakat. Adapun nominal uang yang rusak 
dan sering ditukar dari pecahan Rp. 1.000 sampai 
Rp.20.000.  

Deteksi tepi digunakan untuk melakukan proses 
identifikasi UTLE, dengan menerapkan metode Canny. 

Selanjutnya, fitur-fitur yang dihasilkan oleh metode 
ekstraksi ciri akan digunakan sebagai masukan proses 
klasifikasi. Metode klasifikasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah K-Nearest Neighbor (K-NN). 

 
RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah di paparkan, maka ada 
beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan, 
diantaranya: 
1. Bagaimana menentukan UTLE / ULE dengan kriteria 

yang telah ditentukan, menggunakan metode Canny. 
2. Bagaimana melakukan proses pencocokan citra uji 

dengan citra latih  dalam database agar dapat 
mengklasifikasi citra UTLE / ULE menggunakan 
Metode K-NN. 

 

TUJUAN 
Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan UTLE 

pada uang kertas rupiah menggunakan metode Canny  dan 
teknik klasifikasi menggunakan metode K-NN. 

 

RUANG LINGKUP 
Suatu penelitian setidaknya membutuhkan ruang 

lingkup agar tidak menyimpang dari apa yang telah 
direncanakan sebelumnya sehingga tujuan yang 
sebenarnya dapat tercapai. Adapun ruang lingkup tersebut 
adalah sebagai berikut.  
1. Uang yang digunakan adalah uang kertas rupiah  

dengan pecahan Rp.1.000, dan Rp.2.000. 

mailto:fajar.fazrinka6810@gmail.com[1
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2. Uang Layak Edar (ULE) yang digunakan adalah uang 
kertas rupiah, tidak sobek, tidak terlipat, tidak 
berlubang dan tidak ada coretan. 

3. UTLE yang digunakan adalah uang rusak yang sobek 
dengan ukuran >8mm, uang berlubang dengan ukuran 
>10mm, uang yang hilang sebagian dengan ukuran 
>50mm, uang dengan selotip dengan ukuran >225mm, 
dan uang dengan coretan. 
 

Pengenalan Pola 

Pengenalan pola merupakan suatu ilmu untuk 
mengklasifikasikan atau menggambarkan sesuatu 
berdasarkan pengukuran kuantitatif ciri atau sifat dari 
objek. Pola dapat berupa kumpulan hasil pengukuran yang 
bisa dinyatakan dalam notasi vektor atau matriks. Pola 
tersebut merupakan suatu entitas yang terdefinisi dan 
dapat di-identifikasi dan diberi nama. Struktur sistem 
pengenalan pola digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 1- Struktur Sistem Pengenalan Pola 

( Sumber : Putra, 2009 ) 
Secara garis besar metode-metode pengenalan pola 

dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu metode statistik, 
metode struktural dan metode jaringan syaraf tiruan. 
Metode statistik adalah pengenalan pola dengan mengukur 
jarak ciri fitur untuk kemudian diklasifikasikan pada 
tingkat kesamaan ciri. Metode struktural adalah 
pengenalan pola dengan mencari ciri khas/fitur yang unik 
dari suatu citra tertentu. Metode jaringan syaraf tiruan 
adalah pengenalan pola dengan melakukan proses 
pembelajaran atau pelatihan ciri fitur pada tiap masukan 
untuk kemudian dilakukan proses pengenalan. 

 
Prapemrosesan 

Prapemrosesan dilakukan dengan mengubah citra dari 
RGB ke grayscale, segmentasi dan perhitungan orientasi. 
Grayscale adalah teknik yang digunakan untuk mengubah 
citra berwarna menjadi bentuk tingkat aras keabuan 
(hitam-putih). Jumlah warna pada citra grayscale adalah 
256, karena citra grayscale jumlah bitnya adalah 8, 
sehingga jumlah warnanya adalah 28=256, nilainya berada 
pada jangkauan 0- 255. Pengubahan dari citra warna ke 
bentuk grayscale menggunakan persamaan sebagai 
berikut. I , = . 𝑅 + . 𝐺 + .𝐵  
Keterangan :  
I(x,y) = level keabuan pada suatu koordinat  
R = nilai warna merah  
G = nilai warna hijau  
B = nilai warna biru  
Dengan konstanta nilai  α=0.2989, =0.5870, =0.1140 
 
Deteksi Tepi (Edge) 

Deteksi tepi (Edge detection) adalah operasi yang 
dijalankan untuk mendeteksi garis tepi yang membatasi 
dua wilayah citra homogen yang memiliki tingkat 
kecerahan yang berbeda. Deteksi tepi pada suatu citra 

adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari 
obyek-obyek citra, tujuannya adalah : 

a. Untuk menandai bagian yang menjadi detail citra. 
b. Untuk memperbaiki detail dari citra yang  

kabur, yang terjadi karena error atauadanya efek dari 
proses masukan citra. 

c. Serta untuk mengubah citra 2D menjadi bentuk kurva. 
Suatu titik (x,y) dikatakan sebagai tepi dari suatu citra bila 
titik tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi dengan 
tetangganya. 
 
Canny 

Salah satu operator deteksi tepi modern adalah deteksi 
tepi dengan operator Canny. Tujuan mendeteksi tepi 
adalah untuk mengelompokkan objek-objek dalam citra. 
Metode edge detection akan mendeteksi semua edge atau 
garis-garis yang membentuk objek gambar dan akan 
memperjelas kembali pada bagian-bagian tersebut. 
Langkah-langkah dalam melakukan deteksi tepi Canny: 

 
 

 
Gambar 2– Algoritma Canny 

 
a. Noise reduction merupakan proses mengaburkan 

gambar untuk menghilangkan noise, dengan 
menggunakan Persamaan 1. 

 
 
b. Finding Gradien merupakan tepian yang harus ditandai 

pada gambar yang memiliki gradient yang besar. Maka 
digunakanlah operator sobel dengan melakukan 
pencarian secara horizontal (Gx) dan vertical (Gy), 
seperti pada Gambar 3. 

 
Gambar 3– Operator Sobel 

 
Selanjutnya melakukan perhitungan konvolusi atau 
proses perhitungan penyisipan antara operator sobel 
dengan hasil dari noise reduction, dengan 
menggunakanPersamaan 2 dan Persamaan 3. 

 
 

 
Hasil dari kedua operator digabungkan untuk 
mendapatkan hasil gabungan tepi vertical dan 
horizontal dengan Persamaan 4: 

 
 

Kemudian menentukan arah tepian yang ditemukan 
dengan menggunakan Persamaan 5 : 
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Selanjutnya membagi kedalam 4 warna sehingga garis 
dengan arah yang berbeda memiliki warna yang 
berbeda.  
1. Derajat 0-22,5 → Berwarna Kuning 
2. Derajat 22,5 - 67,5 → Berwarna Hijau 
3. Derajat 67,5 - 112,5 → Berwarna Merah 
4. Derajat 112,5 - 157,5 → Berwarna Biru 
 

c. Non Maximum Suppression  
Memperkecil garis tepi yang muncul dengan 
menerapkan Non Maximum Suppression sehinga 
mengasilkan garis tepian yang lebih ramping. 

 
d. Tresholding 

Langkah terakhir adalah binerisasi dengan menerapkan 
dua buah tresholding. 

 

K-Nearest Neighbor (K-NN) 

K-NN adalah metode klasifikasi terhadap sekumpulan 
data berdasarkan pembelajaran data yang sudah 
terklasifikasikan sebelumnya dan bertujuan untuk 
mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan 
training samples. Algoritma K-NN bekerja berdasarkan 
klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari sampel 
uji yang baru. Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan 
pada proses klasifikasi dengan metode k-nearest neighbor 
seperti pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4– Algoritma K-Nearest Neighbor 

 

1. Tahap awal adalah menentukan tetangga terdekat (k). 
2. Selanjutnya menghitung dengan rumus euclidean 

distance antara sample latih dan sample uji dengan 
Persamaan 6: 

             
Keterangan : 
n  = Jumlah ketetanggaan ke-n. 
k  = Ketetanggan ke-1. 
(α ,b) = Titik pada ruang vektor n 
(αk - bk) = Hasil rata-rata nilai citra latih dan uji 

3. Setelah itu mengurutkan data yang mempunyai nilai k. 
4. Tahap akhir mengelompokan sample latih berdasarkan 

mayoritas nilai k. 
 

Uang Kertas Rupiah 

Uang kertas Rupiah adalah uang dalam bentuk 
lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan 
lainnya (yang menyerupai kertas) yang dikeluarkan oleh 
pemerintah indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia, 
dimana penggunaannya dilindungi oleh UU No. 23 tahun 
1999 dan sah digunakan sebagai alat tukar pembayaran 
diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

ULE adalah uang asli yang memenuhi persyaratan atau 
kriteria untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
UTLE adalah Uang asli yang tidak memenuhi persyaratan 
untuk diedarkan. Berdasarkan standar kualitas yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, beberapa kategori yang 
termasuk ke dalam UTLE yaitu uang lusuh, uang cacat,  
uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari 
peredaran. 
 
Cara Kerja Sistem 

Untuk menggambarkan langkah-langkah dan urutan 
prosedur dari aplikasi Identifikasi UTLEsecara umum 
maka dibuat sebuah model kerja sistem aplikasi secara 
umum seperti padaGambar 5. 

 
Gambar 5- Tahapan Cara Kerja Sistem 
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Citra masukan yang dapat diperoleh dengan 
mengambil citra pada direktori. Citra ung kertas didapat 
dari proses scanning dan disimpan pada direktori. 

 
Gambar 6– Citra Masukan 

 

Tahap Prapemrosesan  
Tahap prapemrosesan bertujuan untuk memperbaiki 

citra dengan cara memanipulasi parameter citra agar 
menjadi citra dengan kualitas yang lebih baik. Citra hasil  
masukan selanjutkan di samakan ukurannya menjadi 
150x350 piksel. Dalam penelitian ini, prapemrosesan 
terdiri dari konversi citra uang kertas berwarna(RGB) ke 
citra beraras keabuan(grayscale). Citra yang dihasilkan 
pada tahap masukan adalah citra berwarna sehingga perlu 
dikonversi ke citra grayscale. 

 
Gambar 7- Konversi Citra RGB ke Grayscale 

 

Tahap Ekstraksi Ciri 
Pada aplikasi identifikasi uang kertas rupiah tidak 

layak edar digunakan deteksi tepi dengan operator canny. 
Proses ekstrkasi ciri akan menghasilkan vektor yang akan 
di simpan ke database. Tahap selanjutnya yaitu 
menentukan x axis dan menentukan y axis yang bertujuan 
untuk menghasilkan nilai pada sumbu x dan nilai pada 
sumbu y. 

 
Gambar 8– Hasil X axis dan Y axis 

 
normalisasi gradien merupakan tahapan untuk 
menggabungkan x axis dan y axis. 

 
Gambar 9 – Hasil normalisasi Gradient 

 

Thresholding merupakan proses pemisahan pixel-pixel 

berdasarkan derajat keabuan yang dimilikinya. Pixel yang 
memiliki derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas yang 
ditentukan akan diberikan nilai 0, sementara pixel yang 
memiliki derajat keabuan yang lebih besar dari batas akan 
diubah menjadi bernilai 1 kemudian dilanjutkan dengan 

tahap penipisan garis uang kertas rupiah yaitu proses 
thinning. Thinning adalah operasi morphology yang 
digunakan untuk mengikis pixel latar depan sampai 
menjadi pixel yang tipis. Proses thinning membuat garis 
pada citra menjadi 1 pixel. 

 
Gambar 10 – Hasil thinning 

 

Tahap Klasifikasi 

Proses klasifikasi dilakukan dengan membandingkan 
fitur citra uji dengan fitur citra dalam basisdata. Algoritma 
pada proses klasifikasi dijelaskan pada flowchart Gambar 
11. 

 
Gambar 11– Flowchart Cara Kerja Sistem 

 
Seperti yang terlihat pada Gambar 11pada proses 

pendaftaran dan klasifikasi memiliki tahapan yang sama 
dari tahap pengambilan citra sampai ektraksi ciri. 
Perbedaanya jika pada proses pendaftaran pengambilan 
citra sampai ektraksi ciri/fitur ini dimaksudkan untuk 
mengolah data latih, sedangkan pada flowchart proses 
klasifikasi ini dimaksudkan untuk mengolah data uji. 

 
Implementasi 

Menu klasifikasi berfungsi untuk mengolah data uji 
untuk mendapatkan hasil berupa Jenis uang dari citra uji 
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yang menjadi masukan. Pada form ini terdapat lima 
button. Button itu adalah button cari file, deteksi, Button 
untuk menampilkan proses ekstraksi , button untuk 
menyembunyikan proses ekstraksi, dan button keluar.  

Dalam implementasinya pengambilan citra pada proses 
klasifikasi sama dengan pada proses pendaftaran yaitu 
melalui browse. Setelah citra uji didapatkan, citra diproses 
dan mendapatkan hasil klasifikasi, apakah citra termasuk 
citra uang kertas layak edar, atau uang kertas tidak layak 
edar. Pada Gambar 12menunjukan data uji adalah citra 
uang kertas layak edar 1000, dan jenis uang yang 
terdeteksi adalah ULE atau uang bagus (nominal 1000). 

 
Gambar 12- Hasil klassifikasi uang layak edar 

 
Sedangkan pada Gambar 13menunjukan data uji adalah 
citra uang kertas tidak layak edar 1000, dan jenis 
uangyang terdeteksi adalah UTLE atau uang rusak 
(nominal 1000). 

 
Gambar 13- Hasil klassifikasi uang tidak layak edar 

 

Pengujian 

Pengujian dilakukan menggunakan 40 lembar uang 
kertas yang berbeda. Terdiri dari 10 lembar uang kertas 
1000 rupiah layak edar, 10 uang kertas 1000 rupiah tidak 
layak edar,  10 lembar uang kertas 2000 rupiah layak edar, 
dan 10 lembar uang kertas 2000 rupiah tidak layak edar. 
Dan 240  lembar uang kertas rupiah sebagai data Latih. 
Sebagian Hasil pengujian dapat dilihat padaTabel 1sampai 
Tabel 5. 

 
1. Hasil pengujian Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 

atau Uang Rusak 1000 berdasarkan jenis uang. 

 

 

 
 

 
 

Pada tabel 3 menunjukan hasil dari data uji uang tidak 
layak edar atau uang rusak 1000 depan, dengan data uji 
tidak layak edar atau uang rusak 1000 belakang, pada uang 
no 9 pada bagian depan, dan uang no 1 pada bagian 
belakang, menunjukan bahwa bagian yang terdeteksi 
adalah uang layak edar atau uang bagus, tetapi karena pada 
uang no 9 bagian belakangnya terdeteksi sebagai uang 
tidak layak edar atau uang rusak, dan pada buang no 1 
bagian depannya terdeteksi sebagai uang tidak layak edar 
atau uang rusak, maka hasil nya uang no 9 dan no 1 adalah 
uang tidak layak edar atau uang rusak. 

 
2. Hasil pengujian Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 

atau Uang Rusak 1000 berdasarkan jenis 

kerusakan uang. 

 

 
 

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengujian sistem yang menerapkan metode Canny dan 
metode K-NN, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Metode K-NN dapat mengenali jenis uang kertas 

rupiah dengan Tingkat akurasi mencapai 87,5%. Hal 
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tersebut terjadi karena tingkat lusuh dari uang kertas 
rupiah. 

2. Untuk mengenali jenis kerusakan pada uang kertas 
rupiah tidak layak edar Metode K-NN, mendapatkan 
Tingkat akurasi mencapai 45%. Hal tersebut terjadi 
karena beberapa faktor yaitu tidak meratanya jumlah 
dari masing-masing jenis uangrusak kertas rupiah, dan 
kurang cocoknya metode K-NN untuk mendeteksi 
jenis kerusakan uang kertas. 

 
SARAN 

Melihat hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, 
penulis menyarankan untuk kedepannya 
mempertimbangkan hal-hal berikut : 
1. Untuk meningkatkan hasil dari pengujian uang tidak 

layak edar / uang rusak, perlu adanya tambahan data 
latih dengan berbagai kondisi kerusakan, agar 
identifikasi uang rusak berdasarkan jenis kerusakan 
bisa lebih akurat. 

2. Perlu adanya penambahan nominal data latih agar 
semua uang yang beredar dimasyarakat dapat dideteksi 
pada aplikasi ini, bukan hanya uang nominal 1000 dan 
2000. 
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Abstrak—Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

sebagai bahan bakar pada alat transportasi sebagai upaya 

untuk mengatasi terbatasnya bahan bakar liquid dan 

mengendalikan emisi gas buang. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui prestasi optimal mesin sepeda motor 

Astrea Prima 100 cc tahun 1991 dengan menggunakan bahan 

bakar LPG. Prestasi mesin meliputi, daya, konsumsi bahan 

bakar, dan emisi gas buang. Untuk mendapatkan prestasi 

yang optimal, dilakukan variasi sudut pengapian, jarak celah 

busi, dan penambahan turbulator dengan variasi sudut bilah. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bahan LPG 

meningkatkan kinerja mesin sepeda motor 4 langkah 

dibanding bahan bakar bensin, baik torsi, emisi, maupun 

konsumsi bahan bakar. Prestasi mesin yang optimal dicapai 

pada sudut pengapian 18°, celah busi 0,8 mm, dan sudut bilah 

30-45°. 

 

Kata kunci : Prestasi mesin, LPG, celah busi, sudut 

pengapian, turbulator 

 

Abstract—The use of Liquefied Petroleum Gas (LPG) as a 

fuel in the means of transportation in an effort to overcome the 

limited fuel liquid and control exhaust emissions. This research 

was conducted to determine the optimal performance of Astrea 
Prima 100 cc motorcycle engine in 1991 using LPG fuel. 

Machine performance includes, power, fuel consumption, 

exhaust emissions, and price comparison. To get the optimal 

performance, the variation of ignition angle, spark gap, and 
addition of turbulator with angle variation of the blade. The 

results showed that LPG materials improve the performance of 

motorcycle engines 4 steps compared to gasoline, both torque, 

emissions, and fuel consumption. The optimum engine 
performance is achieved at an 18 ° ignition angle, 0.8 mm spark 

gap, and 30-45 ° angle blades. 

 

Keyword : performance engine, LPG, spark gap, ignition 
angle, angle blade 

 

 

PENDAHULUAN 
Jumlah populasi kendaran bermotor berbahan bakar 

liquid yang semakin meningkat menyebabkan 
meningkatnya konsumsi bahan bakar, hal ini berbanding 
terbalik dengan ketersediaan jumlah bahan bakar liquid 
yang semakin mahal. Penggunaan bahan bakar liquid yang 
pengguna terbanyak adalah bidang transportasi darat ini 
juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
setengah dari total emisi SPM10 untuk sebagian besar 
timbal, CO, HC, dan NOx di daerah perkotaan, dengan 
konsentrasi utama terdapat di daerah lalu lintas yang padat, 

dimana tingkat pencemaran udara sudah dan/atau hampir 
melampaui standar kualitas udara ambient. 

Salah satu alternatif upaya untuk mengatasi dampak 
buruk penggunaan bahan bakar liquid adalah dengan 
menggantinya dengan bahan bakar gas (BBG), antara lain  
Liquefiedd Petroleum Gas (LPG), Compression Natural 

Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG) dan hydrogen [1]. 
Ketersediaan LPG di pasaran saat ini juga sangat 
melimpah dan dengan harga yang masih terjangkau. [2]. 
LPG merupakan bahan bakar yang memiliki emisi gas 
rumah kaca terkecil dibandingkan dengan bahan bakar 
minyak maupun bahan bakar gas lainnya [3]. Tingkat emisi 
gas buang bahan bakar LPG juga lebih rendah 
dibandingkan dengan bahan bakar bensin [12, tapi 
penggunaan LPG sebagai bahan bakar alternatif 
berdampak pada penurunan performa mesin [4] yang 
disebabkan oleh perbedaan karakteristik dari penyalaan 
kedua bahan bakar tersebut.  

Kelebihan konversi bahan bakar liquid ke LPG lebih 
banyak dibandingkan kelemahannya, sehingga diperlukan 
upaya untuk mengatasi kelemahannya dan mendapatkan 
optimasi kinerja mesin. Beberapa cara yang bisa dilakukan 
adalah dengan mengatur ulang sudut pengapian dari mesin 
tersebut untuk mendapatkan sudut optimal, sehingga waktu 
penyalaannya menjadi lebih tepat [5], [2] pengaturan jarak 
celah elektroda busi yang optimal [6], [7] dan 
meningkatkan homogenitas campuran udara dan bahan 
bakar dengan penambahan turbocharge [8], [9], [10].  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja 
optimal pada mesin sepeda motor yang banyak digunakan 
masyarakat dengan bahan bakar LPG. 
 

METODE 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan LPG 3 

kg produk PT Pertamina Indonesia. Mesin yang digunakan 
adalah mesin sepeda motor Honda Prima 1991 dan 
dipasang konversi kit (Gambar 1). 

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

46 - 2 

 

 
Gambar 1. Skema konversi kit 

 

Mesin divariasikan pada sudut pengapian sebesar 11o, 
12o, dan 13o sebelum TMA, jarak celah elektroda busi 0,6, 
0,7, 0,8 dan 0,9 (mm) dengan variasi rpm mesin, dan 
penambahan turbulator dengan sudut bilah 30°, 45°, 60°. 
Pengujian torsi dan daya digunakan dynotest dan gas 

analyzer tipe Texa digunakan untuk pengujian komposisi 
emisi gas buang.  
 

HASIL 
Telah dilakukan penelitian optimasi penggunaan LPG 

sebagai bahan bakar pada kinerja mesin sepeda motor 
dengan variasi sudut pengapian, celah busi, dan 
penambahan turbulator. 
 
Variasi Sudut Pengapian 

Hasil penelitian pada variasi sudut pengapian diperoleh 
kinerja mesin seperti ditunjukkan pada Gambar 2-6.   

 

 
Gambar 2 Sudut pengapian vs  torsi mesin 

 
Pada Gambar 2 terlihat bahwa torsi maksimum dengan 

LPG yang dihasilkan oleh sudut pengapian maju (18o 
BTDC) lebih besar dari nilai torsi maksimum yang 
dihasilkan oleh sudut pengapian mundur (12o BTDC) dan 
sudut pengapian standart (15o BTDC). Hal ini disebabkan 
karena temperatur minimal penyalaan LPG yang besar, 
yaitu sebesar 460o C, sehingga waktu penyalaan harus 
dimajukan. Dari Gambar 2 juga terlihat bahwa nilai torsi 
maksimum dengan bahan bakar LPG lebih besar dari nilai 
torsi maksimum dengan bahan bakar premium. Hal ini 
disebabkan karena nilai oktan dan heating value bahan 
bakar LPG lebih besar yaitu 110 dan 50,15 MJ/kg 
sedangkan bahan bakar premium 86 dan 46,53 MJ/kg. 
Densitas LPG hanya 1,5 kg/m2 sedangkan bahan bakar 
premium 737 kg/m2 sehingga pada putaran mesin rendah 
bahan bakar LPG mampu menghasilkan torsi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan bahan bakar premium karena 
percampuran bahan bakar gas LPG lebih homogen. 

Pada Gambar 3 ditunjukkan nilai daya maksimum 
bahan bakar premium lebih besar dari bahan bakar LPG, 
dimana pada bahan bakar premium 6,82 KW pada putaran 
mesin 10760 rpm, sedangkan pada LPG 5,48 KW pada 
putaran mesin 8602 rpm pada sudut pengapian maju (18o 
BTDC). Hal ini disebabkan turunnya efisiensi volumetrik 
pada bahan bakar LPG karena suhu fasa yang terjadi 
adalah uap sehingga tidak adanya pendinginan [11]. 

 
Gambar 3. Sudut pengapian vs Daya Mesin 

 

Pada Gambar 4 ditunjukkan bahwa penggunaan bahan 
bakar LPG memiliki prosentase nilai kadar emisi gas CO 
yang lebih kecil dari pada penggunaan bahan bakar bensin. 
Penurunan kosentrasi emisi gas CO tertinggi dicapai pada 
sudut pengapian standart (15o BTDC) dengan bahan bakar 
LPG yaitu sebesar 0,143 % pada putaran mesin 7000 rpm, 
sedangkan pada premium nilai kosentrasi emisi gas CO 
terendah diperoleh pada saat putaran 7000 rpm sebesar 
0,65%. 

 
Gambar 4 Emisi CO pada variasi sudut pengapian 

 
Penggunaan LPG mengalami penurunan konsentrasi emisi 
gas CO sebesar 78%, hal ini disebabkan karena rantai atom 
C dan H dalam LPG lebih kecil dibandingkan dengan 
premium. Dengan kecilnya rantai atom C pada LPG maka 
potensi untuk terbentuknya gas CO setelah proses 
pembakaran semakin kecil. 

 
Gambar 5 Emisi CO2 pada variasi sudut pengapian 

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

46 - 3 

 

Pada Gambar 5 terlihat bahwa penggunaan bahan bakar 
LPG menurunkan kosentrasi emisi gas CO2 pada 
penggunakan bahan bakar premium. Penurunan tertinggi 
terjadi pada putaran mesin 3000 rpm pada bahan bakar 
LPG dengan sudut pengapian mundur (12o BTDC), dimana 
pada putaran ini kosentrasi emisi gas CO2  yang dihasilkan 
LPG merupakan nilai yang paling rendah yaitu sedangkan 
premium menghasilkan kosentrasi emisi gas CO2 sebesar 
2,5%. Hal ini dikarenakan rantai atom C dan H pada LPG 
lebih kecil dibandingkan dengan premium. Dari grafik 
tersebut terlihat bahwa semakin cepat putaran mesin, 
kosentrasi emisi gas CO2 semakin meningkat.  

 

 
Gambar 6 Konsumsi bahan bakar pada variasi sudut 

pengapian 
 

Konsumsi bahan bakar terlihat lebih ekonomis 
menggunakan LPG dibandingkan premium dan nilai 
konsumsi bahan bakar berbanding lurus seiring dengan 
bertambahnya putaran mesin, seperti ditunjukkan pada 
Gambar 6, yang ditunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar 
terendah diperoleh pada  sudut pengapian maju (18o 
BTDC) dimana nilai rata-rata konsumsi bahan bakar yaitu 
0,0734 gr/s. 
          
Variasi celah busi 

Hasil penelitian kinerja mesin sepeda motor dengan 
sudut pengapian 18o pada variasi jarak celah busi 
ditunjukkan pada Gambar 7-11. Pengujian daya dan torsi 
menggunakan alat uji dynotest dengan memposisikan 
katup gas terbuka penuh (WOT) pada transmisi gigi 3. 
Dari hasil pengujian didapatkan tegangan input koil rata-
rata yaitu 21,64 volt, tekanan input rata-rata campuran 
udara dan bahan bakar ketika memasuki ruang bakar yaitu 
54,28 Kpa dan tekanan output rata-rata gas buang yaitu 
26,95 KPa. 

 

 
Gambar 7. Torsi pada variasi  celah busi 

 
Pada Gambar 7 terlihat sama dengan penelitian 

sebelumnya, bahwa bahan bakar LPG memiliki nilai torsi 

maksimum lebih besar dari bahan bakar premium dan torsi 
tertinggi pada celah elektroda busi 0,7 mm yaitu 6,4 Nm 
pada putaran mesin 3849 rpm, sedangkan torsi premium 
yaitu 6,28 rpm pada putaran mesin 4916 rpm dengan jarak 
celah elektroda busi 0,7 mm. Hal ini disebabkan karena 
nilai oktan dan heating value bahan bakar LPG lebih besar 
dari bahan bakar premium yaitu 110 dan 50,15 MJ/kg, 
sedangkan pada bahan premium 86 dan 46,53 MJ/kg, 
densitas LPG hanya 1,5 kg/mm2 sedangkan premium 
sebesar 737 kg/mm2 sehingga pada putaran mesin rendah 
percampuran bahan bakar LPG lebih homogen dari bahan 
bakar premium, dengan energi persatuan massa yang lebih 
besar LPG mampu menghasilkan nilai torsi yang lebih 
besar. [12]. 

Pada Gambar 8 terlihat sama dengan penelitian 
sebelumnya bahwa daya mesin berbahan bakar premium 
lebih besar dari bahan bakar LPG, nilai daya bahan bakar 
premium sebesar 6,82 KW pada putaran mesin 10760 rpm, 
sedangkan bahan bakar LPG sebesar 5,61 pada putaran 
mesin 8791 dan jarak celah elektroda busi 0,8 mm. Nilai 
top speed yang tinggi berbanding lurus dengan besarnya 
daya. 

 

 
Gambar 8. Daya pada variasi celah busi 

 
Ditinjau dari torsi dan daya pada Gambar 7 dan 8, 

perubahan jarak celah elektroda busi mempengaruhi 
besarnya nilai daya dan torsi. Jarak celah yang lebar 
menyebabkan volume plasma lebih besar, sehingga lebih 
banyak kontak dengan gas dalam ruang bakar. Akibatnya, 
area karnel api lebih cepat dikembangkan, mempercepat 
fraksi massa yang terbakar dan menghasilkan tingkat 
pelepasan panas yang lebih cepat [7] dan [13]. Sedangkan 
pada jarak celah yang sempit menghasilkan inti api kecil 
sehingga berakibat pada hilangnya percikan api listrik yang 
berpindah dari katoda ke anoda. Hal itu memungkinkan 
terjadinya percikan api listrik yang jatuh berada di dekat 
permukaan elektroda. Hilangnya percikan itulah yang 
menyebabkan nilai daya dan torsi berkurang [15]. Namun 
hasil penelitian terlihat bahwa nilai daya optimal terjadi 
pada jarak celah 0,8 mm, karena pada celah yang terlalu 
lebar (0,9 mm) menuntut tegangan pengapian dan tekanan 
kompresi yang lebih besar untuk meningkatkan 
perkembangan area karnel api, sehingga ketika dua hal 
tersebut tidak terpenuhi menyebabkan percikan melemah 
dan perkembangan karnel api lambat [15], [16]. Pemilihan 
jarak celah elektroda busi yang tepat bergantung pada 
struktur mesin (volume ruang bakar, sistem pengapian, 
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rasio kompresi dll) yang digunakan, karena dapat 
mempengaruhi kinerja dari mesin [17]. 

Pada Gambar 9 terlihat bahwa nilai kadar emisi gas CO 
terendah terjadi pada bahan bakar LPG pada putaran mesin 
6000 rpm dengan jarak celah elektroda busi 0,8 mm yaitu 
sebesar 0,02 % sedangkan pada bahan bakar premium 
emisi terendah terjadi pada putaran mesin 7000 rpm. 

 

 
Gambar 9. Emisi CO variasi celah elektroda 

 
Hal ini juga terjadi pada penelitian [19] Anton (2013) 

yang menyebutkan bahwa nilai CO pada bahan bakar LPG 
lebih rendah dari bahan bakar premium yang tidak 
melebihi ambang batas emisi gas CO yang di izinkan yaitu 
5,5 %. Emisi gas CO meningkat pada putaran mesin 
rendah, hal tersebut terjadi karena pada putaran rendah 
beban yang ditimbulkan lebih tinggi dan menimbulkan 
terjadinya campuran kaya untuk menaikkan nilai torsi 
mesin, sehingga emisi CO lebih tinggi [19]. Pada jarak 
celah 0,8 mm menghasilkan emisi gas CO lebih rendah 
karena flame area yang di timbulkan lebih stabil dengan 
area karnel api lebih luas sehingga tidak terjadi deposit 
karbon yang tersisa pada proses pembakaran dan 
menyebabkan terbentuknya emisi gas CO [13]. Pelebaran 
jarak celah berbanding lurus dengan rasio kompresi dan 
besarnya energi pengapian koil. 
 

 
Gambar 10 Emisi CO2 variasi  

celah busi 
 

Pada Gambar 10 nilai rata-rata gas CO2 tertinggi terjadi 
pada putaran mesin 7000 rpm yaitu 3,37 % dengan jarak 
celah 0,8 mm. Pada bahan bakar LPG nilai gas CO2 
mengalami kenaikan pada putaran mesin 5000 sampai 
dengan 6000 rpm, hal ini terjadi karena pada putaran 
tersebut campuran antara bahan bakar dan udara  
mendekati ideal. Kadar gas buang CO2 yang dihasilkan 
oleh bahan bakar LPG lebih rendah dari bahan bakar 

premium dikarenakan kepadatan energi (energy density) 

bahan bakar LPG sedikit mengandung atom karbon 
sehingga kadar emisi gas CO2 yang dihasilkan bahan bakar 
LPG lebih rendah. Kandungan energi persatuan volume 
bahan bakar LPG lebih rendah sekitar 26 MJ/l, sedangkan 
bahan bakar premium 34,8 MJ/l. sehingga hasil 
pembakaran CO2 bahan bakar LPG lebih rendah dan 
menyebabkan meningkatnya kadar oksigen (O2) yang 
terbuang. Hal ini juga terjadi pada penelitian Mahmud dan 
Sungkono [20] yang menyatakan hasil gas buang CO2 
bahan bakar LPG lebih rendah dibandingkan dengan bahan 
bakar premium dan begitu sebaliknya, nilai O2 bahan bakar 
LPG lebih besar dari bahan bakar premium. 
        

 
Gambar 11 Konsumsi bahan bakar variasi celah busi 

 
Gambar 11 merupakan grafik pengaruh jarak celah busi 

terhadap konsumsi bahan bakar dalam satuan gram per 
detik (gr/s). Perubahan jarak celah elektroda busi 
mempengaruhi tingkat konsumsi bahan bakar, dimana pada 
gambar tersebut terlihat  nilai rata-rata konsumsi bahan 
bakar LPG terendah terjadi pada jarak celah elektroda busi 
0,8 mm yaitu sebesar 0,067 gr/s sedangkan nilai rata-rata 
bahan bakar premium 0,141 gr/s. Pada putaran mesin yang 
sama jarak celah 0,8 mm memiliki nilai efisiensi daya 
tertinggi dibandingkan dengan jarak celah yang lainnya, 
sehingga konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan lehih 
rendah. Hal tersebut terjadi karena pada jarak celah 0,8 
mm area karnel api yang ditimbulkan lebih luas, durasi 
percikan lebih singkat dan volume campuran bahan bakar 
yang terpapar percikan lebih banyak dari pada jarak celah 
yang lain [21] dan [15], sehingga dapat mengoptimalkan 
bahan bakar menjadi nilai daya. 

Konsumsi bahan bakar berbanding lurus dengan 
bertambahnya putaran mesin, dimana nilai konsumsi bahan 
bakar premium lebih tinggi dari pada bahan bakar LPG. 
Berdasarkan nilai ekonomis, bahan bakar LPG lebih hemat 
59,4 % dibandingkan dengan bahan bakar premium. Hal 
ini disebabkan karena nilai stokiometric air/fuel (AFR) dan 
high heating value bahan bakar premium yaitu 14,7 : 1 dan 
43,44 MJ/kg, sedangkan pada bahan bakar LPG yaitu 
50,15 :1 dan 46,60 MJ/kg, sehingga hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa dengan jumlah berat yang sama, bahan 
bakar LPG memerlukan lebih banyak udara dibandingkan 
bahan bakar premium, sehingga konsumsi bahan bakar 
LPG lebih hemat dari bahan bakar premium.  
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Penambahan Turbulator 

Hasil penelitian penambahan turbulator pada saluran 
masuk ruang bakar mesin sepeda motor dengan variasi 
sudut bilah ditunjukkan pada Gambar 12-16.  
 

 
Gambar 12 Sudut bilah turbulator vs torsi 

 

Pada Gambar 12 menunjukkan pengaruh penambahan 
turbulator terhadap torsi, dimana torsi maksimum yang 
dihasilkan oleh  LPG lebih tinggi dari pada bahan bakar 
pemium sebagaimana penelitian pada variasi sudut 
pengapian dan celah busi. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan penambahan turbulator menghasilkan 
pencampuran bahan bakar dan udara yang lebih baik 
dibanding tanpa menggunakan turbulator. 

 

 
Gambar 13 Sudut bilah turbulator vs daya 

 
Gambar 13 menunjukkan pengaruh pemasangan 

turbulator terhadap peningkatan daya mesin. Sebagaimana 
penelitian sebelumnya, penggunaan LPG menurunkan 
daya mesin tapi pemasangan turbulator mampu 
meningkatkan daya. Hal ini membuktikan dengan 
penambahan turbulator menghasilkan aliran dan 
pencampuran bahan bakar dan udara menjadi lebih baik 
sehingga pembakaran menjadi lebih baik dan daya mesin 
meningkat. 

 

 
 

Gambar 14 Emisi CO variasi turbulator 

Penggunaan LPG mempengaruhi emisi CO dan CO2, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 14-15. Pada Gambar 14 
emisi gas buang CO dengan menggunakan bahan bakar 
premium rata-rata lebih tinggi dari LPG. Emisi CO 
terbesar dengan bahan bakar LPG didapat pada variasi 
turbulator  30o pada putaran 5000 rpm. Rata-rata 
prosentase penurunan kadar gas CO pada setiap perlakuan 
terjadi pada putaran mesin 6000 dan 7000 rpm. Kadar 
emisi gas CO meningkat pada putaran rendah disebabkan 
karena pada putaran rendah memerlukan bahan bakar yang 
lebih banyak daripada udara atau terjadinya campuran 
kaya, dan seiring dengan naiknya putaran mesin akan 
terjadi campuran miskin atau lebih banyak udara yang 
masuk sehingga turunnya kadar CO dikarenakan terjadinya 
kemungkinan ada perubahan gas CO menjadi gas CO2. 
Gambar 14 juga menunjukkan bahwa kadar CO terendah 
dengan menggunakan bahan bakar premium terjadi pada 
putaran mesin 7000 rpm sedangkan kadar CO terendah 
didapat dengan menggunakan bahan bakar LPG tanpa 
menggunakan turbulator pada putaran mesin 6000 rpm. 
 

 
Gambar 15 Emisi CO2 variasi turbulator 

 
Gambar 15 menunjukkan emisi CO2 dengan variasi 

turbulator, dimana emisi  CO2 relatif lebih tinggi pada 
premium dibanding dengan LPG. Adapun emisi terbesar 
pada LPG didapatkan pada rpm 7000 dengan 
menggunakan variasi sudut bilah turbulator 30o. 
Konsentrasi gas CO2 meningkat seiring dengan 
bertambahnya putaran mesin, karena  pada putaran mesin 
tinggi campuran bahan bakar dan udara mendekati ideal. 
Kadar CO2 yang dihasilkan oleh bahan bakar LPG lebih 
rendah dari pada penggunaan bahan bakar premium 
dikarenakan kandungan energy per satuan volume LPG 
lebih rendah dari pada premium yaitu 26 MJ/l untuk LPG 
dan 34,8 MJ/l untuk premium. 
 

 
Gambar 16 Konsumsi bahan bakar pada variasi sudut bilah 

turbulator 
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Pada Gambar 16 ditunjukkan grafik perbandingan 
konsumsi bahan bakar premium dan LPG terhadap putaran 
mesin, dimana pada gambar tersebut dapat disimpulkan 
bahwa konsumsi bahan bakar cenderung naik sebanding 
dengan bertambahnya putaran mesin. Pada grafik dapat 
dilihat bahwa konsumsi bahan bakar LPG cenderung lebih 
hemat dibandingkan dengan bahan bakar premium, rata-
rata konsumsi bahan bakar premium sebesar 0.141 gr/s, 
sedangkan untuk konsumsi bahan bakar LPG dengan 
penambahan turbulator pada intake manifold sebesar 0,066 
gr/s pada sudut bilah turbulator 30o.  
 

SIMPULAN 
Berdasar analisa dan data-data yang diperoleh dari hasil 

pengujian kinerja mesin bensin 4 langkah berbahan bakar 
LPG diperoleh kesimpulan, bahwa secara umum, kinerja 
mesin berbahan bakar LPG yang meliputi torsi, emisi, dan 
konsumsi bahan bakar, lebih tinggi dibandingkan dengan 
bensin. Adapun nilai optimal diperoleh pada kondisi sudut 
pengapian, 18o, celah busi 0,8 mm dan penambahan 
turbulator pada intake manifold tercapai kinerja terbaik 
pada sudut bilah 30-45o.  
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Pertanyaan 
Tabung LPG cocoknya dimana dalam motor ? 
Jawab 
Ada yang menyimpan tabung LPG dalam kotak tempat 
helm, ada yang membagi LPG ke dalam tabung-tabung 
kecil 200 gram, sehingga dapat dipasang dimana saja 
dengan memperhatikan kestabilan. 
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Abstrak—Telur ayam ras konsumsi atau telur ayam 

negri merupakan sumber protein hewani yang bergizi 

tinggi. Sebutir telur utuh memiliki beberapa komposisi 

kimia yang mudah rusak akibat reaksi kimia didalam telur 

yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Kualitas telur 

dapat dilihat dai nilai HU (Haugh Unit) yang nilainya 

dipengaruhi oleh faktor berat utuh telur dan tinggi albumen 

telur. Sebelumnya, nilai HU diukur menggunakan alat 

bernama Haugh Unit yang penggunaannya cukup rumit. 

Penelitian ini mengajukan aplikasi android sebagai 

alternatif dari alat pengukuran Haugh Unit. Tujuan 

dibuatnya aplikasi ini adalah agar perhitungan kualitas 

telur menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini, dilakukan 

pembuatan aplikasi berbasis android untuk mendeteksi 

kualitas telur ayam ras konsumsi berdasarkan nilai HU 

dengan menggunakan metode pengolahan citra digital yaitu 

HOG (Histogram of Oriented Gradient). HOG merupakan 

suatu metode untuk mendeteksi objek dengan menggunakan 

teknik menghitung gradient dalam suatu daerah pada citra. 

Hasil dari penelitian ini berupa konfigurasi dari aplikasi 

android yang memiliki nilai akurasi pengukuran optimal. 

 

Kata kunci : Telur, Image Processing, Haugh Unit, HOG, 

Android 

 

Abstract—Eggs are widely consumed food with high 

animal protein nutrition. One egg contains several chemical 

compositions that easily damaged caused by many external 

factors. Eggs quality can be measured quantitatively using 
Haugh Unit (HU), take into account the weight and the height 

of the albumen. Traditionally, HU measured using instrument 

called Haugh Unit, which is relatively expensive and 

complicated to use. This paper proposed Android application 
as an alternative for measuring HU. This application proposed 

to simplify the process of measuring HU. Using Histogram of 

Oriented Gradient (HOG), the height of egg’s albumen is 
measured based on its digital image and then HU is calculated. 

HOG is an object detection method using gradient calculation 

on certain area of image. The result of this research is an 

optimal configuration for the application with optimal 
accuracy. 

 

Keyword : Egg, Image Processing, Haugh Unit, HOG, 

Android 

 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
Telur ayam ras konsumsi atau yang dikenal dengan 

sebutan telur ayam negeri merupakan salah satu bahan 
pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan 
merupakan sumber protein yang sangat diminati oleh 
kebanyakan masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi 
karena telur ayam ras konsumsi relatif lebih murah dan 
mudah diperoleh serta dapat memenuhi kebutuhan gizi 
masyarakat. Sebutir telur utuh memiliki kandungan 
komposisi kimia 74.5% air, 12.5% protein, 11.8% lipid, 
0.4% karbohidrat dan 0,8% unsur anorganik seperti yang 
di sebutkan pada Tabel 1 [1]. 

Dari susunan komposisi kimianya, telur mudah rusak 
karena reaksi kimia yang terjadi didalam telur akibat 
faktor lingkungan dan dapat mempengaruhi kualitas telur 
[2]. Haugh Unit merupakan parameter penentu kualitas 
telur. 
Tabel 1. Comparative chemical composition of component 

of the egg [2]. 

Chemical 
class 

Shell White Yolk 
Total 
edible 

contents 
(Per cent of the component part) 

Water 1 88.5 47.5 74.5 
Protein 4 10.5 17.4 12.5 
Lipid - - 33.0 11.8 

Free 
carbohydrate 

- 0.5 0.2 0.4 

Inorganic 
elements 

95 0.5 1.1 0.8 

Other - - 0.8 - 

 
Pada buku yang ditulis oleh Boston Marriot 

Newton yang berjudul “Objective Methods for Food 
Evaluation : proceedings of a symposium” [3] kualitas 
telur dapat ditentukan oleh nilai HU, dimana nilai HU 
tersebut dipengaruhi tidak hanya dari tinggi putih telur 
saja, melainkan dari tinggi putih telur dan berat telur utuh. 
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Gambar 1. Alat Haugh Unit 

 
Sebelumnya, nilai haugh unit dapat diukur dengan alat 

konvensional seperti yang ditunjukan oleh Gambar 1. Cara 
penggunaan- nya relatif rumit saat menentukan tinggi 
karena menggunakan alat manual maka diperlukan 
ketelitian khusus.  Pada penelitian ini, diajukan aplikasi 
untuk mendeteksi kualitas telur berbasis android dengan 
metode HOG untuk memudahkan dalam mendeteksi 
kualitas telur berdasarkan nilai HU-nya. Android studio 
merupakan aplikasi untuk pengembang aplikasi yang 
menggunakan bahasa pemrograman Java [4]. HOG 
merupakan suatu metode yang cara kerjanya menggunakan 
teknik menghitung gradient dalam suatu daerah pada citra 
[5] yang dapat digunakan untuk deteksi bentuk. OpenCV 
merupakan suatu library open-source yang dapat 
digunakan pada android studio yang dirancang untuk 
efisiensi komputasi dan fokus yang kuat pada aplikasi 
realtime [6]. Pada OpenCV terdapat metode HOG yang 
akan digunakan pada penelitian ini. 

 
METODE 

Metodologi Penelitian 

 

 
Gambar 2. Metodologi Penelitian 

Gambar 2 merupakan flowchart metodologi dalam 
proses penyelesaian penelitian ini yang terdiri dari 
beberapa tahap. Berikut merupakan penjelasan metodologi 
penelitian: 
1. Studi Literatur 

Mengumpulkan serta mempelajari materi yang didapat 
dari beberapa buku, jurnal ilmiah dan laporan 
penelitian yang sudah ada. Materi yang dikumpulkan 
dan dipelajari adalah materi yang berhubungan dengan 
deteksi kualitas telur, HOG dan Android. 

2. Perancangan user interface dan user experience 
Membuat desain dan alur dari aplikasi pendeteksi 
kualitas telur ayam ras konsumsi. 

3. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data citra telur ayam ras konsumsi 
serta data nilai HU dengan alat, HU dengan rumus, 
tinggi putih telur, berat telur. Citra yang di ambil 
berupa citra telur ayam ras konsumsi berjumlah 85 
untuk pengujian. 

4. Perancangan Sistem 
Merancang sistem yang dapat mengidentifikasi nilai 
HU yang dipengaruhi oleh tinggi dan berat telur. 

5. Implementasi Sistem dan Simulasi 
Perancangan sistem deteksi kualitas telur ayam ras 
konsumsi menggunakan software Android Studio, 
untuk kemudian disimulasikan lalu diuji dengan 
parameter objektif dan subjektif. 

6. Pengujian dan Analisis Hasil 
Menganalisa hasil pengujian dari tahapan sebelumnya. 
Analisis yang dilakukan meliputi perbedaan nilai HU 
hasil perhitungan aplikasi dan alat konvensional serta 
kesimpulan dari hasil penelitian. 

7. Pengambilan Kesimpulan 
Setelah menganalisis hasil pengujian dapat diambil 
kesimpulan dari sistematika deteksi kualitas telur ayam 
ras konsumsi yang dapat menjawab permasalahan yang 
terdapat pada rumusan masalah penelitian. Dari hasil 
analisis data uji yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan telur tersebut masuk kedalam kelas dan 
golongan telur yang seperti apa, serta bagaimana ciri-
ciri telur yang berkualitas baik. 

 
Sistem Perhitungan Nilai HU 

Kualitas telur dapat diketahui dari beberapa faktor, 
diantaranya adalah nilai HU. Gambar 3 menjelaskan 
flowchart sistem pelatihan dan pengujian perangkat lunak 
untuk mengetahui nilai HU dari tinggi putih telur. Pada 
flowchart yang ditunjukan pada Gambar 3, langkah 
pertama yang dilakukan adalah memasukan citra yang 
sebelumnya sudah di ambil (dari galeri atau kamera) 
kedalam sistem. Setelah itu dilakukan preprocessing 
dimana ukuran citra di resize menjadi lebih kecil agar 
waktu komputasi menurun karena ciri yang diambil 
tereduksi. Langkah ketiga adalah ekstraksi ciri 
menggunakan HOG yang bertujuan untuk menentukan ciri 
tinggi putih telur. Setelah itu, ciri tinggi putih telur yang 
telah didapat, dimasukan kedalam rumus HU. Rumus HU 
adalah sebagai berikut [3]: 
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𝐻𝑈 =  𝑙𝑜𝑔 𝐻 + 7,57 − ,7𝑊0,37     (1) 
H   = tinggi putih telur (mm) 
W  = berat telur keseluruhan (gram) 
 

 
Gambar 3. Flowchart sistem pencarian  

nilai HU 
 

 Setelah ciri tinggi putih telur dimasukan kedalam 
rumus, masukan berat telur utuh dalam gram kedalam 
program lalu dimulai proses penghitungan nilai HU. 
Langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi 
kondisional. Pada proses klasifikasi, telur dikategorikan 
menjadi 4 kualitas. Berikut merupakan 4 tingkatan kualitas 
telur berdasarkan nilai HU yang diperoleh [7] : 
1. Kualitas AA memiliki nilai HU >72 
2. Kualitas A memiliki nilai HU 60-71 
3. Kualitas B memiliki nilai HU 31-59 
4. Kualitas C memiliki nilai HU < 30 

 
Histogram of Oriented Gradient (HOG) 

Histogram of Oriented Gradient merupakan suatu 
metode yang digunakan untuk pengolahan citra yang 
dikembangkan oleh Navneet Dalal dan Bill Triggs di tahun 
2005 [5]. Tujuan dari metode HOG adalah untuk 
mendeteksi objek. Pada metode ini, digunakan teknik 
menghitung gradient dalam suatu daerah pada citra [5] [8]. 
Distribusi gradient  menunjukan karakteristik dari tiap 
citra [5] [8]. Karakteristik didapat dengan membagi citra 
menjadi bagian kecil yang di namakan sel [5] [8]. Setiap 
sel disusun suatu histogram dari sebuah gradient [5] [8]. 
Setelah itu, kombinasi dari histogram menjadi deskriptor 
yang mewakili suatu objek [5]. Berikut adalah algoritma 
dari HOG:  
 

 
Gambar 4. Algoritma HOG [5] 

 
Berdasarkan Gambar 4, Terdapat langkah-langkah dari 

metode Histogram of Oriented Gradients. Langkah 
pertama adalah penentuan block dan cells setiap block 
terdiri dari 2x2 cell dengan ukuran 8x8 piksel. Langkah 
selanjutnya adalah menghitung nilai gradien untuk 
mendapatkan edge pada suatu objek. Secara umum, 
perhitungan nilai gradient digunakan 1D centered 

derivative mask pada arah horizontal dan vertikal. 
Langkah ketiga dari metide ini adalah menentukan bin 
orientasi yang merupakan proses pembagian citra menjadi 
beberapa cell yang nilainya ditentukan dari konvolusi 1D 

centered setiap piksel dan setiap cell yang tersusun 
menjadi orientasi histogram. Sudut akan dibagi dengan 
angka tetap sesuai dengan bins oleh orientasi histogram 
tersebut. Sesuai dengan ketentuan, histogram dibagi oleh 9 
bins yang setiap bin-nya memiliki sudut kelipatan dari 𝑜. Langkah terakhir dari metode ini adalah normalisasi 
blok yang bertujuan untuk menghindari iluminasi variasi 
serta kontras pada citra berdasar pada nilai gradient cell 

yang ada di sekitarnya. 
 

HASIL 
Pengujian Sistem 

Tujuan dari pengujian sistem yang telah dibuat adalah 
untuk mengetahui parameter apa saja yang mempengaruhi 
sistem, tingkat akurasi dan waktu komputasi sistem dan 
untuk menganalisis kinerja sistem yang telah dirancang. 

Masukan citra berupa citra telur ayam ras konsumsi 
yang diambil dari sisi samping menggunakan kamera 
ponsel berbasis android yang memiliki spesifikasi kamera 
13 MP dan memiliki format citra *.jpg yang ketika 
diproses kedalam sistem formatnya akan diubah menjadi 
map. Jumlah citra telur ayam ras konsumsi yang diambil 
untuk pengujian adalah 85 citra. Untuk mengetahui 
performansi dan parameter apa saja yang mempengaruhi 
sistem, dilakukan skenario pengujian pengubahan cell size 

dan block size pada metode HOG. 
 

Pengaruh Cell Size 

 Pengujian dilakukan dengan membandingkan 
beberapa cell size yang telah ditentukan, yaitu 32x32, 
64x64, 128x128, dan 256x256. 
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Tabel 2. Pengujian Cell Size 
Cell Size Akurasi (%) Waktu 

Komputasi (s) 
32x32 76.5870 7.5804902 
64x64 75.1228 5.5664098 

128x128 74.3120 4.51183137 
256x256 75.5378 2.45895686 

 
Berdasarkan tabel 2, dapat diperhatikan bahwa 

perubahan cell size tidak begitu berpengaruh terhadap 
akurasi, hal ini dikarenakan cell size didesain untuk 
mendapatkan informasi fitur-fitur ciri dalam skala yang 
diinginkan. Dalam kasus ini, dalam semua jenis cell size, 

informasi yang didapatkankan cenderung sama, walau 
demikian, cell size 32x32 memiliki akurasi tertinggi yaitu 
76.5870%. Namun jika diamati berdasarkan waktu 
komputasi, ukuran cell size sangatlah berpengaruh, dimana 
cell size terbesar, 256x256 memiliki waktu komputasi 
terendah, yaitu 2.458 s dan cell size terkecil, 32x32 
memiliki waktu komputasi terbesar. Hal ini menyebabkan 
adanya tradeoff antara waktu komputasi dan akurasi, 
dimana waktu komputasi menjadi pertimbangan utama 
dikarenakan akurasi memiliki deviasi yang lebih kecil 
dibandingkan dengan waktu komputasi.  

 
Pengaruh Block Size 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
parameter block size yang ada pada HOG terhadap akurasi 
serta waktu komputasi sistem. Dimana besar block yang 
digunakan adalah 64x64, 128x128, 256x256, 512x512.  

 
Tabel 3. Pengujian Block Size 

Block Size Akurasi (%) 
Waktu 

Komputasi 
(s) 

64x64 79.4418 5.48647647 
128x128 75.5126 4.51632098 
256x256 72.5234 4.68647647 
512x512 68.4517 4.81688054 

  
Dapat dilihat pada Tabel 3, bahwa block size 

berpengaruh besar terhadap akurasi, dimana block size 

dengan ukuran terkecil, yaitu 64x64 memiliki akurasi 
terbesar yaitu 79.4418% dan block size terkecil memiliki 
akurasi terbesar, yaitu 68.4517%, hal ini disebabkan block 

size berpengaruh terhadap jumlah ciri yang akan 
diperhitungkan. Semakin kecil block size maka semakin 
banyak ciri yang akan dimasukan ke bin. Jika ditinjau dari 
waktu komputasi, block size berukuran kecil cenderung 
memiliki waktu komputasi yang lebih besar, dikarenakan 
jumlah iterasi akan semakin besar. Hal tersebut 
menyebabkan adanya tradeoff sehingga diperlukan 
pemilihan nilai block size optimal. 

 

SIMPULAN 
Pada penelitian ini, dajukan aplikasi pendeteksi 

kualitas telur ayam ras konsumsi berbasis android dengan 
menggunakan metode pengolahan citra digital yaitu HOG 
berdasarkan nilai HU. Terdapat 2 skenario pengujian 
metode HOG yaitu pengujian cell size (32x32, 64x64, 
128x128, dan 256x256) dan block size (64x64, 128x128, 
256x256, 512x512). Pada pengujian parameter cell size 
didapat akurasi tertinggi 76.5870% dengan cell size 32x32 
dengan waktu komputasi paling besar diantara cell size 
lain yaitu 7.5804902 detik. Semakin kecil cell size maka 
akurasi yang di dapat semakin tinggi dan waktu komputasi 
yang dihasilkan semakin besar. Pada pengujian block size 
didapat akurasi tertinggi 79.4418% dengan block size 
64x64 dengan waktu komputasi paling besar diantara 
pengujian block size yang lainnya, yaitu 5.48647647 detik. 
Semakin kecil block size maka semakin besar akurasi dan 
waktu komputasi yang didapat semakin besar. Hal ini 
terjadi karena block size berpengaruh terhadap jumlah ciri 
yang akan diperhitungkan. Jika block size semakin kecil, 
maka semakin banyak ciri yang akan dimasukan ke bin 

dan waktu komputasi akan menjadi lebih besar karena 
jumlah iterasi akan semakin besar. Terdapat tradeoff 
antara nilai akurasi dan waktu komputasi, sehingga 
diperlukan pemilihan cell size dan block size agar didapat 
kriteria optimum yang diinginkan. 
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Pertanyaan 
Apakah terdapat tampilan aplikasi android 
 
Pertanyaan 
Perbandingan dengan alat ukur yang biasa dipakai  
% kurang keluar – 80% keakurasiannya 
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Abstrak—Tujuan dari peneliatian ini adalah merancang 

dan membuat alat penghitung Indeks Massa tubuh otomatis 

untuk menetukan status gizi anak. Kondisi status gizi pada 

anak akan sangat menetukan perkembangan kondisi fisik 

maupun psikologi sehingga perlu dilakukan pemantauan 

secara berkala terkait status gizi anak tersebut.. Salah satu 

indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

status gizi adalah nilai IMT (Indeks Massa Tubuh). Berdasar 

nilai nilai IMT dapat diketahui status gizi seseorang. Proses 

penghitungan nilai IMT untuk menetukan status gizi dari 

anak sebenarnya dapat diringkas apabila terdapat alat yang 

dapat melakukan 4 langkah tersebut hanya menggunakan 

satu alat, yaitu mengukur berat badan, mengukur tinggi 

badan, menghitung nilai IMT, dan mengklasifikasikan staus 

gizi berdasar nilai IMT yang didapat. Hal ini penting 

mengingat anak cukup susah untuk dikondisikan ketika 

akan diukur berat dan tinggi badannya. Selain itu proses 

pemantauan status gizi juga harus dilakukan secara berkala 

sehingga proses penghitungan nilai IMT anak juga harus 

dilakukan. Alat yang akan dibuat berbasis Arduino dan akan 

dilengkapi LCD sebagai display hasil pengukuran dan 

perhitungan. Selain itu juga akan dilengkapi thermal printer 

untuk mencetak langsung data hasil pengukuran dan 

perhitungan apabila diperlukan. Alat juga akan dilengkapi 

dengan sensor berat dan tinggi sehingga dapat mengukur 

berat dan tinggi badan secara otomatis menggunakan load 

cell dan sensor ultrasonik. Berdasar hasil pengujian alat 

yang telah dibuat memiliki akurasi pembacaan sensor berat 

sebesar 100%, sensor tinggi sebesar 98,75%, dan akurasi 

penetuan status gizi sebesar 87%. 

 

Kata kunci : IMT, Load cell, Ultrasonik, Arduino 

 

Abstract—The purpose of this study is to design and make 

an automatic body mass index calculator to determine the 
nutritional status. The condition of nutritional status will 

greatly determine the development of physical and 

psychological conditions so it is necessary to monitor regularly 

related to nutritional status. One of the indicators that can be 
used as a reference to determine the nutritional status is the 

value of BMI (Body Mass Index). Based on the value of IMT 

value can be known one's nutritional status. The process of 

calculating the value of IMT for the determination of 
nutritional status can actually be summarized if there is a tool 

that can perform these 4 steps using only one tool, which 

measures the body weight, measure the height, calculate the 
IMT value, and classify the nutritional stath based on the value 

of IMT obtained. In addition, the process of monitoring 

nutritional status should also be done regularly so that the 

process of calculating the value of IMT should be done. The 
tool will be made based on Arduino and will be equipped with 

LCD as display of measurement and calculation results. It will 

also be equipped with thermal printers to print data directly 

from the measurement and calculation if necessary. The tool 

will also be equipped with heavy and high sensors that can 

measure weight and height automatically using load cell and 

ultrasonic sensors. Based on the results of testing tools that 
have been made to have accuracy of 100% heavy sensor 

reading, high sensors of 98.75%, and the accuracy of the 

determination of the nutritional status of 87%. 

 

Keyword : BMI, Load cell, Ultrasonic, Arduino 

 

 

PENDAHULUAN 
Status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh 

seseorang berdasar jenis konsumsi ,tingkat penyerapan, 
dan penggunaan zat gizi makanan. Status gizi seseorang 
dapat diukur dan dinilai menggunakan beberapa jenis 
metode. Sehingga dapat diketahui kategori status gizi 
seseorang dalam rentang baik atau tidak. Evaluasi staus 
gizi harus selalu dipantau terutama pada anak sehingga 
dapat dapat diketahui perkembangan dan pertumbuhan 
anak tersebut dalam kategori normal. 

Pengukuran nilai status dan kebutuhan gizi seseorang 
dapat diukur dengan mengetahui nilai indeks massa tubuh 
seseorang. Selain itu nilai IMT dapat digunakan untuk 
mengevaluasi pertumbuhan terutama pada anak-anak. IMT 
adalah metode yang digunakan untuk mendiagnosa 
keadaan tubuh manusia, dengan menghitung 
keseimbangan antara berat dengan tinggi badan. IMT 
berfungsi memberikan informasi tentang kriteria keadaan 
tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan pasien. 

Penghitungan nilai IMT memerlukan dua komponen, 
yaitu nilai berat badan dan tinggi badan. Biasanya 
pengukuran antara berat dan tinggi badan dilakukan secara 
terpisah sehingga selain memakan waktu juga dibutuhkan 
alat ukur lebih dari satu. Sedangkan penghitungan 
dilakukan secara manual menggunakan persamaan 
tertentu. Sehingga apabila tersedia alat yang dapat 
mengukur berat dan tinggi badan serta dapat menghitung 
nilai IMT sekaligus dapat menghemat waktu dan alat ukur 
yang harus disediakan. Berdasar latar belakang tersebut 
akan dibuat rancang bangun alat penghitung nilai indeks 
massa tubuh otomatis berbasis mikrokontroler. Alat yang 
akan dibuat selain dapat mengukur nilai IMT seseorang 
juga dapat mengklasifikasikan hasil penghitungan IMT 
untuk menetukan staus gizi. Kategori pengklasifikasian 
staus gizi dibagi menjadi empat, yaitu kurus, Normal, 

Gemuk, dan Over weight. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana cara merancang dan membuat alat penghitung 
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IMT otomatis dan menguji untuk menguji performansi alat 
tersebut. 

 
METODE 

Konsep  global  dari  perancangan  alat  ini adalah 
untuk mengukur nilai IMT anak/balita secara otomatis dan 
kemudian berdasar nilai IMT tersebut akan 
diklasifikasikan status gizi dari anak tersebut. Ketika user 
menekan tombol on/off secara otomatis alat akan 
mengukur nilai tinggi dan berat badan. 

Berdasar parameter-parameter tersebut kemudian alat 
akan menghitung secara otomatis berapa nilai IMT dan 
kemudian akan diklasifikasi status gizi anak tersebut ke 

dalam beberapa status gizi. Informasi terkait data hasil 
pengukuran dan perhitungan akan ditampilkan pada layar 
LCD.  

Pada alat yang akan dibuat ini juga akan dilengkapi 
thermal printer yang berfungsi untuk mencetak semua 

data hasil dari pengukuran dan perhitungan. Apabila user 
ingin mencetak data hasil pengukuran dan 
perhitungan maka harus menekan tombol “Print” . Jadi 
perintah mencetak atau tidak dibuat opsional sesuai 
dengan kebutuhan user. 

Desain alat seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Desain Alat 
 

HASIL 
Rancangan dan Pembuatan Sistem Alat 

Secara garis besar alat akan mulai bekerja ketika 
tombol on/off ditekan, sensor berat badan dan tinggi badan 
akan secara otomatis mengukur ketinggian dan berat 
pengguna. Terkait pengukuran tinggi badan akan 
menggunakan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik 
memiliki karakteristik akan memberikan hasil pengukuran 
yang akurat apabila gelombang ultrasonik yang 
dipancarkan dapat memantul pada benda yang solid/padat. 
Apabila gelombang ultrasonik tersebut memantul pada 
benda yang lunak maka hasil pengukuran akan tidak 
akurat. Untuk itu pada alat yang dirancang akan dilengkapi 
dengan reflector dari benda padat yang akan diletakkan 
persis diatas kepala user yang akan diukur tinggi 
badannya. Reflector ini dirancnag akan dapat bergerak 
otomatis menyesuaikan tinggi badan user. 

Setelah hasil pembacaan sensor berat badan dan tinggi 
badan diperoleh data tersebut akan ditransfer ke 
mikrokontroler yang ditugaskan untuk melakukan 
perhitungan BMI dan pengklasifikasian status gizi. Ketika 
semua data sudah siap untuk ditampilkan pada display 
maka buzzer akan diaktifkan. Apabila user menekan 
tombol print maka thermal printer akan mencetak semua 
data yang ditampilkan di display.Blok diagram alat dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Blok Diagram Alat 
 

Rangkaian Load Cell 

Pengukuran berat badan menggunakan sensor load 

cell. Output load cell terdiri dari 4 kaki, yaitu kaki V+, 
out+, out-, dan gorund. Sinyal keluaran load cell akan 
dikuatkan menggunakan penguat instrumentasi. Sinyal ini 
perlu dikuatkan karena nilainya yang masih terlalu rendah. 
Hasil dari penguatan kemudian akan diolah menggunkan 
mikrokontroler sehingga dapat diketahui nilai berat badan 
yang terukur. 

Keluaran sinyal dari load cell masih lemah sehingga 
dibutuhkan penguatan menggunakan penguat 
instrumentasi. Kelebihan dari penguat ini adalah selain 
dapat menguatkan sinyal lebih presisi juga dapat 
mengurangi derau sinyal masukan. Untuk aplikasi penguat 
instrumentasi digunakan modul HX711. 
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Modul ini berfungsi untuk menguatkan sinyal keluaran 
load cell. Penguat instrumentasi juga dapat digunakan 
untuk mengkonversi sinyal keluaran analog load cell 
menjadi digital. Sehingga ketika menjadi masukan 
mikrokontroler tidak perlu dikonversi lagi. 
 

Hasil Pengujian Rangkaian Load Cell Dan 

Pembahasan 

Pada pembuatan rangkaian sensor berat ini dilakukan 
pengujian untuk mengetahui keakurasian pembacaan berat 
dengan cara melakukan penimbangan menggunakan anak 
timbangan yang sudah diketahui beratnya. Nilai data hasil 
pengukuran akan dibandingkan dengan nilai berat anak 
timbangan tersebut. Pengukuran dilakukan menggunakan 
3 buah jenis anak timbangan, yaitu 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. 
Hasil pengujian secara detail ditunjukkan pada Tabel 1. 
Berdasar data hasil pengujian pengukuran berat badan 
diketahui nilai berat badan yang terukur oleh alat memiliki 
nilai yang sama dengan berat beban anak timbangan yang 
sudah diketahui nilainya. Dari ke-tujuh data hasil 
perbandingan diketahui nilai error pengujian berat badan 
adalah 0% atau nilai akuarsi sebesar 100%. 

 
Tabel 1. Perbandingan Pembacaan Berat 

No. Anak 
Timbangan 

(kg) 

Rangkaian 
Sensor 

(kg) 

Akurasi 
 

(%) 
1 2 2 100 
2 5 5 100 
3 7 7 100 
4 10 10 100 
5 12 12 100 
6 15 15 100 
7 17 17 100 

 

Rangkaian Sensor Ultrasonik 

Rangkaian pengukur tinggi badan menggunkan sensor 
ultrasonic. Sensor yang digunakan memiliki tegangan 
suplai 5V dan konsumsi arus sebesar 15mA. Sedangkan 
keluaran frekuensi ultrasonik sebesar 40 kHz dengan jarak 
jangkauan minimum sebesar 3cm dan jangkauan 
maksimum 400 cm. Toleransi sudut pemancaran 
gelombang sebesar 300. Keluaran dari sensor ultrasonik 
berupa sinyal digital dan akan langsung diolah oleh 
mikrokontroler untuk mengetahui tinggi badan yang 
terukur. 
 

Hasil Pengujian Rangkaian Ultrasonik dan 

Pembahasan 

Sama dengan halnya pada pengujian akurasi 
pembacaan berat badan oleh alat, pengujian akurasi 
pembacaan tinggi badan dilakukan dengan perbandingan 
pengukuran menggunakan alat ukur tinggi / panjang. 

Berdasar hasil pengujian diketahui perbandingan nilai 
tinggi badan hasil pembacaan alat dan alat ukur tinggi. 
Data hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 2. Berdasar 
hasil pengujian akurasi pembacaan nilai tinggi badan oleh 
alat maka diketahui dari 5 hasil hasil pengujian terdapat 
selisih antara 1-2 cm dibandingkan dengan alat ukur 

meteran manual. Pembacaan nilai tinggi badan mulai 
memiliki selisih ketika pemgukuran tinggi badan >= 100 
cm. 
 

Tabel 2. Perbandingan Pembacaan Tinggi 
No. Meteran 

 
(cm) 

Rangkaian 
sensor 
(cm) 

Akurasi 
 

(%) 
1 25 25 100 
2 50 50 100 
3 75 75 100 
4 100 101 99,9 
5 130 128 98,9 

 

Pengujian Sistem Secara Keseluruhan  

Untuk menguji sistem secara keseluruhan dan 
untuk mengetahui keakurasian penetuan status gizi 
dilakukan pengukuran dengan objek anak-anak murid dari 
TK Aisyiah Bustanul Atfhal Sampangan sejumlah 15 
orang anak. Nilai berat dan tinggi badan diukur secara 
bersamaan kemudian berdasar hasil nilai pengukuran berat 
dan tinggi badan tersebut alat penghitung IMT Otomatis 
akan menentukan status gizi anak tersebut. Berdasar hasil 
pengujian alat dapat menentukan status gizi berdasar nilai 
hasil perhitungan IMT. Data hasil pengukuran dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil Pengujian Alat Secara Keseluruhan 
No. Nama BB 

(kg) 
TB 

(cm) 
Status 

1 Naila 23 111 Normal 
2 Hisyam 18 107 Kurus 
3 Pandi 30 117 Normal 
4 Aprin 21 112 Kurus 
5 Hanifa 18 112 Kurus 
6 Abi 19 117 Kurus 
7 Aliya 16 103 Kurus 
8 Vika 17 104 Kurus 
9 Yusril 17 101 Kurus 

10 Evan 14 93 Kurus 
11 Haikal 14 94 Kurus 
12 Fitroh 19 103 Normal 
13 Sandi 15 103 Kurus 
14 Al 14 89 Normal 
15 Langit 12 84 Kurus 

 
Berdasar nilai berat badan dan tinggi badan ayang telah 

diukur menggunakan alat yang telah dibuat, akan dihitung 
menggunakan rumus untuk mengetahui nilai IMT anak 
tersebut. Nilai IMT tersebut kemudian digunakan untuk 
menentukan status gizi yang akan dibandingkan dengan 
data hasil pengujian dengan alat. Data perbandingan 
penentian status gizi berdasar IMT hasil hitungan manual 
dengan alat dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Perbandingan Penetuan Status Gizi 
No. Nama IMT Manual Alat 

1 Naila 18,7 Normal Normal 
2 Hisyam 15,7 Kurus Kurus 
3 Pandi 21,9 Normal Normal 
4 Aprin 16,7 Kurus Kurus 
5 Hanifa 14,3 Kurus Kurus 
6 Abi 13,9 Kurus Kurus 
7 Aliya 15,1 Kurus Kurus 
8 Vika 15,7 Kurus Kurus 
9 Yusril 16,7 Kurus Kurus 

10 Evan 16,2 Kurus Kurus 
11 Haikal 15,8 Kurus Kurus 
12 Fitroh 17,9 Kurus Normal 
13 Sandi 14,1 Kurus Kurus 
14 Al 17,7 Kurus Normal 
15 Langit 17 Kurus Kurus 

 
Berdasar data Tabel 4 diketahui terdapat dua buah data 

yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan pada saat 
pengukuran anak tersebut tidak diam sehingga 
mempengaruhi dalam pembacaan tinggi badan. Sehingga 
penentuan staus gizi menjadi salah. Karena berdasar data 
hasil perhitungan IMTsecara anual nilai IMT dekat di 
rentang kategori kurus dan normal. Sehingga nilai akurasi 
penentuan status gizi sebesar 87%. 
 

SIMPULAN 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

berdasar hasil pengujian pengukuran berat dan tinggi 
badan diketahui hasil pengukuran alat sudah akurat dengan 
rata-rata nilai akurasi pembacaan BB 100% dan rata-rata 
nilai akurasi pembacaan TB sebesar 99,75%. Selain itu 
berdasar pengujian penentuan sataus gizi alat memiliki 
akurasi sebesar 87%. 
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Abstrak—Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

merupakan alternatif sumber energi terbarukan yang ramah 

lingkungan. Oleh karena kebanyakan PLTS terpasang di 

daerah remote, hal ini berdampak pada pemantauan dan 

pengendalian pembangkit yang tidak berjalan dengan baik. 

Pengembangan suatu perangkat berbasis Internet of Things 

pada PLTS memungkinkan pengendalian beban dan 

pemantauan pembangkit secara real time dari jarak jauh. 

Penelitian ini menyajikan rancangan pengendalian PLTS 

menggunakan node nirkabel berbasis Internet of Things. 

Node nirkabel mengirimkan dan membaca data pemantauan 

PLTS di cloud server Thingspeak, serta melakukan 

pengendalian dengan membuka atau menutup relay untuk 

memutus atau menghubungkan aliran arus yang menuju 

beban. Sebuah aplikasi pengendalian berbasis android 

memungkinkan pengguna dapat memberikan perintah 

kendali yang dapat dibaca oleh node nirkabel. Hasil 

pengujian rancangan kendali menunjukkan cepat atau 

lamanya perubahan kondisi relay dipengaruhi oleh lama 

pembacaan data mode kendali dan perintah kendali relay 

dari server. Respon waktu relay paling cepat dalam memutus 

atau menghubung adalah 5.88 detik, dan paling lama 41.18 

detik. 

 

Kata kunci : beban, Internet of Things, PLTS, nirkabel. 

 

Abstract—Solar Power Plant is an alternative renewable 

energy source that is environmentally friendly. As most solar 

plants are installed in remote areas, this has an impact on 

monitoring and control of the plant that is not working 

properly. The development of an Internet of Things-based 

device on PLTS enables real-time remote monitoring load and 

control of the plant. This research presents the design of solar 
power plant control using wireless node based on Internet of 

Things. The wireless node sends and reads the plant 

monitoring data in the Thingspeak cloud server, and controls 

by opening or closing the relay to disconnect or connect the 
current flow to the load. An android based control application 

allows users to provide control commands that can be read by 

wireless nodes. The results of the control design test indicate 
the speed or duration of the relay condition change is 

influenced by the by the delay when reading the control mode 

data and command relay control from the server. The fastest 

relay time response in disconnecting or connecting is 5.88 
seconds, and at most 41.18 seconds. 

 

Keyword : load, Internet of Things, solar power plant, 

wireless. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Energi listrik saat ini telah menjadi kebutuhan primer 

bagi kehidupan masyarakat. Ketersediaan energi listrik di 
suatu daerah sangat menunjang tingkat pertumbuhan 
ekonomi pada daerah tersebut. Salah satu upaya 
pemenuhan kebutuhan energi listrik adalah dengan 
memanfaatkan energi matahari sumber energi baru dan 
terbarukan (EBT). Pemanfaatan energi terbarukan sebagai 
sumber energi pembangkit listrik memiliki beberapa 
keunggulan, seperti energi yang ramah lingkungan dan 
didapatkan secara gratis dan sesuai untuk penyediaan 
energi listrik bagi daerah terpencil yang sulit terjangkau 
jaringan grid listrik. Oleh karena itu pemerintah sangat 
mendorong upaya pemanfaatan potensi energi baru dan 
terbarukan untuk mengatasi keterbatasan sumber energi 
konvensional sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan 
Energi Nasional (KEN) dan Blue Print Pengelolaan Energi 
Nasional.  

Sebagai negara yang berada di katulistiwa, Indonesia 
memiliki potensi energi surya yang melimpah sepanjang 
tahun dengan insolasi harian rata-rata 4,8 kWh/m2/hari 
[1]. Oleh karena itu pemanfaatan energi surya untuk 
alternatif penyediaan energi listrik di daerah terpencil 
sangat strategis untuk dikembangkan. Sayangnya lokasi 
sistem photovoltaic (PV) yang tersebar menyebabkan 
pemantauan kondisi dan pengendalian pembangkit 
menjadi terbatas. Padahal informasi dari sistem 
pemantauan dapat digunakan untuk memperbaiki unjuk 
kerja, kehandalan dan life time sistem PV [2]. Sementara 
pengendalian PLTS yang baik dapat memperbaiki kinerja 
pembangkit secara umum. 

Beberapa penelitian telah membahas rancangan sistem 
pemantauan dan pengendalian sistem pembangkit yang 
dilakukan secara lokal [3], atau secara remote 
menggunakan jaringan GSM [2][4] maupun berbasis web 
melalui jaringan internet [5]. Dalam penelitian yang 
dilakukan Soetedjo [6], dirancang implementasi web 
SCADA untuk pemantauan dan kontrol sistem hibrida 
surya angin dimana hubungan ke jaringan internet 
dilakukan melalui komputer server. Sementara komunikasi 
antara sensor dan remote terminal dengan komputer server 
menggunakan jaringan kabel. Penggunaan jaringan kabel 
memiliki kelemahan pada instalasi yang lebih sulit dan 
mobilitas yang terbatas [7]. 

Pada sisi lain, perkembangan teknologi nirkabel 
(wireless), sistem tertanam (embeded), serta jaringan 
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komputer dan internet akhir akhir ini telah mendorong 
berkembangnya sistem pemantauan dan kontrol berbasis 
Internet of Things (IoT). Teknologi nirkabel seperti RF, 
Wi-Fi, Bluetooth dan Zigbee banyak digunakan karena 
fleksibilitas dan biaya operasi yang rendah [8]. Sedangkan 
konsep Internet of Things memungkinkan jaringan dari 
objek yang tertanam bersama sensor - sensor dapat 
terkoneksi dengan internet [9]. Internet of Things (IoT) 
memungkinkan objek tertanam untuk mengumpulkan dan 
melakukan pertukaran data, dirasakan dan dikendalikan 
dari jarak jauh di seluruh infrastruktur jaringan yang ada 
sehingga menciptakan peluang untuk integrasi langsung 
antara dunia fisik dan sistem berbasis komputer.  

Makalah ini menyajikan rancangan kendali beban 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya berbasis Internet of 
Things (IoT). Pengendalian memberikan alernatif 
pemilihan mode kendali otomatis atau manual dan 
memungkinkan pengguna untuk menjalankan 
pengendalian secara remote melalui jaringan internet. 
Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya [6] 

rancangan sistem kendali PLTS pada penelitian ini 
mengadopsi teknologi IoT dan menggunakan komponen 
node kendali nirkabel berdaya rendah sehingga lebih 
fleksibel dalam instalasinya.  

 
METODE 

Sistem pengendalian beban pembangkit listrik tenaga 
surya yang dikembangkan memanfaatkan teknologi 
nirkabel dan Internet of Things untuk memantau dan 
mengendalikan PLTS secara otomatis dan remote melalui 
jaringan internet. Diagram sistem kendali dapat dilihat 
pada gambar 1 di bawah ini.  

Secara umum rancangan sistem kendali  ini terdiri dari 
: 1) Sensor berupa sensor tegangan dan arus, 2) Node 
nirkabel terdiri dari : perangkat pengolah data dan Wi-Fi 
transceiver, 3) Gateway IoT berupa wireless router dengan 
akses internet menggunakan GSM modem, 4) IoT server 
serta 5) dan aktuator berupa relay. 

 

 
Gambar 1. Rancangan Sistem Kendali Beban PLTS 

 
Rancangan Perangkat Keras 

Pengukuran besaran listrik pada PLTS menggunakan 
sensor tegangan dan sensor arus. Sensor Tegangan  
menggunakan  rangkaian  pembagi  tegangan sebagaimana 
diperlihatkan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Rangkaian sensor tegangan 

Untuk pengukuran besaran arus DC digunakan sensor arus 
ACS712. Sensor ACS712 telah dilengkapi penguat 
sehingga memudahkan pengguna untuk mengukur arus 
[10]. Sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan 
yang tinggi, karena didalamnya terdapat rangkaian low-
offset linear hall dengan satu lintasan yang yang terbuat 
dari tembaga. Arus yang mengalir melalui jalur konduksi 
tembaga membangkitkan medan magnet yang akan 
dikonversi oleh IC Hall menjadi tegangan yang 
proporsional [11]. 
Node kendali nirkabel berfungsi untuk melakukan 
pengolahan data, mengirim data ke server atau meminta 
data dari server, serta melakukan fungsi pengendalian. 
Gambar 3 di bawah ini menunjukkan perangkat node 
kendali nirkabel yang dibuat pada penelitian ini. Node 
berupa board yang mengintegrasikan bagian 
mikrokontroller sebagai pengolah data dan modul Wi-Fi 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

49 - 3 

 

transceiver untuk melakukan komunikasi dengan gateway 
internet. Pada node terdapat pin input - output untuk 
pembacaan sensor dan untuk mengirimkan perintah 
kendali ke relay. Node kendali  mendapatkan catu daya 
dari konverter DC-DC untuk kebutuhan catu daya 5V 
arduino dan sensor dan dan IC regulator AMS1117 untuk 
catu daya 3,3V modul ESP8266 [12]. 
 

 
Gambar 3. node nirkabel [12] 

Pada node ditanamkan perangkat lunak untuk melakukan 
pengolahan dan pengiriman data sensor dan pembacaan 
data di server melalui gateway internet. Node akan 
membaca perintah tersimpan di server yang telah 
diberikan pengguna dan melakukan pengendalian yang 
diperlukan.  
Pada penelitian ini digunakan sebuah wireless router dan 
modem GSM sebagai IoT gateway. 
 

Perangkat Lunak 

Rancangan perangkat lunak yang akan ditanamkan ke 
Node pada sistem kendali beban agar node nirkabel 
mampu melaksanakan fungsi pengendalian beban yang 
direncanakan. Rancangan program diperlihatkan oleh 
gambar 4. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 4 Diagram alur perangkat lunak 
 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

49 - 4 

 

Program Kendali 

Program kendali relay merupakan bagian source code 
yang menentukan kondisi dari relay berdasarkan dari 
pembacaan data dari server maupun pembacaan sensor. 
Program ini memiliki empat pemilihan kondisi yaitu 
kondisi pertama V ≥ 24, kondisi kedua V ≤ 20, kondisi 
ketiga 20 < V < 24 & !charging, dan kondisi terakhir yaitu 
ketika ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi. Parameter 
pengendalian relay pada program ini adalah tegangan pada 
baterai. Tegangan baterai hasil pengolahan kemudian 
masuk ke program ini untuk menentukan kondisi relay 
yang sesuai. Selain mengendalikan relay, program ini juga 
mengatur nilai status SRelay1, SRelay2, dan SMode yang 
akan dikirim ke thingspeak bersama dengan hasil 
pengolahan sensor sebagai indikator bahwa relay telah 
berubah kondisi dari kondisi sebelumnya 

Program kendali relay memiliki dua mode yaitu auto 
dan manual. Pemilihan mode auto atau manual oleh user 
hanya dapat dilakukan ketika tegangan baterai lebih dari 
20V dan baterai dalam keadaan discharging. Pada 
tegangan dibawah 20V secara otomatis mode akan 
menjadi mode auto. Ketika mode dalam keadaan manual, 
user dapat mengendalikan kondisi relay 1 dan relay 2 
dengan mengunakan interface aplikasi android maupun 
dengan website. Sedangkan ketika dalam keadan mode 
auto, user tidak dapat mengendalikan relay 1 maupun relay 
2 dan pengendalian relay sepenuhnya dilakukan oleh 
arduino. 

ON

V ≤ 20

V ≥ 24

OFF

V > 20 V < 24

 
Gambar 5 state diagram mode otomatis 

 
Keadaan relay ketika mode auto diperlihatkan oleh 

state diagram pada gambar 5. Ketika proses charging dan 
kondisi awal relay off, relay baru akan menghubung beban 
(on) kembali ketika tegangan telah mencapai 24V. 
Sedangkan ketika proses discharging relay baru akan 
memutus beban (off) manakala tegangan berada dibawah 
20V. Kedua hal tersebut dilakukan untuk menghindari 
terjadi perubahan secara cepat ON dan OFF baterai secara 
cepat yang disebabkan oleh naik turunnya tegangan. 

Didalam perangkat lunak yang ditanam juga terdapat 
fungsi getMode yang berfungsi untuk menentukan kondisi 
relay dan mode ketika tegangan diatas 20 V dan kondisi 
discharging. Flowchart pada gambar 6  merupakan 
jalannya fungsi getMode. 

 

 

 
Gambar 6 Flowchart Fungsi getMode 

 
Fungsi getMode akan dipanggil oleh program kendali 

relay ketika tegangan diatas 20 dan baterai dalam kondisi 
discharging. Gambar 7 merupakan flowchart program 
kendali relay. 

 

 
Gambar 7 Flowchart Program Kendali Relay 

 
Program Aplikasi Kendali 

Source code program aplikasi kendali berbasis android 
dibuat menggunakan bahasa HTML, CSS dan Javascript. 
Aplikasi yang dibuat terdiri dari dari satu screen yang 
menampilkan status baterai, status relay, dan relay control. 
Gambar 8 memperlihatkan tampilan dari aplikasi android 
yang telah dibuat.  
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(a) 

 
(b) 

Gambar 8 Tampilan aplikasi kendali (a) status baterai dan 
relay, (b) button mode auto dan manual 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menguji sistem yang dikembangkan dilakukan 
pengujian respon sistem dengan menggunakan rangkaian 
pada gambar 9. untuk mengetahui respon sistem terhadap 
input yang diterima dari sensor maupun aplikasi android. 
Blok diagram tersebut terdiri dari power supply, Node, dua 
buah sensor arus ACS712 ELC-05B (A), dua buah relay 
(R1 dan R2), sensor tegangan (V), dan dua buah beban 
(Load). Beban yang digunakan dalam pengujian berupa 
tahanan geser yang nilainya diatur sebesar 100Ώ. 

Pengujian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu 
pengujian ketika mode manual dan mode auto. Pengujian 
mode manual yaitu pengujian yang dilakukan ketika 
sistem dalam mode manual atau kondisi relay sepenuhnya 
dikendalikan oleh user. Sedangkan pengujian mode auto 
yaitu pengujian yang dilakukan ketika mode dalam 
keadaan auto atau relay sepenuhnya dikendalikan oleh 
arduino berdasarkan input sensor. 

 

 
Gambar 9 Blok diagram pengujian 

 
Pada pengujian sistem mode auto terdiri dari dua 

pengujian yaitu pengujian ketika baterai dalam kondisi 
charging dan discharging. Pengujian ketika kondisi 
charging dilakukan dengan menaikan tegangan pada 

power supply secara perlahan dan bertahap dari 18 V ke 26 
V. Sebaliknya pengujian mode auto kondisi discharging 
dilakukan dengan cara menurunkan tegangan dari 26 V ke 
18 V. Hasil pengujian diperlihatkan oleh tabel 1 dan 2. 
 

Tabel 1 Pengujian Charging 

Teg
ang
an 
(V) 

Arus (A) Kondisi Relay Notifikasi 
I1 I2 Relay 

1 
Relay 2  

18 0 0 LOW LOW Battery < 20 
19 0 0 LOW LOW Battery < 20 
20 0 0 LOW LOW Low Battery  
21 0 0 LOW LOW Low Battery  
22 0 0 LOW LOW Low Battery  
23 0 0 LOW LOW Low Battery 
24 0.2

3 
0.2
3 

HIGH HIGH Battery Full 

25 0.2
4 

0.2
4 

HIGH HIGH Battery Full 

26 0.2
6 

0.2
6 

HIGH HIGH Battery Full 

 

Tabel 2 Pengujian Discharging 

Teg
ang
an 
(V) 

Arus (A) Kondisi Relay Notifikasi 
I1 I2 Relay 1 Relay 2  

26 0.2
5 

0.2
5 

HIGH HIGH Battery Full 

25 0.2
5 

0.2
5 

HIGH HIGH Battery Full 

24 0.2
3 

0.2
3 

HIGH HIGH Battery Full 

23 0.2
2 

0.2
2 

HIGH HIGH Low Battery  

22 0.2
1 

0.2
1 

HIGH HIGH Low Battery  

21 0.2
0 

0.2
0 

HIGH HIGH Low Battery  

20 0 0 LOW LOW Low Battery 

19 0 0 LOW LOW Battery < 20 
18 0 0 LOW LOW Battery < 20 

 
Ketika tegangan dibawah 20 V, relay 1 dan relay 2 

bernilai LOW (open), sehingga tidak ada arus yang 
mengalir menuju beban. Sedangkan, ketika tegangan 
berada diatas 24 V, relay 1 dan relay 2 akan HIGH, 
sehingga arus mengalir menuju beban. Pada nilai tegangan 
di antara 20 sampai 24 V adalah area marjinal untuk 
menjaga relay tidak berubah On – Off. Dari kondisi Off 
saat charging, relay On setelah tegangan baterai 24 V. 
Sedangkan dari kondisi On saat discharging, relay baru 
Off setelah tegangan  20V. 

Pengujian yang kedua adalah pengujian mode manual. 
Pengujian mode manual dilakukan dengan cara mengubah-
ubah kondisi relay dengan menggunakan aplikasi android. 
Parameter yang diamati pada pengujian ini adalah respon 
relay terhadap input dari aplikasi, respon waktu perubahan 
relay dari suatu kondisi ke kondisi lainHasil pengujian ini 
diperlihatkan oleh tabel 3  

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

49 - 6 

 

Tabel 3 Pengujian Respon Waktu Relay 

V 
Intial Value 

Relay 

Operator 
Command 
(Switch) 

Respon Relay 

Respon 
Waktu 
Relay 
(detik) 

R 1 R 2 S 1 S2 R 1 R 2 R 1 R 2 

2
6 

1 1 OFF OFF OFF OFF 9.81 
16.3

4 

 0 0 ON ON ON ON 
10.5

4 
16.0

3 

2
5 

1 1 OFF OFF OFF OFF 9.67 
14.4

5 

 0 0 ON ON ON ON 7.86 
13.1

4 

2
4 

1 1 OFF OFF OFF OFF 
16.6

2 
20.0

9 

 0 0 ON ON ON ON 
10.8

2 
41.1

8 

2
3 

1 1 OFF OFF OFF OFF 5.88 
13.2

1 

 0 0 ON ON ON ON 8.76 
13.6

6 

2
2 

1 1 OFF OFF OFF OFF 
13.2

2 
18.4

9 

 0 0 ON ON ON ON 
12.5

0 
18.1

7 

2
1 

1 1 OFF OFF OFF OFF 
13.2

3 
18.9

1 

 0 0 ON ON ON ON 
17.8

0 
23.0

3 

2
0 

1 1 OFF OFF - - - - 

 0 0 ON ON - - - - 

1
9 

1 1 OFF OFF - - - - 

 0 0 ON ON - - - - 

1
8 

1 1 OFF OFF - - - - 

 0 0 ON ON - - - - 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian, 

respon waktu relay, waktu tercepat relay dalam merespon 
perintah user adalah 5.88 detik untuk relay 1 dan 13.14 
detik untuk relay 2. Sedangkan waktu terlama adalah 
17.80 untuk relay 1 dan 41.18 detik untuk relay 2. 
Perbedaan repon waktu antara relay 1 yang lebih cepat 
daripada relay 2 disebabkan oleh penempatan urutan 
pembacaan data dari thingpeak pada program yang 
ditanamkan pada Node. Cepat atau lambatnya respon relay 
antara lain dipengaruhi oleh : tunda waktu respon node 
ketika melakukan pembacaan (meminta ke server) data 
mode kendali dan perintah kendali relay, tunda waktu 
antar pengiriman data dan juga koneksi internet. 
 

SIMPULAN 
Rancangan Node nirkabel untuk sistem kendali beban 

photovoltaic bertujuan untuk mempermudah pengendalian 
beban dari jarak jauh. Pengendalian beban dapat dilakukan 
dengan mode manual atau mode otomatis yang dapat 
dipilih melalui aplikasi berbasis android. Node 

mengirimkan data hasil pemantauan dan status relay ke 
server setiap 15 detik. Selain mengirim data sensor, Node 
juga membaca data pantau, mode kendali serta perintah 
kendali pada server yang digunakan sebagai acuan untuk 
melakukan tindakan pengendalian. Kecepatan respon relay 
terhadap trigger yang diberikan user melalui aplikasi 
bervariasi akibat tunda waktu saat node melakukan 
pembacaan mode kendali dan perintah kendali, dan tunda 
waktu antar pengiriman status relay. 
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Pertanyaan 
Baterai yang diamankan ? 
Jawab 
Dari overdischarge dan overcharge juga dari koneksi ke 
beban 

https://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx
https://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx
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Abstrak—Limbah padat pengolahan kopi memiliki 

potensi untuk dapat dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut 

menjadi produk-produk unggul dengan mutu serta nilai 

tambah yang lebih baik sebagai bagian dari usaha 

diversifikasi produk olahan kopi. Pengganti serat gelas 

sebagai filler/penguat matrik komposit unsaturated polymer 

yang selama ini banyak digunakan para pengrajin body 

otomotif yang sebagian besar impor dengan harga yang terus 

naik seiring melemahnya nilai rupiah. Penelitian dilakukan 

untuk untuk mengetahui karakteristik partikel kopi untuk 

digunakan sebagai filler komposit dengan matrik poliester 

seperti kekuatan bending dan konduktifitas thermal. 

Penelitian dilakukan dengan bahan serbuk limbah kopi, 

resin polyester dan hardener. Bahan kopi diayak pada 

variasi mesh antara 20-100 (kelipatan 20) dan dicetak sesuai 

standar ASTM D 3039. Sebagai bahan penguat digunakan 

matrik unsaturated poliester Eterset APT 2504. Sampel 

komposit diuji Tarik dan diuji nilai konduktifitas termalnya. 

Pengujian konduktifitas thermal dihitung pada daerah 

steady dengan rentang suhu antara 200⁰C-260⁰C selama satu 

jam pengamatan. Diperoleh nilai konduktifitas thermal 

terendah pada ukuran mesh 20 sebesar 0,006 W/m.⁰C dan 

nilai terbesar pada ukuran mesh 60 sebesar 0,013 W/m.⁰C. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa partikel kopi mampu 

menurunkan nilai konduktifitas thermal yang berarti 

kemampuan menghambat terhadap rambatan panas 

konduksi semakin meningkat. Selain itu, partikel kopi 

mampu mempertahankan bentuk dengan baik dibandingkan 

dengan tanpa adanya partikel kopi yang berakhir dengan 

bentuk fisik mengalami retak/pecah. 

 

Kata kunci: Partikel kopi, mesh, konduktifitas thermal, 

mekanis 

 

Abstract—Solid waste coffee processing has the potential to 

be utilized and further processed into superior products with 
better quality and added value as part of diversification of 

processed coffee products. Replacement of glass fiber as filler / 

matrix composite of unsaturated polymer which has been used 

by many automotive body craftsmen mostly imported with the 
price that continues to rise along with the weakening of the 

rupiah. The research was conducted to know the characteristics 

of coffee particles to be used as composite filler with polyester 

matrix such as bending strength and thermal conductivity. The 
research was conducted with coffee waste powder, polyester 

resin and hardener. The coffee material is sieved on mesh 

variation between 20-100 (multiples of 20) and printed 

according to ASTM D 3039 standard. As the reinforcing 
material is used an unsaturated polyester Eterset APT 2504 

matrix. The composite sample is tested Drag and test its 

thermal conductivity value. Thermal conductivity tests were 
calculated at steady regions with temperature ranges between 

200 ° C-260 ° C for one hour of observation. The lowest 

thermal conductivity value at mesh 20 is 0.006 W / m.⁰C and 

the largest value of 60 mesh size is 0.013 W / m.⁰C. The results 

showed that coffee particles can reduce thermal conductivity 
value, which means the ability to inhibit the heat conduction 

spikes increased. In addition, the coffee particle is able to 

maintain its shape well compared with the absence of particles 

of coffee that ends with the physical form of cracking / 
breaking.. 

 

Keyword: Particle coffee, mesh, thermal conductivity, 

mechanical 

 

 

PENDAHULUAN 
Produksi kopi nasional telah menjadi komoditas 

penting dalam perdagangan Internasional yang mampu 
menghasilkan devisa Negara [1]. Pasar domestik sendiri 
mampu menyerap hingga 25% dari total produksi nasional 
dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia sebesaar 
0,57 kg/kapita/tahun yang tergolong kecil dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan 250 
juta jiwa dengan pertumbuhan konsumsi perkapita sebesar 
5,42% per tahun. Untuk meningkatkan konsumsi kopi 
nasional telah banyak dilakukan melalui diversifikasi 
produk yang bukan hanya digunakan sebagai minuman 
tetapi juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan 
berbagai jenis produk perawatan, farmasi, bahan makanan 
dan lainnya sesuai permintaan konsumen masyarakat serta 
limbah serbuk minuman kopi yang juga dapat digunakan 
sebagai bahan dasar berbagai macam aplikasi yang 
memiliki nilai ekonomis. Seperti superkapasitor dengan 
performa tinggi, karbon porous sebagai media penyimpan 
hidrogen, campuran senyawa fenol dan bioenergi serta 
ekstraksi minyak kopi [2].  

Di kabupaten Jember dengan jumlah penduduknya 
hingga mencapai 2,3 juta jiwa, konsumsi kopi digunakan 
sebagai minuman perorangan rata-rata diperkirakan 
mencapai 2,91 kg/tahun [3]. Potensi limbah ampas 
minuman kopi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 6,6 
ribu ton/tahun yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
baku pembuatan panel komposit. Serbuk kopi dengan 
warna dan tekstur alami dapat digunakan untuk pilihan 
dekoratif desain interior serta keunggulan lainnya yaitu 
mampu menyerap bau lingkungan dan memiliki 
konduktifitas thermal yang rendah sebesar 0,3235 Wm-
1K-1 [4]. Penggunaan berbagai macam partikel sebagai 
filler komposit memiliki sifat mekanis yang baik dan 
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mampu meningkatkan kekuatan tarik hingga 10% dengan 
fraksi berat filler sebesar 40% menggunakan matrik 
polimer jenis unsaturated polyester [5]. Aplikasi panel 
komposit yang banyak beredar dipasaran diklasifikasikan 
dalam bentuk fiberboard dan particleboard digunakan 
sebagai bahan material interior-eksterior body otomotif, 
meubeler, papan dinding dan pintu, serta produk-produk 
kerajinan tangan lainnya. Kenyataan bahwa semakin 
menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk 
panel/papan berbahan dasar kayu dipasaran, menjadikan 
panel komposit fiberboard maupun particelboard 
membanjiri produk-produk meubel dengan harga yang 
lebih terjangkau dan murah untuk memenuhi kebutuhan 
interior ruangan.  Penelitian dilakukan untuk mendapatkan 
panel komposit dengan keunggulan sifat mekanis dan 
konduktifitas termal. 
 

METODE 
Penelitian diawali dengan pengumpulan limbah 

minuman kopi yang dikalsinasi pada suhu 80°C untuk 
menghilangkan kandungan air. Partikel yang telah kering 
diayak dengan variasi ukuran mesh. Pembuatan cetakan 
sampel sesuai dengan standar ASTM D 3039 yang 

dilanjutkan dengan pengadukan resin polyester, hardener 
(±1%) dan partikel limbah kopi dengan berbagai variasi 
fraksi berat. Pengadukan dilakukan secara konstan dan 
seragam untuk variasi sampel yang lain. Setelah adukan 
cairan homogen dilakukan penuangan ke dalam cetakan 
sampel dan dibiarkan mengering 3-4 jam.  

 
Gambar 1. Bahan uji 

 
perlakuan akhir pada sampel yaitu dilakukan curing 50°C 
untuk optimasi pengeringan sampel. Sampel komposit 
yang telah mengering kemudian dilakukan instalasi 
pengujian tarik. Jig khusus dan sampel dipasang ke mesin 
uji tarik untuk dipasangkan heater jacket. Bahan uji 
ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Tabel 1. Hasil pengujian konduktiftas termal komposit 

  
Variasi pemanasan sampel dikendalikan melalui 

thermocontrol dengan variasi lama pemanasan konduksi 
yang dilanjutkan dengan pengujian tarik. Kemudian 
dilanjutkan dengan dengan perlakuan atau pengujian bau 
amonia dengan kadar 25 ppm yang terlarut dengan air dan 
diteteskan sebesar 0,05ml kedalam protitpe ruang berupa 
botol komposit dan diamati menggunakan sensor TGS 

2602 berupa perubahan tegangan (Volt) dari keadaan 
sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

 
HASIL 

Konduktifitas Thermal Komposit  

Pengujian konduktifitas thermal dihitung pada daerah 
steady dengan rentang suhu antara 200⁰C-260⁰C selama 
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satu jam pengamatan. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh nilai 
konduktifitas thermal terendah pada ukuran mesh 20 
sebesar 0,006 W/m.⁰C dan nilai terbesar pada ukuran 
mesh 60 sebesar 0,013 W/m.⁰C. Nilai konduktifitas 
thermal sebesar 0,011-0,013 W/m.⁰C dengan ukuran mesh 
antara 40-80 berada dibawah sampel kontrol (tanpa 
partikel kopi) yaitu sebesar 0,008 W/m.⁰C. 

Berdasarkan hasil pengujian, telah terjadi penurunan 
nilai konduktifitas thermal hingga 25% dari angka 0,008 
W/m.⁰C (matrik poliester tanpa partikel kopi) menjadi 
0,006 W/m.⁰C pada komposit dengan ukuran partikel kopi 
mesh 20. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 
partikel kopi mampu menurunkan nilai konduktifitas 
thermal yang berarti kemampuan menghambat terhadap 
rambatan panas konduksi semakin meningkat. 

 
Gambar 2 konduktifitas thermal komposit variasi mesh 

partikel kopi 
 

Selain itu, partikel kopi mampu mempertahankan bentuk 
dengan baik dibandingkan dengan tanpa adanya partikel 
kopi yang berakhir dengan bentuk fisik mengalami 
retak/pecah. Keadaan yang berbeda terlihat pada partikel 
kopi dengan mesh antara 40-80 telah meningkatkan nilai 
konduktifitas thermal hingga 63% yaitu sebesar 0,011-
0,013 W/m.⁰C dibandingkan dengan tanpa adanya partikel 
kopi, namun dari bentuk fisik mampu mempertahankan 
bentuk tanpa mengalami keretakan/ pecah, seperti 
ditunjukkkan pada Gambar 2 dan 3. 
 

 
 

Gambar 3 Bentuk fisik sampel komposit variasi mesh 
partikel kopi. 
 

Secara umum komposit dengan penguat partikel kopi 
telah meningkatkan kemampuan untuk menghambat panas 

konduksi serta mampu mempertahankan bentuk. fisik pada 
suhu 200⁰C-260⁰C dimana merupakan batas umum 
perubahan fisik yang dimulai dari keadaan melunak pada 
suhu diatas 100⁰C, dilanjutkan proses degradasi hingga 
dekomposisi polyester secara bertahap mulai suhu 120⁰C 
hingga ~ 460⁰C [6], [7], [8] 
 

Pengujian Mekanis 

 Hasil pengujian mekanis ditunjukkan pada Tabel 2 
dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 4. 
Berdasarkan Gambar 4, nilai kekuatan bending semakin 
menurun dengan semakin besarnya ukuran mesh. 
Kekuatan bending terbesar komposit partikel kopi terjadi 
pada mesh 20-40 sebesar 86,83 MPa dan nilai terkecil 
sebesar 60,78 MPa terjadi pada mesh 80-100. Kemudian 
untuk nilai defleksi maksimum semakin meningkat dengan 
naiknya ukuran mesh 80 dan selanjutnya terjadi penurunan 
pada mesh 100. Nilai terbesar defleksi yaitu 0,38 cm 
terjadi pada ukuran mesh 80 dan terkecil sebesar 0,28 cm 
dengan mesh 100. 

Hasil pengujian bending komposit partikel kopi. Hasil 
pengujian bending yang terlihat pada grafik Gambar 4 
menunjukkan nilai kekuatan bending semakin menurun 
dengan semakin besarnya ukuran mesh. Hal ini disebabkan 
oleh semakin kecilnya luasan permukaan pertikel yang 
berdampak pada menurunnya ikatan partikel kopi terhadap 
matrik pada ukuran diatas angka 40 mesh. 

Untuk nilai defleksi terlihat semakin meningkat dari 
angka 0,34 cm sebelum adanya partikel menjadi rata-rata 
0,38 cm dengan semakin naiknya ukuran partikel hingga 
mesh 40. Angka defleksi tersebut memperlihatkan adanya 
peningkatan nilai kelenturan yang didukung oleh struktur 
kopi dengan luasan yang lebih besar serta fungsi partikel 
sebagai penguat tanpa mengurangi kekuatan matrik 
polyester. 
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Gambar 4. Rerata kekuatan bending (MPa) dan defleksi maksimum (mm) pengujian bending komposit variasi ukuran 
partikel kopi (mesh).

 
 

Tabel 2 Hasil pengujian bending komposit partikel kopi 

       
SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa partikel kopi 
mampu menurunkan nilai konduktifitas termal yang berarti 
kemampuan menghambat terhadap rambatan panas 
konduksi semakin meningkat. Selain itu, partikel kopi 
mampu mempertahankan bentuk dengan baik 
dibandingkan dengan tanpa adanya partikel kopi yang 
berakhir dengan bentuk fisik mengalami retak/ pecah. 
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Pertanyaan 
Perbedaan antara plastik biasa dan biodegradable ? 
Jawab 
Plastik biodegradable (bahan nabati) terurai, sedangkan 
plastik biasa tidak terurai.
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Abstrak—Pengembangan proses pembuatan plastik 

biodegradabel dalam proses kontinyu dapat dilakukan 

dengan menggunakan extruder single screw sebagai unit 

pengaduk dan cetak kompresi sebagai unit pembentuk. 

Pengembangan dapat dilakukan dengan memvariasikan 

geometri single screw, yaitu sudut helic dan rasio kompresi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai kecepatan 

aliran, laju geser, perubahan tekanan, viskositas dan 

tegangan geser pada campuran yang terjadi akibat 

perbedaan geometri screw. Proses perhitungannya bisa 

dilakukan dengan menggunakan Computerized Fluid 

Dynamic (CFD) salah satunya dengan program Fluent. 

Simulasi menunjukkan hasil bahwa telah terjadi kenaikan 

Nilai tegangan geser () pada bahan yang diekstrusi, jika 

diberikan perlakuan peningkatan CR dan perbesaran sudut 

helic screw. Hal ini seiring dengan perubahan laju alir, dan 

perubahan tekanan pada masing-masing perlakuan. 

 

Kata kunci : plastik biodegradabel, kecepatan aliran, laju 

geser, CFD 

 

Abstract—The development of biodegradable plastics 

manufacturing process to a continuous process can be done by 

combining the single screw extruder as mixing and 

compression molding unit as forming units. Development can 

be done by varying the extruder screw geometry, is the angle 

Helic and the compression ratio. The purpose of this study was 

to determine the value of flow velocity, shear rate, changes in 

pressure, viscosity and shear stress are acceptable mixture with 

screw geometry differences. The process of calculation can be 

performed using Computerized Fluid Dynamic (CFD) one of 

them with the program Fluent. The simulation shows the result 

that CR treatment and magnification of helic screw angle 

successfully increase the shear stress value () on the extruded 

material. This is in line with changes in flow rate, and pressure 

changes in each treatment. 

 

Keyword : Biodegradable plastic, flow velocity, shear rate, 

CFD. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu kendala pengembangan biodegrable plastik 
adalah belum tersedianya teknologi berupa proses 
kontinyu dengan skala besar. Beberapa penelitian telah 
mengembangkan proses compression molding dalam 
pembuatan biodegradable plastik. Akan tetapi proses 

compression molding memerlukan perlakuan pendahuluan 
yang memerlukan waktu dan proses yang cukup lama [2]. 
Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 
mengembangkan ekstruder ulir tunggal sebagai unit 
pengaduk. 

Pengadukan intensif dapat digunakan sebagai 
pengganti perlakuan aging, bahkan film yang dihasilkan 
memiliki karakter lebih baik [3]. Salah satu alat pengaduk 
yang banyak diaplikasikan dalam pengolahan  plastik 
adalah screw ekstruder [5]. Pengadukan dengan ekstruder 
memiliki beberapa kelebihan diantaranya: pengadukan 
lebih intensif dan lebih hemat energi, serta memperkecil 
kemungkinan masuknya gelembung udara pada adonan 
[6]. Dalam prosesnya, bahan baku polimer berbentuk 
pellet dimasukkan kedalam hopper dan digerakkan melalui 
barrel dengan menggunakan sebuah poros berulir yang 
berbentuk helical (screw conveyor) dan kemudian 
dihantarkan hingga ke cetakan (die). 

Pengaruh gaya geser (shear) yang ditimbulkan screw 
pada screw extruder akan mempengaruhi agregasi 
molekul. Gaya shear dipengaruhi oleh konfigurasi ulir, dan 
kecepatan putar ulir. Penelitian pada edible film berbahan 
dasar tapioka menyatakan  semakin tinggi nilai rasio 
kompresi akan terjadi peningkatan nilai kekuatan tarik dan 
nilai regangan, hal ini dikarenakan dengan meningkatnya 
rasio kompresi akan menurunkan nilai rata – rata shear 

stress dan menurunkan kecepatan alir bahan yang 
berakibat semakin banyaknya polimer terbentuk. Nilai 
kekuatan tarik tertinggi dihasilkan pada putaran 100 rpm 
dan rasio kompresi 3.5 sebesar 0.622 Mpa. 

Selain itu, pemanasan akan meningkatkan agregasi 
molekul [7]. Penelitian pada edible film berbahan dasar 
tapioka menyatakan  semakin tinggi suhu pengadukan 
akan menghasilkan sifat mekanik plastik lebih baik. 
Kombinasi yang sesuai antara shear dan suhu akan 
menghasilkan plastik bidegradabel dengan karakter 
optimum. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
nilai kecepatan alir, shear rate, perubahan tekanan, 
viskositas dan tegangan geser yang diterima adonan 
dengan adanya perbedaan geometri ulir. Proses 
perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan 
Computerized Fluid Dynamic (CFD) salah satunya dengan 
program Fluent 
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Tinjauan Pustaka 

Proses ekstrusi 
Ekstrusi merupakan proses industri yang umumnya 

digunakan untuk mengolah bahan secara kontinyu 
(menghasilkan bahan yang panjang) atau semi kontinyu 
(menghasilkan bahan dengan ukuran pendek) [1]. Proses 
ekstrusi menggunakan mesin single extrussion mempunyai 
bagian utama berupa sebuah poros berulir (screw) yang 
berfungsi untuk mendorong dan menekan bahan pellet 
hingga keluar dari die. Dengan penambahan elemen 
reverse screw pada ulir ekstruder dapat meningkatkan 
energi geser yang dapat mengakibatkan depolimerisasi dan 
degradasi [4]. Gaya geser yang tinggi juga dapat 
mengakibatkan fragmentasi baik pada pati maupun 
protein. Hasil degradasi umumnya merupakan molekul 
dengan berat molekul rendah dan larut air. 

Pengaturan desain konfigurasi screw akan 
menghasilkan tegangan geser yang mengenai bahan, yang 
akan berperan sebagai pengaduk bahan. Nilai tegangan 
geser () pada bahan yang diekstrusi dipengaruhi oleh 

viskositas bahan ( , Kg/ms) dan shear rate (γ , 1/s) yang 
dialami bahan. Didefinisikan: 

    
Shear rate adalah tingkat pergeseran yang terjadi pada 
fluida. Nilai shear rate untuk slot yang menyerupai 
geometri rekahan dapat dihitung dengan persamaan: 
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Dimana:   
w   = lebar slot atau rekahan (m)  
u  = superficial velocity (m/s)  

    =  
hw

q


5615.0

 

w    = lebar rekahan  in.  
    = laju injeksi dalam bbl/menit (bpm),  
    = tinggi rekahan (m)  

 Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan dari 
suatu cairan untuk mengalir, semakin tinggi viskositas 
maka semakin besar tahanannya untuk mengalir.  
 Pada kondisi pengadukan menggunakan single screw 
extruder, viskositas dapat dihitung dari persamaan berikut: 
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Dimana:    
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n   =  power law index 
ΔP =  perubahan tekanan (Pascal = N/m2) 
H   =  tinggi permukaan screw (m) 
D  =  diameter screw (m) 
k   = jumlah pitch ulir 
N   = kecepatan putar (rpm)  

 Simulasi Komputer 

Pendekatan analitis pada desain pengaduk mempunyai 
beberapa keterbatasan karena sangat sulit untuk 
menganalisa aliran pada bentuk pengaduk yang rumit. 
Pendekatan yang lebih baik untuk menganalisa pengaduk 
yang rumit tersebut adalah dengan menggunakan model 
matematis dan simulasi komputer Computational Fluid 
Dynamics (CFD).  

CFD adalah metode penghitungan, prediksi, dan 
pendekatan aliran fluida secara numerik dengan bantuan 
komputer. Aliran fluida dalam kehidupan nyata memiliki 
banyak sekali jenis dan karakteristik tertentu yang begitu 
kompleks, CFD melakukan pendekatan dengan metode 
numerasi menggunakan persamaan-persamaan fluida.  

Dengan meshing (pembagian menjadi beberapa bagian 
kecil), maka perhitungan/ kontrol dapat dilakukan lebih 
teliti berdasarkan kondisi batas yang telah ditetapkan 
sesuai permasalahan. Setelah semua terdefinisi maka 
seluruh variabel yang diketahui dimasukkan kedalam 
persamaan dan diselesaikan menggunakan operasi 
numerik. Ketika iterasi dimulai maka seluruh persamaan 
konservasi yang didefinisikan diselesaikan secara 
bersamaan secara paralel. Prinsip inilah yang banyak 
dipakai pada proses penghitungan dengan menggunakan 
bantuan komputasi komputer. 

Luaran dari CFD dapat berupa grafik, vektor, kontur 
dan bahkan animasi yang dapat digunakan untuk 
mengetahui karakteristik aliran fluida. 

 

METODE 
Desain ulir 

Tahap awal dilakukan perancangan screw 
menggunakan software CATIA, menghasilkan desain 
screw. Sebelum dilakukan proses simulasi, terlebih dahulu 
dilakukan proses preprocessor pada GAMBIT. Proses 
preprocessor meliputi pemodelan obyek yang akan 
disimulasi, mendefinisikan kondisi batas (boundary 

condition), serta diskritisasi (meshing). Ulir yang 
digunakan dengan perbedaan sudut helic 2,5o; 5o; 7,5o dan 
compression ratio  1,5; 2,5; 3,5. 
 
Simulasi  

Distribusi tegangan geser, nilai kecepatan maksimum 
dan perbedaan tekanan dapat diketahui dengan 
menggunakan pemrograman simulasi dengan 
menggunakan FLUENT. 

 

HASIL 
Hasil pemodelan menggunakan GAMBIT diperlihatkan 
pada Gambar 1. Kondisi batas yang ditentukan adalah 
inlet (masukan), outlet (keluaran), serta dinding (wall) 
bahan yang akan dianalisa.  

 
Gambar 1.  Hasil pemodelan Screw CR 2.5 menggunakan 

GAMBIT 
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Selanjutnya meshing dilakukan dengan menggunakan 
ukuran 3. Salah satu hasil diskritisasi screw  CR 2.5 
nampak pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2.  Hasil diskritisasi screw  CR 2.5 pada GAMBIT 

 
Obyek luaran hasil pemodelan pada GAMBIT diexport 

ke FLUENT untuk dilakukan proses solving dan 
postprocessor. Putaran screw diatur sebesar 140 rpm 
dengan putaran searah jarum jam (CW) agar dapat 
mengalirkan bahan dari inlet menuju outlet. 

 

 
Gambar  3.  Arah pergerakan fluida 

 
Salah satu  pemodelan dilakukan pada screw dengan 

sudut helic adalah 7.5 0 pada putaran 140 rpm. Arah dari 
pergerakan fluida diilustrasikan dengan vector kecepatan 
aliran yang nampak pada Gambar 3. 

 
3.1 Simulasi kecepatan aliran 

Dari hasil simulasi dapat diketahu nilai kecepatan 
aliran sepanjang screw pada berbagai variasi CR dan sudut 
ulir (lihat lampiran). Gambar di bawah ini menunjukkan 
kontur dari kecepatan aliran bahan yang diperoleh dari 
simulasi pada salah satu variasi sudut dan CR screw. 

 
 

 
(a)  CR 3,5 
 

 
(b) sudut 7,50 
 

Gambar 4.  Kontur Kecepatan Aliran 
  

Secara grafis distribusi kecepatan aliran dapat dilihat 
dalam Gambar 4 (a) untuk variasi CR dan Gambar 4 (b) 
untuk variasi sudut screw. Grafik menunjukkan kecepatan 
aliran semakin meningkat dari inlet menuju outlet 
ekstruder, meskipun tidak demikian terjadi pada variasi 
sudut screw. Nilai shear rate juga meningkat disepanjang 
inlet menuju outlet screw baik pada variasi CR. Kecepatan 
rata-rata menurun oleh adanya peningkatan CR juga oleh 
peningkatan sudut screw. Demikian pula nilai shear rate 
menurun oleh adanya peningkatan CR screw dan sudut 
screw. 
 
3.2  Simulasi tekanan pada adonan 

Dari hasil simulasi diperoleh nilai tekanan bahan di 
sepanjang aliran (lampiran). Gambar 5 menunjukkan 
kontur dari tekanan bahan yang diperoleh dari simulasi 
pada salah satu variasi sudut dan CR screw. 

Menunjukkan adanya peningkatan tekanan dari inlet 
menuju outlet ekstruder, baik pada variasi CR maupun 
pada variasi sudut screw. Kenaikan tekanan ini dibarengi 
dengan penurunan viskositas bahan yang mengalir 
disepanjang inlet menuju outlet screw. 
 
3.3 Tegangan geser adonan 

Dari hasil simulasi dapat digambarkan distribusi 
tegangan geser yang terjadi pada beberapa variasi screw 
(lihat Gambar 6). Dari gradasi warna menampakkan 
bahwa variasi CR pada screw berpengaruh pada 
meningkatnya nilai tegangan geser. Sedangkan variasi 
sudut screw tidak berpengaruh. 
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Gambar 5. Kontur tekanan 

 

  
  

 

 
CR 1.5 

 
CR 2.5 

 
CR 3.5 

 
SUDUT 2.50 

 
SUDUT 50 

 
SUDUT 7.50 

Gambar 6. Kontur tegangan geser pada berbagai variasi screw 
 

  Nilai tegangan geser () pada bahan yang diekstrusi 
dipengaruhi oleh viskositas bahan (η, Kg/ms) dan shear 
rate (γ, 1/s) yang dialami bahan, didefinisikan    

, 

yang mana shear  rate  adalah tingkat pergeseran yang 
terjadi pada fluida. Secara matematis melalui simulasi 
terjadi penurunan nilai tegangan geser di sepanjang inlet 
menuju outlet screw. 

 Perlakuan CR dan sedut helic screw pada 
pengadukan menghasilkan peningkatan tegangan geser 
pada bahan, seperti pada grafik berikut. 
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Gambar 6. Tegangan geser yang terjadi pada masing-

masing perlakuan 

 

SIMPULAN 
Proses pengadukan pada pembuatan plastik 

biodegradabel dapat lebih efektif menggunakan screw 
ekstruder, yang sekaligus dapat menggantikan proses 
aging. Profil screw ekstruder (sudut dan CR-nya) berperan 
menghasilkan tegangan geser pada bahan, sehingga dapat 
digunakan dalam memperbaiki karakter plastik 
biodegradabel. 

Simulasi menunjukkan hasil bahwa telah terjadi 
kenaikan Nilai tegangan geser () pada bahan yang 
diekstrusi, jika diberikan perlakuan peningkatan CR dan 
perbesaran sudut helic screw. Hal ini seiring dengan 
perubahan laju alir, dan perubahan tekanan pada masing-
masing perlakuan. 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan range 
nilai sudut lebih besar, sehingga diperoleh perubahan nilai 
tegangan geser yang cukup signifikan. 
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Pertanyaan 
Pengujian dengan variasi meshing (20 -100 mesh), apa 
yang diharapkan ? 
Jawab 
Untuk mendapatkan ukuran partikel yang tepat dikaitkan 
dengan karakteristik termal optimalnya. Selain itu 
diharapkan dapat mengenal kecenderungan yang terjadi 
berdasarkan ukuran partikel. 
 
Pertanyaan 
Apakah ada hubungan antara konduktivitas dengan 
kelezatan ?  
Jawab  
Tidak ada, karena kopi yang dipakai disini adalah limbah 
kopi. 
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Abstrak—Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan 

membandingkan hasil implementasi algoritma Simple 

Additive Method (SAW) dan Weigtht Product (WP) dalam 

kasus penentuan perubahan calon penerima Rastra (Beras 

Sejahtera) di Desa Huidu Kabupaten Gorontalo. Data calon 

perubahan penerima RASTRA (Beras Sejahtera) dan 

kriterianya di ranking berdasarkan Algorima SAW 

(Penambahan bobot sederhana) dan Algoritma WP Weight 

Product (Produk Pembobotan). Dari hasil penelitian 

menunjukkan algoritma ini mampu memberikan ranking 

kelayakan calon Rastra. Terdapat perbedaan pada hasil 

ranking yang dihasilkan oleh algoritma SAW dan WP. Hal 

ini dikarenakan pada metode SAW terdapat bobot 

presentase yang diberikan oleh aparat desa pada setiap 

kriteria. Hal inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan 

antara ranking antara WP dan SAW. Metode SAW 

melibatkan unsur pendapat dari pengambil keputusan dalam 

bentuk persentase kepentingan dari setiap kriteria yang akan 

memepengaruhi hasil akhir. Sedangkan metode WP tidak 

melibatkan pendapat dari pengambil keputusan. Dari kedua 

metode ini algoritma SAW lebih direkomendasikan untuk 

digunakan pada studi kasus RASTRA, karena mampu 

melibatkan pendapat dari pengambil keputusan dalam 

bentuk nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap 

kriteria dan persentase bobot. Hasil rangking dari metode 

WP adalah A8, A5, A7, A1, A10, A2, A3, A9 dan A6. 

Sedangkan hasil rangking dari metode SAW adalah A6, A3, 

A9, A4, A10, A2, A5, A1, A7, A8 

 

Kata kunci : RASTRA, WP, SAW  

 

Abstract—The purpose of this study is to analyze and 

compare the results of the implementation of Simple Additive 

Method (SAW) and Weigtht Product (WP) algorithms to 
determine the change of Rastra receivers in the village of 

Huidu in the Gorontalo district. Candidate modification data 

for the RASTRA receiver (Beras Sejahtera) and ranking 

criteria based on Algorima SAW (Simple Weight Addition) and 
WP Weight Product Algorithm (Product Weighting). The 

results of this study indicate that this algorithm is capable of 

giving the Rastra candidate rank order. There are minor 

differences in the ranking results provided by the SAW and WP 

algorithms. This is because the SAW method gives a percentage 

weight that is given by the village officials for each criterion. 

This is the reason for the difference between the ranking 

between WP and SAW. The SAW method includes an opinion 

element of the decision maker regarding the percentage of 

interests of each criterion that will influence the outcome. 

While the WP method does not contain opinions from decision 

makers. Of these two, the SAW algorithm is recommended for 

use in the RASTRA case study because it can incorporate 
opinions from decision makers.The ranking results of the WP 

method are A8, A5, A7, A1, A10, A2, A3, A9 and A6. While the 

results of the ranking of SAW method are A6, A3, A9, A4, A10, 

A2, A5, A1, A7, A8 

 

Keyword : RASTRA, WP, SAW  
 

 

PENDAHULUAN 
Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisa 
dan membandingkan hasil implementasi algoritma Weight 
Product (WP) dan Simple Additive Method (SAW) pada 
studi kasus perubahan data calon penerima program Beras 
Sejahtera (RASTRA). [1] dan [2] telah 
mengimplementasikan kedua metode ini untuk solusi 
alternatif bagi masalah penentuan revisi calon penerima 
Rastra (Beras Sejahtera). Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisa dan membandingkan hasil kedua algoritma 
ini untuk mendapatkan kesimpulan algoritma yang paling 
tepat untuk studi kasus perubahan calon penerima 
RASTRA.  
Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban 
pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui 
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras [3]. Sasaran 
Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran 
KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui 
penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 
kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah 
Pusat.   
Keluarga yang berhak menerima beras dari Program 
Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar 
Penerima Manfaat-1) Rastra. Melalui Musyawarah desa 
(Musdel) ditetapkan keluarga yang diganti atau 
dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke 
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dalam DPM sebagai calon penerima Rastra. KPM Rastra 
yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah memiliki 
kriteria sebagai berikut: 
1. KPM yang pindah alamat ke luar 
desa/kelurahan/pemerintah setingkat 
2. KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah 
meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel 
sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. 
 Revisi DPM dilakukan melalui Rapat Musyawarah Desa 
dan hasilnya kemudian diajukan ke Dinas Terkait. Dalam 
Musdel inilah sistem pendukung keputusan dapat di 
implementasikan, untuk memberikan pendukung 
keputusan dalam kelayakan penerima Rastra.   
Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Huidu yang 
berada pada kecamatan Limboto Barat Kabupaten 
Gorontalo. Solusi ini dicari melalui penggunaan Algoritma 
Weight Product (Produk Pembobotan) dan Simple 
Additive Method (AHP). Penelitian ini sangat penting 
karena memiliki manfaat yaitu membantu aparat desa 
untuk mempercepat dan menjaga keobjektivitasan  hasil 
keputusan. 
Telah banyak penelitian tentang penentuan calon penerima 
RASKIN (Beras Miskin) yang menggunakan metode WP 
dan SAW [3-6]. [1-2] telah megaplikasikan kedua metode 
ini pada perubahan data RASTRA kabupaten Gorontalo, 
namun belum membahas lebih detail perbandingan kedua 
metode ini. Karena itulah perbandingan hasil kedua 
metode ini dibahas pada penelitian ini.  
 

METODE 
1. Metode Weight Product (WP)  

Metode Weighted Product adalah salah satu metode 
penyelesaian pada masalah Multi atributte decision 
making (MADM). Metode ini terdiri dari beberapa tahap.  
1.   Pertama Matriks alternatif dibuat terlebih dahulu. 

Matriks alternatif merupakan matriks yang berisi 
alternatif alternatif yang akan dirangking pada akhir 
tahapan. Dalam kasus ini alternatif adalah nama – 
nama calon penerima beras miskin (Raskin) yang akan 
dievaluasi pada rapat musyawarah desa.  

2.  Matriks kriteria dibuat untuk menjadi indikator 
prioritas dalam mendukung keputusan.  

3.  Tahap ketiga adalah penentuan atribut biaya dan atribut 
keuntungan dari kriteria yang telah ditetapkan. 
Tujuannya adalah membedakan kriteria yang bersifat 
keuntungan dan kriteria yang bersifat biaya. Jika 
kriteria merupakan atribut biaya, maka dalam 
perhitungan akan diberikan tanda minus (-).  

4.   Penentuan bobot dari kriteria yang telah ditetapkan. 
Pada kasus ini diambil bobot bernilai 4 sebagai bobot 
yang tertinggi dan bobot bernilai 1 sebagai bobot yang 
terendah. Penentuan nilai bobot pada kasus ini 
berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa.  

5.   Menentukan bobot dari setiap kriteria. Adapun bobot 
selanjutnya digunakan pada persamaan 1. 

6.   Melakukan normalisasi bobot dengan menggunakan 
persamaan 2. Persamaan 2 adalah persamaan 
normalisasi bobot.  

 

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

7.  Menentukan preferensi alternatif terbobot 
menggunakan persamaan 1. Sehingga didapatkanlah 
matriks keputusan dengan persamaan 3. 

 

..............................(2) 

 

...............................(3) 

 
Dimana  
S = menyatakan preferensi alternatif dianalogikan sebagai 
vector S 
X = menyatakan nilai kriteria 
W = menyatakan bobot kriteria 
I = menyatakan alternatif 
J = menyatakan kriteria 
n = menyatakan banyaknya kriteria 
Wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut 
keuntungan, dan bernilai negatif untuk atribut 
V = menyatakan preferensi alternatif dianalogikan sebagai 
vector V 
 
2. Metode Simple Additive Method (SAW)  

Simple Additive Weighting Method (SAW) sering juga 
dikenal dengan metode penjumlahan terbobot. Konsep 
dasar metode SAW, adalah mencari penjumlahan terbobot 
dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut, 
metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik 
keputusan (x) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 
dengan dengan semua rating alternatif yang ada Langkah 
Penyelesaian SAW:  
1.  Menentukan alternatif, yaitu Ai.  
2.  Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan, yaitu Cj.  
3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif 

pada setiap kriteria.  
4.  Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan 

(W) setiap kriteria.  
5. Membuat matrik keputusan X yang dibentuk dari tabel 

rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap 
kriteria. Nilai x setiap alternatif (Ai) pada setiap criteria 
(Cj) yang sudah ditentukan, dimana, i=1,2,…m dan 
j=1,2,…n.  

............................(3) 
6. Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara 

menghitung nilai rating kinerja ternomalisasi (rij) dari 
alternatif Ai pada kriteria Cj.  

....(4) 
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Keterangan : 
a. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai xij 

memberikan keuntungan bagi pengambil 
keputusan, sebaliknya kriteria biaya apabila xij 
menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan.  

b.  Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai xij 
dibagi dengan nilai Maxi(xij)dari setiap kolom, 
sedangkan untuk kriteria biaya, nilai Mini (xij) dari 
setiap kolom dibagi dengan nilai xij.  

.....................................(5) 
7. Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi (rij) 

membentuk matrik ternormalisasi (R)  

.......................... (6) 
 8. Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh dari 

penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik 
ternormalisasi (R) dengan bobot preferensi (W) yang 
bersesuaian eleman kolom matrik (W).  

 ...............................(7) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Ranking Metode WP  

Tabel 1 merupakan daftar nama revisi calon Rastra yang 
akan dirangking dari yang paling layak sampai ke yang 
kurang kelayakannya. Data hasil rangking ini selanjutnya 
akan digunakan sebagai data revisi calon Rastra yang akan 
dikirim ke data pusat. Terdapat 10 revisi calon Rastra 
ditampilkan pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Nama Revisi Calon Penerima Rastra 
A1 AKRON  LAPASI 
A2 YUSUF YADI 
A3 RAHMAN AMUNTU 
A4 YUSUF MUHDIN 
A5 NURDIN HADI 
A6 HARIYANTO HUSAIN 
A7 ABD. WAHID YADI 
A8 ABDULLAH MIUNGO 
A9 HAMIZAH MOHUNE 
A10 MANSUR LADAWO 

 
Kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan untuk 
perubahan data calon penerima RASTRA ditampilkan 
pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Tabel Kriteria 
C1 Jumlah Tanggungan 
C2 Total Balita dan Anak Usia Sekolah 

C3 Kepala Keluarga Wanita 
C4 Kondisi Kelayakan Rumah  
C5 Jumlah Penghasilan  
C6 Kepemilikan Rumah 

 
Sebelum alternatif dan kriteria diolah  menggunakan 

algoritma WP, maka perlu ditentukan terlebih dahulu atribut 

biaya dan keuntungan. Tabel 3 dapat ditampilkan bahwa 
atribut biaya adalah jumlah penghasilan, sedangkan atribut 
yang lain adalah atribut keuntungan.  

 
Tabel 3. Penentuan atribut biaya dan keuntungan 

Nama Kriteria Jenis Atribut 
Jumlah Tanggungan Keuntungan (+) 
Total Balita dan Anak 
Usia Sekolah 

Keuntungan (+) 

Kepala Keluarga Wanita Keuntungan (+) 
Kondisi Kelayakan 
Rumah  

Keuntungan (+) 

Jumlah Penghasilan  Biaya (-) 
Pekerjaan  Keuntungan (+) 

 
Tabel 4 adalah tabel penentuan bobot dari atribut yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat desa. Dapat 
dilihat bahwa jumlah tanggungan, total balita, kepala 
keluarga wanita dan  jumlah penghasilan memiliki bobot 
paling tinggi yaitu 4. Sedangkan yang lain memiliki bobot 
3 dan 2.  
 

Tabel 4. Penentuan Bobot atribut 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tabel 5 adalah pembobotan untuk atribut jumlah 
tanggungan dan  total balita dan  anak usia sekolah. Jika 
memiliki 4 anak atau lebih diberikan bobot paling tinggi 
yaitu 4.  
 
Tabel 5. Bobot atribut jumlah tanggungan  dan  total balita 

dan anak usia sekolah 

 
 
 
 
 
 

 
Tabel 6 adalah  tabel untuk bobot kepala keluarga, dimana 
jika kepala keluarganya seorang wanita maka diberikan 
bobot 4 dan kepala keluarga laki – laki diberikan bobot 1.  
 

Tabel 6.  Bobot Kepala keluarga 
 
 
 

 
Tabel  7 adalah bobot untuk kondisi rumah, dimana rumah 
bambu anyam memiiki bobo tertinggi yaitu 4 dan rumah 
permanen dari batu  memiliki bobot 1 
 

 
 

Kriteria Atribut Bobot 
C1 Jumlah Tanggungan 4 
C2 Total Balita dan Anak Usia 

Sekolah 
4 

C3 Kepala Keluarga  4 
C4 Kondisi Kelayakan Rumah  2 
C5 Jumlah Penghasilan  4 
C6 Jenis Pekerjaan 3 

Jumlah Tanggungan  Bobot 
4 anak atau lebih 4 
3 anak 3 
2 anak 2 
1 anak atau tidak punya 1 

Atribut Bobot 
Kepala Keluarga Wanita 4 
Kepala Keluarga laki - laki 1 
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Tabel 7. Bobot untuk kondisi rumah 
Jenis Rumah Bobot 

Bambu  anyam 4 
Kayu semi permanen (kayu) 3 
Permanen (batu dan semen)  1 

 
Tabel 8 adalah bobot untuk jumlah penghasilan dimana 
penghasilan dibawah  Rp.500.000 berbobot paling tinggi 
yaitu 4 dan penghasilan diatas Rp.1.500.000 memilikii bobot 
paling rendah.  

 
Tabel  8. Bobot untuk jumlah penghasilan 

 
 

 
 
 
 
Tabel 9. Adalah bobot untuk pembobotan untuk jenis 
pekerjaan yaitu pengguran diberikan bobot 4 dan Buruh 
diberikan bobot 3 dan pedangan  memiliki bobot 2. 

 
Tabel 9. Bobot untuk jenis pekerjaan 

 
 
 
 

 
Tahap perhitungan menggunakan metode WP dapat dilihat 
pada [1].   
Tabel 10 merupakan hasil rangking calon penerima RASTRA 
berdasarkan algoritma WP. 

 

Tabel 10. Hasil Rangking paling layak ke kurang layak 
berdasarkan algoritma WP 

Alternatif Vektor   Keputusan 
A8 0,133433 
A5 0,113769 
A7 0,111871 
A1 0,109731 

A10 0,109188 
A2 0,098341 
A4 0,092059 
A3 0,088295 
A9 0,072839 
A6 0,070474 

 
2.  Hasil Ranking Metode SAW 

Dengan menggunakan nama calon peserta penerima 
RASTRA pada Tabel 1 dan faktor - faktor pertimbangan 
yang ada pada tabel 2 sampai dengan tabel 9. Serta 
menggunakan rating kecocokan yang ada pada tabel 10 
dan bobot persentase kriteria pada tabel 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10. Rating kecocokan setiap alternatif 

 
Tabel 11. 

Bobot persentase dari setiap Kriteria 

 
Hasil rangking yang didapat dengan menggunakan metode 
SAW ditampilkan pada tabel 12.  

 
Tabel 12. 

Matriks keputusan terurut berdasarkan metode SAW. 

A6 2,25 

A3 2,17 

A9 2,05 

A4 1,93 

A10 1,67 

A2 1,60 

A5 1,58 

A1 1,48 

A7 1,47 

A8 1,27 

 
2. Hasil Perbandingan metode WP dan SAW  

 

Tabel 12 merupakan perbandingan hasil implementasi 
metode WP dan SAW.  
 

 

 

 

 

Alternatif C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Akron Lapasi 4 4 1 4 2 3 

Yusuf Yadi 3 3 1 4 2 3 

Rahman Amuntu 2 3 1 3 3 2 

Yusuf Muhdin 2 3 1 2 2 3 

Nurdin Hadi 3 4 1 3 2 4 

Hariyanti Husain 2 1 4 2 2 2 

Abd. Wahid 
Yadi 

3 2 1 4 1 2 

Abdullah 
Miungo 

3 3 1 4 1 4 

Hamizah 
Mohune 

2 3 4 2 2 1 

Mansur Ladawo 3 3 1 3 2 3 

Jumlah Penghasilan Bobot 
< 500.000 4 

500.000 s/d 1.000.000 3 
1.000.000 s/d 1.500.000 2 

>1.500.000 1 

Jenis Pekerjaan Bobot 
Pengangguran 4 
Buruh  3 
Pedangang 2 

Simb

ol Kriteria 

Bobot 

(W) 

C1 
Jumlah Tanggungan 15% 

C2 Total Balita dan Anak Usia 
Sekolah 30% 

C3 
kepala keluarga wanita 20% 

C4 
Kondisi Kelayakan Rumah 20% 

C5 
Jumlah Penghasilan 15% 

C6 
Kepemilikan Rumah 10% 
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Tabel 12. Perbandingan rangking metode WP dan SAW 

Ranking 
menurut 

metode WP 
Vektor   

Keputusan 

Ranking 
menurut 
metode 
SAW 

Vektor   
Keputusan 

A8 0,133433 A6 2,25 

A5 0,113769 A3 2,17 

A7 0,111871 A9 2,05 

A1 0,109731 A4 1,93 

A10 0,109188 A10 1,67 

A2 0,098341 A2 1,60 

A4 0,092059 A5 1,58 

A3 0,088295 A1 1,48 

A9 0,072839 A7 1,47 

A6 0,070474 A8 1,27 

 
Berdasarkan hasil penerapan metode WP dan SAW, dapat 
dilihat bahwa kedua metode sama - sama 
merekomendasikan alternatif 8 (A8) pada posisi ranking 
yang paling tinggi. Hal ini karena A8 merupakan alternatif 
yang paling memiliki atribut yang paling tinggi bobotnya.  
Atau dengan kata lain alternatif ini memiliki memenuhi 
semua kriteria untuk mendapatkan RASTRA.  
Untuk hasil urutan kedua sampai urutan ke terakhir, 
terdapat perbedaan antara hasil penerapan metode WP dan 
SAW. Hal ini dikarenakan pada metode SAW tahapan 
perbandingan bobot atribut pada setiap alternatif seperti 
pada tabel 11 dan terdapat bobot presentase yang diberikan 
oleh aparat desa pada setiap kriteria, ditampilkan pada 
tabel 12.  
Hal inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan antara 
ranking antara WP dan SAW. Metode SAW melibatkan 
unsur pendapat dari pengambil keputusan dalam bentuk 
persentase kepentingan dari setiap kriteria yang akan 
memepengaruhi hasil akhir. Sedangkan metode WP tidak 
melibatkan pendapat dari pengambil keputusan.  
   

SIMPULAN 
1.  Metode WP dan SAW dapat digunakan untuk 

memberikan ranking calon penerima RASTRA, 
dimulai dari yang calon yang paling direkomendasikan 
hingga yang kurang direkomendasikan  

2.  Hasil ranking dari metode WP dan SAW berbeda 
karena metode SAW melibatkan tahapan rating 
kecocokan setiap alternatif dan presentase bobot 
atribut.  

3.  SAW lebih direkomendasikan untuk memberikan solusi 
pada kasus perubahan data calon penerima RASTRA 
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Abstrak—Hasil pengukuran yang diberikan oleh 

beberapa alat sejenis tidak selalu menunjukkan hasil yang 

sama, meskipun alat tersebut mempunyai tipe yang sama. 

Perbedaan ini diperbesar lagi dengan adanya pengaruh 

lingkungan, operator, serta metode pengukuran. Padahal 

dalam mendapatkan hasil pengukuran tersebut sangat 

diharapkan bahwa setiap alat ukur yang digunakan di 

manapun memberikan hasil ukur yang sama dalam 

kaitannya dengan keperluan keamanan, kesehatan, 

transaksi, dan keselamatan. Agar setiap alat dapat 

memberikan hasil ukur dengan keabsahan yang sama, alat 

ukur tersebut perlu mempunyai ketelusuran kepada standar 

nasional atau standar internasional. Cara untuk memberikan 

jaminan bahwa alat yang digunakan mempunyai ketelusuran 

kepada standar internasional adalah dengan melakukan 

kalibrasi terhadap alat tersebut. Agar kita memiliki 

kepercayaan pada proses pengukuran, keseluruhan sistem 

pengukuran harus dikalibrasi sesuai dengan persyaratan 

standar atau prosedur yang dapat diterima. Prosedur 

kalibrasi mengacu pada tes yang dirancang untuk memantau 

kinerja operasional sebuah instrumen pengukuran yang 

dapat berubah seiring berlalunya waktu, dan mempunyai 

“tes lapangan” yang relatif sederhana, yang dapat dilakukan 
secara langsung, untuk memberi indikasi apakah instrumen 

tersebut dapat digunakan dengan kinerja yang baik. Untuk 

menerapkan ketertelusuran dengan ketidakpastian tertentu 

diperlukan sebuah prosedur kalibrasi yang sistematik. Dari 

hasil kalibrasi pH meter didapatkan hasil ketidakpastian 

yang cukup kecil dan masuk dalam daerah toleransi yang 

dibutuhkan. Begitu juga dalam proses kalibrasi thermokopel. 

Ketidakpastian kalibrasi pada kasus penentuan konsentrasi 

Al masih berada dalam rentang nilai yang tertera dalam 

sertifikat. 

 

Kata kunci : sistem pengukuran, kalibrasi, 

ketertelusuran, standard internasional, prosedur sistematik. 

 

Abstract—The results of measurements given by some 

similar equipments do not always show the same results, 

although the devices have the same type. This difference is 

magnified by the presence of environmental influences, the 

operator, as well as methods of measurement. Whereas in 

getting the measurement results, it is desirable that every 

measuring instrument used anywhere provides the same 

measurements in relation to the purposes of the transaction, 

security, health, and safety. So that each equipment can provide 
the results of the measure with the same validity, they need to 

be traced to national or international standards. The way to 

provide assurance that the equipment used has traceability to 

international standards is to calibrate the device. In order for 
us to have confidence in the measurement process, the entire 

measurement system must be calibrated in accordance with the 

requirements of the standard or acceptable procedures. 

Calibration procedure refer to tests that are designed to 

monitor the operational performance of a measuring 

instruments that are subject to change over time, and it 

contains "field test" for a relatively simple procedure, which 

can be done directly, to give an indication of whether the 

instrument can be used with good performance. To apply 
traceability to certain uncertainties requires a systematic 

calibration procedure. From pH meter calibration results were 

obtained a small uncertainty result and enter in the required 

tolerance area. So also in thermocouple calibration process. 
Calibration uncertainty in the case of determination of Al 

concentration is still within the range of values indicated in the 

certificate. 

 

Keyword : measurement system, calibration, traceability, 

international standards, systematic procedures. 

 

 
PENDAHULUAN 

Sebuah instrumen yang akan digunakan untuk analisis 
proses di industri, akurasi dan kepresisian instrumen 
tersebut harus ditentukan agar memberikan kredibilitas 
terhadap respon yang diperoleh darinya [1]. Akurasi suatu 
instrument tidak sendirinya timbul dari suatu rancangan 
yang baik, tetapi dipengaruhi oleh kinerja, stabilitas 
kehandalan dan pemeliharaan (maintenance). Akurasi 
hanya timbul dari kalibrasi yang benar, artinya hasil 
pengukurannya dapat ditelusur kembali ke standar 
nasional ataupun internasional, atas dasar inilah perlu 
dilakukan kalibrasi pada instrument dengan teratur [2]. 

Kalibrasi instrumen dimaksudkan untuk 
menghilangkan atau mengurangi bias/galat/error pada 
instrumen pada saat membaca sebuah nilai, pada rentang 
nilai yang kontinyu. Kesalahan acak mempengaruhi 
ketepatan instrumen. Kesalahan ini menjadi minimal 
ketika serangkaian pengukuran dirata-ratakan dengan 
menggunakan standar deviasi relatif. Standar deviasi 
adalah ukuran ketepatan instrumen. Kepresisian yang baik 
menyiratkan penyimpangan standar deviasi yang kecil dan 
penurunan deviasi standar relative [3]. 

Sudah lama diketahui, bahwa dalam melakukan 
penerapan metode pengukuran tertentu, tingkat konsistensi 
di antara pengukuran berulang dari kuantitas tunggal perlu 
dicapai sebelum metode pengukuran yang bersangkutan 
disebut dianggap sebagai realisasi yang berarti, yaitu 
sebelum pengukuran prosesnya bisa dikatakan telah 
ditetapkan yang dinyatakan sebagai realisasi metode 
pengukuran yang bersangkutan. Memang, konsistensi atau 
stabilitas statistik sangat diperlukan untuk memenuhi 
syarat sebagai proses pengukuran, operasi pengukuran 
harus mencapai apa yang dikenal dalam bahasa kontrol 
kualitas industri sebagai keadaan pengendalian statistik. 
Stabilitas statistik tidak dapat dipercaya sampai operasi 
pengukuran telah "di-debugged" sejauh telah mencapai 
keadaan pengendalian statistik. Dan ketika telah mencapai 
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keadaan kontrol statistik, masih ada pertanyaan tentang 
apakah ini sesuai dengan metode pengukuran yang 
dimaksudkan untuk menjadi realisasi sebuah sistem 
pengukuran. 

Kesalahan sistematis, atau bias, dari suatu proses 
pengukuran mengacu pada kecenderungan untuk 
mengukur sesuatu (nilai/harga) selain yang dimaksudkan; 
dan ditentukan oleh besarnya perbedaan antara rata-rata 
proses atau mean yang terkait dengan pengukuran 
kuantitas tertentu dengan proses pengukuran yang 
bersangkutan dan dibandingkan dengan nilai 
sesungguhnya dari besaran kuantitas ini. Pada pemikiran 
pertama, "nilai sebenarnya" dari besarnya kuantitas 
tertentu nampaknya merupakan konsep yang sederhana. 
Namun, pada analisis yang cermat, menjadi jelas bahwa 
"nilai sebenarnya" dari besaran kuantitas terkait erat 
dengan tujuan pengetahuan tentang besarnya kuantitas ini, 
dan pada analisis akhir, menjadi bermakna dan berguna 
apabila didefinisikan dengan tidak terpisah dari hal ini. 

Ketepatan proses pengukuran mengacu pada, dan 
ditentukan oleh tingkat karakteristik kesepakatan bersama 
dari pengukuran independen dari kuantitas tunggal yang 
dihasilkan oleh aplikasi berulang dari proses dalam 
kondisi tertentu; dan keakuratannya mengacu pada, dan 
ditentukan oleh, tingkat kesepakatan pengukuran tersebut 
dengan nilai sebenarnya dari besaran kuantitas yang 
bersangkutan. Secara singkat "akurasi" berkaitan dengan 
kedekatan dengan kebenaran; "presisi" hanya dengan 
kedekatan bersama. 

Kesalahan sistematik, kepresisian, dan ketepatan 
adalah karakteristik yang melekat pada proses pengukuran 
dan bukan hasil pengukuran tertentu yang didapatkan dari 
proses. Kita juga dapat berbicara: tentang kesalahan 
sistematis, presisi, dan keakuratan metode pengukuran 
tertentu yang memiliki kemampuan pengendalian statistik. 
Tapi istilah ini tidak didefinisikan untuk operasi 
pengukuran yang tidak dalam keadaan pengendalian 
statistik. 

Dalam melakukan pengukuran fisik, tujuan utamanya 
adalah memperoleh suatu nilai yang terdiri dari satuan 
yang dipilih dan besarannya, yang akan menyatakan besar 
kuantitas fisik yang diukur. Sebagai contoh dalam 
pengukuran tekanan, satuan yang dipilih adalah bar dan 
besarannya adalah 100 jadi 100 bar. Tingkat kegagalan 
dalam menspesikasi besaran ini secara pasti, dan ini berarti 
pula variasi kuantitas nilai yang dinyatakan dari nilai 
sebenarnya, merupakan kesalahan pengukuran. 

Spesifikasi peralatan dan alat bantu yang akan 
digunakan, operasi yang akan dilakukan, urutan 
pelaksanaannya, dan kondisi di mana masing-masing 
dilakukan - petunjuk-petunjuk ini berfungsi secara kolektif 
untuk menentukan metode pengukuran. Proses pengukuran 
adalah realisasi metode pengukuran dalam hal peralatan 
dan peralatan tertentu dari jenis yang ditentukan, kondisi 
tertentu paling tidak hanya perkiraan kondisi yang 
ditentukan, dan orang tertentu sebagai operator dan 
pengamat. 

 
 
 

KETERTELUSURAN 
Ketertelusuran adalah sifat dari hasil suatu pengukuran 

yang dapat menghubungkannya ke standar yang sesuai, 
biasanya standar internasional atau nasional melalui 
pembandingan yang tak terputus. 

Pedoman Badan standarisasi Nasional (BSN) 101 – 
199, bagian 9, Mampu Telusur Pengukuran dan Kalibrasi, 
menjelaskan bahwa: 

 Peralatan yang mempengaruhi ketelitian dan keabsahan 
hasil pengujian/kalibrasi h 

 arus dikalibrasi dan diverifikasi. 

 Program kalibrasi dan verifikasi harus dirancang dan 
dilaksanakan sedemikian sehingga dapat menjamin jika 
diperlukan bahwa pengukuran tertelusur ke standar 
nasional. 

 Standar acuan dan bahan pembanding harus dikalibrasi 
oleh lembaga yang dapat menjamin ketertelusurannya 
ke standar nasional. 

Unsur Ketertelusuran 
1. Suatu rantai pembanding yang tak terputus terhadap 

suatu standar yang dapat diterima semua pihak, 
biasanya standar nasional atau internasional. 

2. Ketidakpastian pengukuran. 

 ISO Guide to The Expression of Uncertainty in 
Measurement. 

3. Dokumentasi 

 Prosedur 

 Hasil 
4. Kompetensi 

 Akreditasi 

 Uji Profisiensi 
5. Mengacu pada satuan SI 
6. Rekalibrasi 

 Ketidakpastian yang dipersyaratkan 
 Frekuensi penggunaan 

 Cara penggunaan 
 Stabilitas alat 

 
AKURASI DAN PRESISI 

Akurasi dan presisi adalah istilah yang digunakan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan statistik. 
Akurasi dan presisi banyak digunakan dalam konteks 
pengukuran. Akurasi mengacu pada tingkat kesesuaian 
dan kebenaran suatu bila dibandingkan dengan nilai benar 
atau absolut, sementara presisi mengacu pada keadaan 
ketepatan, dengan kata lain presisi adalah keakurasian 
yang mengacu pada nilai rata-rata percobaan. 

 
 

 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

53 - 3 

 

 
Gambar 1. Presisi dan Akurasi. 

(a) Tidak presisi dan tidak akurat, (b) Presisi dan akurat, 
(c) Presisi tapi tidak akurat 

 
 

KALIBRASI 
Untuk melakukan kalibrasi, sistem pengukuran yang 

dapat ditelusuri harus tersedia [4]. 
1. Kalibrasi pH-meter 

Sebagai contoh kita akan melakukan kalibrasi pH-
meter dengan menggunakan larutan Potassium hydrogen 

phthalate yang pada C25o  tersertifikasi dengan pH = 

).015.001.4(   Data 10 kali percobaan sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Variansi pengukuran pH [5] 

 
 
Rata-rata sampel variansi (averaged sample variance) 
yang dihitung berdasarkan data pada Tabel 1, (data berasal 
dari [5] sedang perhitungan variansi oleh penulis), adalah 
 

0033.0
90

00096.0

)1(

)x(x
s

2
i 



 
NN

(1) 

 
Dengan menggunakan teori CF (confidence level), 

probabilitas cakupan perkiraan yang diperoleh pada 
pendekatan pertama digunakan untuk mengubah nominal 
interval ketidakpastian [6]. Untuk level kepercayaan (CF – 
confidence level)  98%, kita lihat tabel berikut :  

 
 
 
 
 
 

Tabel 2 Confidence Level [7] 

 
 

Derajat kebebasan (df) adalah .91df  N  Dari tabel 
untuk CL (98%) kita dapatkan nilai 2.822, maka 
ketidakpastian dari percobaan adalah :  
 

.0093.0822.20033.0 x   (2) 
Dengan demikian maka ketidakpastian total adalah 

.018.0015.00093.0pH 22   (3) 

 
Dari percobaan ini, pH meter yang kita kalibrasi (kita geser 

nilai rata-rata 4.008 ke nilai pH tersertifikasi 4.01 / penunjukan 
kita naikkan 0.002), dapat mengukur derajat keasaman suatu 
benda pada pH sekitar 4.01 dengan ketelitian 0.018 dan CL 98% 
(berarti dari 100 data pengukuran, kita mempercayai hanya ada 2 
data di luar ketidakpastian 0.018). Misal pH menujukkan 4.02 
maka derajat keasaman benda yang kita ukur berada di antara 
4.002 dan 4.038. 
2. Kalibrasi Thermokopel 

Tujuan kalibrasi termokopel adalah untuk 
membandingkan hasil pengukuran thermokopel dengan 
pengukuran thermometer standar sehingga diketahui nilai 
ketidakpastian pada pengukuran termokopel [8]. Kita 
mempunyai sebuah sistem pengukuran temperatur 
menggunakan thermokopel dengan data berikut (masing-
masing titik pengukuran dilakukan 10 kali percobaan) dan 
thermometer pembanding mempunyai ketidakpastian 

C.0.1o  
 

Tabel 3. Regresi pengukuran thermokopel [8] 

 
 

Data-data pengukuran thermokopel pada Tabel 3, 
berasal dari referensi [8], selanjutnya dilakukan regresi 
linier sebagai berikut : 



Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017. ISBN : 978-602-74127-4-3 

 

53 - 4 

 

 

bax y    (4) 

dengan  

  97.0
22







 
 
xxN

yxxyN
a  

dan 

69.0 xayb  

 
Tabel 4. Perhitungan ketidakpastian thermokopel 

 
 

Nilai Ref  pada Tabel 4, didapatkan dengan cara 

melihat nilai kesalahan terbesar antara )xx( ii   atau 

)xx( ii   terhadap Ref (perhitungan oleh penulis). Jadi 

sistem pengukuran menggunakan termokopel tersebut 

mempunyai ketidakpastian C.5.0 o  Hal ini adalah 
kesalahan pengukuran, sedang kesalahan total (kesalahan 
alat ukur) adalah : 

 

C.51.01.05.0 o22   (5) 

 
3. Kalibrasi Spektrofotometri 

Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik 
analisis spektroskopik yang memakai sumber REM 
(radiasi elektromagnetik) ultraviolet dekat (190-380 nm) 
dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai 
instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV-Vis 
melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 
molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-
Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 
dibandingkan kualitatif [9]. 

Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam 
kimia analisis yang digunakan untuk menentukan 
komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan 
kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi 
dengan cahaya. Peralatan yang digunakan dalam 
spektrofotometri disebut spektrofotometer. Cahaya yang 
dimaksud dapat berupa cahaya visibel, UV dan 
inframerah, sedangkan materi dapat berupa atom dan 
molekul namun yang lebih berperan adalah elektron 
valensi. 

Sinar atau cahaya yang berasal dari sumber tertentu 
disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Radiasi 
elektromagnetik yang dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari adalah cahaya matahari. Dalam interaksi materi 
dengan cahaya atau radiasi elektromagnetik, radiasi 
elektromagnetik kemungkinanan dihamburkan, diabsorbsi 
atau dihamburkan sehingga dikenal adanya spektroskopi 
hamburan, spektroskopi absorbsi ataupun spektroskopi 
emisi. 

Pengertian spektroskopi dan spektrofotometri pada 
dasarnya sama yaitu di dasarkan pada interaksi antara 
materi dengan radiasi elektromagnetik. Namun pengertian 
spektrofotometri lebih spesifik atau pengertiannya lebih 
sempit karena ditunjukan pada interaksi antara materi 
dengan cahaya (baik yang dilihat maupun tidak terlihat). 
Sedangkan pengertian spektroskopi lebih luas misalnya 
cahaya maupun medan magnet termasuk gelombang 
elektromagnetik. 

Kalibrasi pada kasus penentuan konsentrasi Al dalam 
CRM Soil-7, adalah menentukan ketidakpastian hasil 
pengukuran sehingga hasil pengukuran tertelusur ke 
standard internasional. Pengukuyran ini diadopsi dari [10]. 
 

Tabel 5. Serapan Al(III) konsentrasi 50-300 p.p.b. pada 
panjang gelombang 534 nm. [10] 

 
 

Data serapan Al pada Tabel 5 didapatkan dari referensi 
[10] dengan formula perhitungan, sedangkan data-data 
formulanya ada pada Tabel 6. 

 

mg/g.
1000mV

0.01fV
CC

1

1
CA 


  (6) 

 
Tabel 6. Data-data formula [10] 

 
 

Tabel 7. Ketidakpastian baku )(  yang berasal dari 

timbangan [10] 
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Hasil perhitungan ketidakpastian baku )(  yang 

berasal dari timbangan, pada Tabel 7, merujuk pada 
referensi [10]. 

 
Tabel 8. Ketidakpastian baku )(  yang berasal dari massa 

[10] 

 
 

Hasil perhitungan ketidakpastian baku )(  yang 

berasal dari massa, pada Tabel 8, merujuk pada referensi 
[10]. 

 
Tabel 9. Ketidakpastian berasal dari labu 

berukuran 10 mL [10] 

 
 
Hasil perhitungan ketidakpastian berasal dari labu 

berukuran 10 mL, pada Tabel 9, merujuk pada referensi 
[10]. 

 
Tabel 10. Ketidakpastian berasal dari labu 

berukuran 100 mL [10] 

 
 

Hasil perhitungan ketidakpastian berasal dari labu 
berukuran 100 mL, pada Tabel 10, merujuk pada referensi 
[10]. 

Tabel 11. Ketidakpastian berasal dari pipet eppendorf 
ukuran 150 L [10] 

 
 

Hasil perhitungan ketidakpastian berasal dari pipet 
eppendorf ukuran 150 μL,  pada Tabel 11, merujuk pada 

referensi [10]. 
 

Tabel 12. Ketidakpastian berasal dari pipet berukuran 1 
mL [10] 

 
 

Hasil perhitungan ketidakpastian berasal dari pipet 
berukuran 1 mL,  pada Tabel 12, merujuk pada referensi 
[10]. 

 
Tabel 13. Ketidakpastian baku )(  dari faktor 

pengenceran (f) [10] 

 
 
Hasil perhitungan ketidakpastian baku )(  dari faktor 

pengenceran (f),  pada Tabel 13, merujuk pada referensi 
[10]. 
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Tabel 14. Ketidakpastian baku )(  yang berasal dari 

kurva standar [10] 

 
 

Hasil perhitungan ketidakpastian baku )(  yang 

berasal dari kurva standar,  pada Tabel 14, merujuk pada 
referensi [10]. Selanjutnya dilakukan perhitungan : 
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Tabel 15. Data ketidakpastian baku )(  gabungan [10] 

 
 
Hasil perhitungan ketidakpastian baku )(  

gabungan,  pada Tabel 15, merujuk pada referensi [10]. 
Selanjutnya dilakukan perhitungan : 
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Ketidakpastian yang diperluas (Expanded Uncertainty) 

: U = 2 x 2.0112 mg/g = 4.0223 mg/g Sehingga kadar 
unsur Al dalam soil-7 = 46.362 ± 4.022 mg/g. 

 
SIMPULAN 

Keakurasian sebuah instrumen pengukuran dapat 
diperbaiki dengan mengkalibrasi berdasarkan pengukuran 
berulang menggunakan referensi yang tertelusur ke sebuah 
standard tertentu. Kepresisian sebuah instrument tidak 
dapat diperbaiki dengan percobaan, tetapi kepresisian 
percobaan dapat kita perbaiki dengan menambah jumlah 
percobaan. Sebuah sistem pengukuran dikatakan tertelusur 
ke standar nasional atau internasional jika dilkukan proses 
pengukuran dengan sistematis dan memenuhi prosedur 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan suatu 
perhitungan statistik akan diperoleh hasil pengukuran 
dengan ketidakpastian tertentu dan tingkat kepercayaan 
(confidence level) tertentu pula. Hasil kalibrasi pH meter 
menunjukkan bahwa pH meter tersebut layak digunakan, 
begitu pula hasil kalibrasi pada thermokopel. Nilai 
ketidakpastian hasil analisis Al dalam contoh uji 
menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis = 4.022 
mg/g (8.68 %), sehingga kadar Al dalam Soil-7 adalah 
46.362 ± 4.022 mg/g, sedangkan dalam sertifikat 47 mg/g, 
atau dalam kisaran konsentrasi 44 – 51 mg/g. Jadi hasil 
analisis masuk dalam kisaran konsentrasi yang tercantum 
dalam sertifikat.  
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Pertanyaan 
Bagaimana pengukuran ph larutan yang berbeda ? 
Jawab 
Linieritasnya harus di uji 
 
Pertanyaan 
Ph meter memiliki batas waktu, bagaimana mengatasinya 
? 
Jawab 
Setiap mengukur harus di kalibrasi ulang setiap hari 
 
Pertanyaan 
Lebih baik akurasi atau presisi ? 
Jawab 
Akurasi dapat diperbaiki 
Presisi tidak dapat diperbaiki 
Lebih baik akurasi dari pada presisi 
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Abstrak—Multiplexing adalah sebuah teknik 

menggabungkan beberapa sinyal agar dapat dikirimkan 

secara bersamaan pada sebuah kanal transmisi. Pada 

penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk proses 

akuisisi data di perangkat data logger. Multiplexing 

digunakan untuk mengatasi port I/O yang terbatas dari 

MCU. Proses akuisisi data yang akan di uji dengan metode 

ini, diantaranya menggunakan data masukan analog, 

protokol data UART, I2C dan 1 Wire. Dua buah MCU 

digunakan pada sistem ini. MCU pertama berfungsi 

mengelola data masukan sensor. MCU kedua berfungsi 

untuk mengendalikan waktu cuplik pada MCU1 dan 

mentransmisikan data ke perangkat penyimpanan. Tiga 

tahap pengujian yang dilakukan dari sistem ini. Metode ini 

telah berhasil digunakan untuk sistem akuisisi data, 

berdasarkan seluruh proses pengujian tersebut, dengan 

panjang data maksimum yang mampu disimpan di setiap 

channel-nya berbeda-beda. Data yang dapat disimpan di 

setiap channel-nya, dengan waktu cuplik sebesar 1 detik 

adalah 30 Byte untuk format UART, 41 Byte pada I2C dan 4 

Byte pada 1 Wire.  

                 

Kata kunci : data logger, akuisisi data, multiplexing, 

protokol data 

 

Abstract—Multiplexing is a technique for combining 

multiple signals to be sent simultaneously on a transmission 
channel. In this research, the method is used for data 

acquisition process in data logger device. Multiplexing is used 

to overcome the limited I/O port of the MCU. The data 

acquisition process to be tested with this method, including 
using analog input data, UART, I2C and 1 Wire data protocol. 

Two MCUs are used in this system. The first MCU functions to 

manage input data from sensors. The second MCU serves to 

control the sampling time on the MCU1 and transmits the data 

to the storage device. Three stages of testing performed from 

this system. This method has been successfully used for data 

acquisition systems, based on the entire testing process, with 

the maximum data length that can be stored in each channel is 
different. The data can be stored in each channel, with a 1 

second for sampling time is 30 Bytes for UART format, 41 

Bytes on I2C and 4 Bytes on 1 Wire 

 

Keyword : data logger, data acquisition, multiplexing, data 

protocol 

 

 

PENDAHULUAN 
Multiplexing adalah sebuah teknik pengiriman data 

yang menggabungkan beberapa sinyal data untuk 
dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. 
Metode ini terdiri dari proses multiplexing dan 

demultiplexing. Multiplexing akan digunakan pada 
penelitian ini untuk proses akuisisi data di perangkat data 
logger.  

Data logger adalah sebuah perangkat elektronik yang 
digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran dalam 
periode waktu tertentu[2][3].  Perangkat ini biasanya 
digunakan pada sistem yang bersifat krusial, bukan hanya 
di bidang elektro saja, namun juga pada bidang lainnya 
[3][4]. Industri adalah salah satu bidang yang biasanya 
menggunakan perangkat ini. Di Industri, banyak 
dihasilkan data di setiap prosesnya, baik dalam bentuk 
sinyal analog maupun digital yang bersifat penting untuk 
dipantau dan dianalisis[1].     

Perangkat data logger saat ini telah berkembang 
menjadi sebuah sistem online analysis, offline analysis, 
ataupun sistem lainnya, hal ini berbeda dengan konsep 
awal dari perangkat ini yang dirancang hanya untuk 
menyimpan data hasil pengukuran saja[5]. Beberapa 
bagian penting dari perangkat data logger terus 
dikembangkan pada beberapa penelitian, diantaranya pada 
jumlah channel data, tempat penyimpanan data yang 
digunakan, waktu cuplik data, serta bagian lainnya.      

Pada penelitian ini, digunakan metode multiplexing 
untuk pengembangan pada bagian akuisisi data, agar 
perangkat data logger diharapkan mendukung dalam 
menerima data masukan berbagai format data (protokol 
data). Pengembangan pada bagian tersebut terkait saat ini 
tengah berkembangnya berbagai perangkat sensor cerdas 
yang memiliki keluaran data dalam berbagai jenis protokol 
data. Berbagai perangkat sensor cerdas tersebut akan 
bermanfaat jika mampu diintegrasikan dengan data logger.       

Tujuan digunakannya metode ini pada proses akuisisi 
data adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, dalam 
hal ini adalah port I/O pada MCU di perangkat tersebut, 
yang digunakan sebagai channel input data logger. 
Beberapa format data yang dikembangkan pada perangkat 
data logger, diantaranya analog, UART, I2C serta 1 Wire. 
Pada beberapa jenis MCU yang akan digunakan sebagai 
kontroler dalam data logger, telah memiliki kemampuan 
yang mendukung untuk penggunaan format data tersebut, 
namun memiliki keterbatasan dalam jumlah port I/O yang 
dapat digunakan.  

 
PERANCANGAN SISTEM 

Berikut adalah Gambar 1, perancangan sistem dari 
perangkat data logger pada penelitian ini.    
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Gambar 1. Perancangan sistem data logger 

 
Media transmisi pada perangkat data logger yang dapat 

digunakan untuk menerima data dari perangkat sensor 
berdasarkan Gambar 1 adalah melalui kabel dan nirkabel. 
Pada media transmisi kabel, jumlah channel yang dapat 
digunakan adalah terbatas sebanyak 8 channel. Setiap 
channel dirancang untuk mendukung dalam menerima 
data dalam format analog, UART, I2C ataupun 1 Wire. 
Pada sistem transmisi nirkabel, jenis transmisi yang 
digunakan adalah wifi, namun saat ini dibatasi pada 
penelitian ini sistem akuisisi data yang akan diteliti adalah 
pada sistem transmisi kabel. 

 
PERANGKAT KERAS 

Dua buah MCU digunakan pada perangkat data logger 
yang dirancang. MCU pertama berfungsi dalam mengelola 
proses akuisisi data dan komunikasi data yang terjadi 
diantara perangkat-perangkat yang terintegrasi pada data 
logger. MCU kedua berfungsi dalam mengelola waktu 
proses cuplik yang dilakukan oleh MCU pertama serta 
mengelola proses penyimpanan data ke media 
penyimpanan data.  

Sistem akuisisi data pada transmisi data kabel 
dirancang agar mampu menerima beberapa jenis protokol 
data. Namun pada MCU pertama yang digunakan untuk 
mengelola proses ini memiliki keterbatasan dalam jumlah 
port yang mendukung terhadap protokol data tersebut. 
Setiap port MCU memiliki fungsi yang berbeda-beda, 
tidak mendukung untuk digunakan dalam menerima 
seluruh protokol data. Berdasarkan keterbatasan jumlah 
serta fungsi dari I/O port pada MCU, maka perangkat 
keras data logger yang dirancang adalah dengan 
menggunakan metode multiplexing pada proses akuisisi 
data. Berikut ini Gambar 2 menunjukkan dasar dari 
perangkat data logger.   
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Gambar 2. Element dasar rangkaian pada perangkat data 

logger [1] 
 

Multiplexing dilakukan dengan menggunakan 2 buah 
IC multiplexer 8 to 1, 2 buah IC multiplexer 4 to 1, serta 2 
buah IC demultiplexer 1 to 4. Proses akuisisi data pada 
setiap channel dilakukan secara scanning mulai dari 
channel 1 s/d channel 8 dengan waktu cuplik yang dapat 

diset sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada setiap 
channel terdiri dari dua buah pin data, dimana fungsi dari 
dua buah pin data tersebut dapat disesuaikan, berdasarkan 
jenis data masukannya.  

Berikut ini Gambar 3, merupakan rancangan perangkat 
keras dari data logger yang diteliti. 
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Gambar 3. Perancangan hardware 

 
Pada IC multiplexer 8 to 1, masing-masing pin D pada 

IC tersebut terkoneksi dengan channel pin data masukan 
perangkat. IC mux pertama terkoneksi dengan seluruh pin 
D0 pada masing-masing channel, dan IC mux kedua 
terkoneksi dengan seluruh pin D1 pada masing-masing 
channel. Fungsi dari IC tersebut adalah mengelola proses 
scanning data, sehingga proses akuisisi data dilakukan 
secara satu persatu terhadap masing-masing perangkat. 
Proses scanning data dilakukan dengan mengendalikan 
keluaran data pada Port 1, Port 2 dan Port 3 MCU pertama 
yang telah terkoneksi dengan saluran select pada kedua IC 
mux tersebut. 

Pin Yout pada kedua IC mux 8 to 1 selanjutnya 
terkoneksi dengan pin Din pada masing-masing IC 
demultiplexer 1 to 4. Penggunaan IC demux 1 to 4 
berfungsi untuk menyalurkan data dari masing-masing 
channel input agar menuju port MCU pertama yang sesuai 
jenis format datanya. Pada masing-masing pin Y IC 
Demux, terkoneksi dengan sebuah port analog, UART, 
I2C serta 1 Wire yang dimiliki MCU pertama.    

Komunikasi UART merupakan protokol data penting 
yang digunakan pada perangkat ini. Proses komunikasi 
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data antara MCU pertama dengan perangkat lainnya, 
seperti MCU kedua, personal computer (PC), perangkat 
sensor dengan media transmisi kabel (format data UART), 
serta perangkat sensor dengan media transmisi data 
nirkabel (format data wifi) akan diproses melalui protokol 
data ini. PC dapat di integrasikan pada perangkat ini untuk 
membantu dalam proses setting perangkat serta 
menampilkan data hasil pengukuran yang akan disimpan 
pada perangkat. Keterbatasan jumlah pin UART yang 
dimiliki oleh setiap MCU yang pada umumnya hanya 
memiliki sebuah pin TXD dan RXD saja, mengakibatkan 
perlu menambahkan 2 buah IC mux 4 to 1.         

Media penyimpanan data logger menggunakan sebuah 
perangkat yang terintegrasi pada MCU kedua, melalui 
transmisi SPI. Selain itu, MCU kedua bekerja dalam 
mengatur waktu cuplik data yang dilakukan oleh MCU 
pertama, melalui perangkat Real Time Clock (RTC) yang 
terintegrasi pada MCU kedua. Berikut ini Gambar 4, 
realisasi dari perangkat data logger yang telah dirancang. 

 

 
Gambar 4. Realisasi perangkat data logger 

 
Berdasarkan hasil perancangan pada Gambar 3 dan 

perangkat yang telah direalisasikan di Gambar 4, 
menggunakan beberapa komponen utama, diantaranya 
ATMega32 sebagai MCU pertama, ATMega8 sebagai 

MCU kedua. Pada IC mux/demux, digunakan IC 744051 
dan 744052 yang dapat berfungsi sebagai 
multiplexer maupun sebagai demultiplexer.  

 
PERANGKAT LUNAK 

Pada perangkat lunak/software, terdapat 2 buah MCU 
yang diprogram. Berikut ini Gambar 5, menunjukkan 
flowchart program dari MCU pertama yang digunakan. 
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channel

Transmit data sampling 

ke MCU2

  
Gambar 5. Flowchart pada MCU pertama  

 
Berdasarkan Gambar 5, tampak bahwa MCU pertama 

akan melakukan proses setting terhadap waktu serta tipe 
data masukan pada setiap channel. Selanjutnya MCU baru 
melakukan proses akuisisi data. Hasil dari akuisisi data 
tersebut, selanjutnya akan ditransmisikan menuju MCU 
kedua. Berikut ini Gambar 6, proses pengolahan data yang 
terjadi di MCU kedua. 
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Gambar 6. Flowchart pada MCU kedua 

 
Berdasarkan Gambar 6, tampak bahwa proses 

penyimpanan data hasil akuisisi MCU pertama akan 
disimpan pada buffer RAM di MCU kedua. Proses 
penyimpanan data sementara dilakukan  sampai dengan 
jumlah data sebesar 512Byte.  Setelah data tersebut 
sebesar 512Byte, selanjutnya akan di alihkan ke 
penyimpanan data berupa micro SD. Proses penyimpanan 
data dilakukan setiap 512Byte, hal ini dikarenakan setiap 
sector pada media penyimpanan data yang digunakan 
terdiri dari 512Byte.     
 

DATA PENGAMATAN 
Proses pengamatan yang dilakukan pada perangkat 

data logger adalah terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama 
adalah melakukan proses akuisisi data dengan jenis 
protokol data masukan di-set sama pada setiap channel-
nya. Data masukan yang dihasilkan dari setiap channel 
adalah berupa data dummy yang formatnya telah 
disesuaikan dengan masing-masing protokol data. 
Keluaran data di setiap channel di-set memiliki panjang 
data sama, dan ditransmisikan secara periodik. Proses 
pengamatan dilakukan dengan cara mengamati data 

masukan yang disimpan, melalui perangkat PC, dengan 
tampilan data tampak seperti pada Gambar 7 dan 8 berikut 
ini. 

 

  
Gambar 7. Status informasi dari micro SD 

 

 
Gambar 8. Data yang disimpan di micro SD 

 
Pengamatan dilakukan setiap 1 detik untuk proses 

akuisisi data yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan 
kemampuan dari RTC yang digunakan adalah mampu 
memberikan informasi waktu terkecilnya dalam satuan 
detik. Lamanya pengamatan yang dilakukan pada masing-
masing jenis protokol data yang diamati adalah selama 1 
menit. Berikut ini Tabel 1, yang merupakan hasil 
pengamatan pada tahap 1.     

 
Tabel 1. Data Pengamatan akuisisi data 

Format 
Data 

Data Masukan  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Analog √ √ √ √ √ √ √ √ 
Digital √ √ √ √ √ √ √ √ 
UART √ √ √ √ √ √ √ √ 

I2C √ √ √ √ √ √ √ √ 
1 Wire √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
Berdasarkan data pada Tabel 1, menunjukkan bahwa 

seluruh format data dapat diterima oleh perangkat data 
logger. Hal ini menunjukkan bahwa metode multiplexing 
yang digunakan telah sesuai. Pada tahap dua  proses 
pengamatan, dilakukan dengan cara menerima data dummy 
yang telah di-set panjang datanya dengan berbeda-beda. 
Berikut ini Tabel  2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 yang 
menunjukkan hasil pengujian pada masing-masing 
protokol data. 

        
Tabel 2. Data pengamatan pada data Analog 

Panjang 
Data 

Data Masukan 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

8 bit √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 bit √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Tabel 3. Data pengamatan pada data UART pada Baudrate 
9600 

Panjang 
Data 

Data Masukan  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

3 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
12Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
15Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
27 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
32 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
33 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
36 Byte √ √ √ √ √ √ x x 
39 Byte √ √ √ √ √ √ x x 

 
Tabel 4. Data pengamatan pada data I2C 

Panjang 
Data 

Data Masukan 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

3 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
12Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
15Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
27 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
33 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
39 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
41 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
42 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
45 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
48 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 

 
Tabel 5. Data pengamatan pada data 1 Wire  

Panjang 
Data 

Data Masukan 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
4Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
6 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 

 
Berdasarkan data pengamatan di Tabel 2, Tabel 3, 

Tabel 4 dan Tabel 5, menunjukkan bahwa setiap protokol 
data  yang digunakan memiliki kecepatan menerima data 
yang berbeda-beda. Pada tahap ketiga pengamatan pada 
proses akuisisi data dengan menggunakan metode 
multiplexing, dilakukan dengan cara mengkombinasikan 

empat buah jenis data keluaran yang berbeda-beda di 
setiap channel perangkat data logger. Pada channel 1 dan 
2 di perangkat di-set untuk dapat menerima data analog. 
Pada channel 3 dan 4 di-set untuk dapat menerima data 
UART. Data I2C dapat diterima pada channel 5 dan 6, dan 
channel 7 dan 8 di-set untuk menerima data 1 Wire. 
Berikut ini tabel 6, yang menunjukkan data hasil 
pengamatan tahap ketiga. 

 
Tabel 6. Data pengamatan pada kombinasi format data 

Panjang 
Data 

Data Masukan 

Analog UART I2C 1 Wire 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Byte √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
4 Byte √ √ √ √ √ √ √ x 
      

KESIMPULAN 
Implementasi metode multiplexing untuk digunakan 

pada perangkat data logger telah bekerja sesuai (Tabel 1), 
namun tetap memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya  
terhadap panjang data yang diterima oleh perangkat yang 
besarnya data yang diterima dipengaruhi oleh waktu 
cuplik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil pengamatan 
yang telah dilakukan pada Tabel 2, Tabel 3 , Tabel 4, 
Tabel 5, dan Tabel 6. 

 Pada proses pengujian tahap dua, tampak bahwa setiap 
format data masukan memiliki panjang data yang berbeda-
beda, hal ini terkait pada kecepatan proses data dari 
masing-masing protokol data yang digunakan adalah 
berbeda-beda.    

Pada protokol data 1 Wire memiliki panjang data yang 
mampu diterima lebih sedikit dari protokol lainnya, hal ini 
tidak sesuai dengan kecepatan transmisi data yang 
dimilikinya yang mampu mencapai 16,3Kbps, jika 
dibandingkan dengan protokol UART pada baud rate 
9600. Hal ini terjadi karena protokol data tersebut relative 
lebih kompleks jika dibandingkan protokol lainnya, 
sehingga memerlukan waktu proses yang lebih.    
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Pertanyaan 

Bagaimana algoritma untuk melihat format data ? 
Jawab 
Datanya berupa data dummy, data yang digunakan 
disesuaikan dengan protocol data yang digunakan 
 

Pertanyaan 
Mengapa menggunakan 4 format data ? 
Jawab 
Masih ada format data lain, namun di sini hanya dibatasi 
untuk 4 format data saja 
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Abstrak—Water dispenser merupakan sistem pemanas 

air minum otomatis dengan menggunakan thermostat sebagai 

elemen kendalinya. Sistemnya sederhana, andal dan 

harganya terjangkau. Kekurangan dari water dispenser 

adalah suhu air yang dihasilkan tidak dapat diatur, hanya 

pada suhu tertentu ( 85C) tergantung thermostat yang 

digunakan. 

Pada tulisan ini akan diterangkan sistem water dispenser 

sebagai alat bantu percobaan sistem kendali yang dapat 

diatur suhu airnya dari 37C – 85C dengan menggunakan 

metoda kendali open loop, histerisis dan proporsional.   

Sistem yang dikembangkan terdiri dari sistem 

mikrokontroler berbasis ATMega16, IC sensor suhu 

LM35DZ, solid state relay dan water dispenser sebagai alat 

bantu percobaan. LM35DZ sebagai sensor suhu mengukur 

suhu air minum dalam pemanas, di konversi ke data digital 

dengan ADC 10bit ATMega16. Metode pengaturan suhu  

dipilih dengan menggunakan saklar tekan dan display LCD. 

Untuk keperluan analisa sistem, data hasil pengukuran 

dikirim ke komputer dengan komunikasi data serial RS232. 

Pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa C 

standar dengan program aplikasi AVR Studio 4 dari Atmel.   

Sistem water dispenser  otomatis dapat di-implementasikan 

dengan sistem mikrokontroler ATmega16 dan cukup mudah 

direalisasikan. Dari hasil analisis grafik dapat diketahui 

sistem mempunyai konstanta waktu  = 150s, slope ∆T/∆t = 
0.28C/s untuk kendali on/off dengan histerisis 2C dan slope 

∆T/∆t = 0.07C/s untuk kendali proporsional. Dari penelitian 

ini diharapkan sistem dapat digunakan untuk keperluan 

proses pembelajaran sistem kendali dengan alat bantu yang 

mudah didapat dan metoda pengaturan yang bervariasi. 

 

Kata kunci : water dispenser, solid state relay, Atmega16, 

pembelajaran. 

 

Abstract—Water dispenser is an automatic drinking water 

heating system by using thermostat as its control element. The 

system is simple, reliable and affordable. Disadvantages of 

water dispenser is the temperature of the water produced can 

not be regulated, only at a certain temperature (85C) 

depending on the thermostat used. 

In this paper we will explain the water dispenser system as an 
experimental system of control system which can be regulated 

water temperature from 37C - 85C using open loop, 
hysteresis and proportional control methods. 

The developed system consists of ATMega16 based 

microcontroller system, LM35DZ temperature sensor IC, solid 

state relay and water dispenser as experimental plant. LM35DZ 

as temperature sensor measure the temperature of drinking 
water in heater, in conversion to digital data with 10bit ADC 

ATMega16.  The temperature setting method is selected by 

using push button switch and LCD display. For system analysis 

purposes, the measurement data is sent to the computer with 

RS232 serial data communications. Software development 
using C standard language with Studio 4 AVR application 

program from Atmel.  

Automatic water dispenser system can be implemented with 

ATmega16 microcontroller system and quite easy to realize. 

From the graph analysis we can see that the system has a time 

constant  = 150s , slope ΔT / Δt = 0.28C/s for on/off control 
with hysterisis 2 and slope ΔT / Δt = 0.07C/s  for proportional 

control.  

From the results of graph analysis we can be known the 

characteristics of each type of control used. From this research, 

it is hoped that the system can be used for the learning process 
of control system with easy to get rides and with various 

regulation methods. 

 

Keywords : water dispenser, solid state relay, Atmega16, 
learning process . 

 

 

PENDAHULUAN 
Dalam system pengaturan, Pemodelan dan Analisa 

suatu sistem memegang peran penting untuk mengetahui 
kinerja dan mempelajari karakteristik dinamik sistem. 
Untuk mempelajari karakteristik suatu sistem kita perlu 
mengetahui model matematik dan dengan bantuan 
perangkat lunak MATLAB kita dapat mensimulasi sistem 
tersebut [1]. 

Water dispenser merupakan sistem pemanas air minum 
otomatis dengan menggunakan thermostat sebagai sensor 
suhu sekaligus sebagai aktuator kendalinya. Terdapat 2 
buah thermostat jenis bimetal yang terpasang pada water 

dispenser,yaitu TS1 untuk mengatur suhu air pada ( 
85C) dan TS2 untuk proteksi sistem jika suhu air 
melebihi 95C. Lihat Gambar. 1. 

 
Gambar.1 Rangkaian water dispenser dengan kendali 

thermostat. 
 

Komponen utama dari pemanas air adalah elemen 
pemanas terbuat dari kawat nikel yang dibungkus dengan 
isolator keramik dan ditempatkan dalam silinder tertutup 
terbuat dari baja antikarat yang diisi air. Sumber daya 
untuk elemen pemanas berasal dari tegangan 220VAC dan 
pengaturannya dengan menggunakan thermostat. 
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Pada silinder terdapat lubang saluran masuk untuk air 
dingin dan saluran keluar air panas. Kekurangan dari 
water dispenser adalah suhu air yang dihasilkan tidak 
dapat diatur, hanya pada suhu tertentu ( 85C) tergantung 
thermostat yang digunakan. Kekurangan lainnya adalah 
pengaturan suhu dengan menggunakan thermostat 

mempunyai simpangan yang lebar, yang dibatasi oleh suhu 
atas (action themperature) dan suhu bawah (reset 

themperature), lihat Gambar. 2. Untuk thermostat 85C 
jenis normally close (NC), pemanas akan kerja (on) 
sampai suhu atas 85C tercapai dan mati (off) sampai suhu 
bawah 20C. Pemanas akan kerja lagi setelah suhu bawah 
terlewat. 

 

 
Gambar. 2 batas atas dan bawas 

suhu thermostat 
 

METODE 
Pada tulisan ini akan diterangkan water dispenser 

sebagai alat bantu percobaan sistem kendali yang dapat 
diatur suhu airnya dari 37C – 85C dengan menggunakan 
kendali open loop, histerisis  dan proporsional. Untuk 
implementasinya digunakan kendali elektronik untuk  
mengganti kendali mekanik thermostat.  

Fungsi sensor suhu diganti dengan sensor suhu IC 
LM35DZ berupa sensor suhu yang sudah teritegrasi 
dengan elemen pengkondisi dan pengolah sinyal dengan 
batas pengukuran  0C – 100C dengan sensitivitas output 
10mV/C. Skala suhu dapat juga dalam K dengan 
menggunakan sensor suhu LM335 seperti pada [2] dengan 
mikrokontroler PIC18F4620 untuk pengatur suhu ruangan. 

Sensor ditempatkan pada tempat asal thermostat. 
Untuk pengganti aktuator mekanik berupa saklar bimetal 
yang merupakan bagian dari thermostat digunakan triac 
dan optoisolated triac driver. Ada dua cara penyalaan triac 
yang dapat digunakan yaitu pengaturan sudut phasa 
tegangan [3] dan deteksi simpangan nol (zero crossing 

detection) [4]. 
Pada penelitian ini pengaturan triac menggunakan 

metoda deteksi simpangan nol berupa solid state relay 

driver yang dilengkapi dengan rangkaian zero crossing 

detector (ZCD). Fitur ZCD mengurangi arus transient 
yang terjadi saat water dispenser  on atau off.  

Sistem yang dikembangkan menggunakan 
mikrokontroler berbasis ATMega16. Sensor suhu akan 
mengukur suhu air pada pemanas, di konversi ke data 
digital dengan ADC 10bit ATMega16. Metode pengaturan 
suhu dipilih dengan menggunakan saklar tekan dan display 
LCD. Untuk keperluan analisis sistem, data hasil 
pengukuran dikirim ke komputer dengan komunikasi data 
serial RS232 dan perangkat lunak hyper terminal. 
Pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa C 
standar dengan program aplikasi AVR Studio 4 dari Atmel. 

Terdapat tiga jenis kendali yang digunakan yaitu open 

loop dan open loop. Kendali open loop digunakan untuk 

mendapatkan model matematik orde 1 water dispenser . 
Kendali open loop dengan triac dengan penyalaan metoda 
deteksi simpangan nol. Triac berfungsi sebagai saklar 
elemen pemanas air.  

Waktu on off triac diatur dengan metoda PWM (pulse 
width modulation) dimana duty cycle (dc) ditentukan 
berdasarkan jumlah siklus untuk setiap 100 siklus 
tegangan AC. Satu siklus tegangan AC 50 Hz diemulasi 
dengan sinyal pulsa 10ms/20ms sehingga perioda PWM = 
2detik. Cara ini dimungkinkan karena adanya fitur ZCD 
pada triac driver sehingga tidak diperlukan penambahan 
rangkaian baru untuk zero crossing detektor. Setting dc 
dilakukan dengan menentukan jumlah pulsa yang 
diperlukan melalui input saklar tekan. 

Jenis kendali ke dua adalah kendali open loop on/off 
dengan histerisis. Kendali on/off digunakan untuk 
mengemulasi kendali mekanik thermostat untuk 
mengetahui karakteristik dinamik sistem.  

Jenis ketiga adalah kendali proporsional. Kendali 
proporsional digunakan untuk menguji model matematik 
water dispenser  secara simulasi dan membandingkannya 
dengan water dispenser  sebenarnya. 

Untuk mendapatkan model matematik, dapat dilakukan 
dengan metoda open loop dan open loop seperti yang 
dilakukan pada [5]. Pada penelitian disini model 
matematik (1) didapat dengan metoda dan kendali open 

loop untuk mendapatkan data output (suhu) terhadap 
waktu dengan dc pwm 100 % dan range suhu 27C - 85C. 

 𝑦[𝑘] =  𝑦[𝑘 − 1] +  𝑢[𝑘] … 1  
 

Data hasil pengukuran suhu vs waktu dikirim oleh 
sistem mikrokontroler ATmega16 dan diterima oleh 
komputer dengan bantuan perangkat lunak hyper terminal 
dari Microsoft. Data diolah lebih lanjut dengan perangkat 
lunak MATLAB untuk mendapatkan parameter a dan b 
dengan algoritma RLS (Recursive Least Squares).  

Untuk pengujian model matematik dilakukan dengan 
membuat program simulasi untuk kendali proportional 
untuk membuat plot/grafik dari model matematik tersebut 
dengan bantuan MATLAB. Pengujian dengan kendali 
proportional dilakukan dengan memanaskan air pada suhu 
dan nilai Kp yang sama dengan suhu yang digunakan 
untuk simulasi model matematik dan data hasil 
pengukuran dikirim ke komputer. 
 

HASIL 
Untuk mengetahui apakah kinerja water dispenser  

hasil rancangan sesuai dengan karakteristik sistem orde 1 
dilakukan analisis grafik suhu vs waktu dan %dc vs suhu 
untuk ketiga jenis kendali. 

Kendali Open loop. Dari hasil pengukuran suhu dari 27C 
- 85C dan %dc = 100% didapat grafik gambar 3.  
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Gambar. 3 Kendali open loop,  

suhu vs waktu. 
 

Grafik merupakan karakteristik sistem orde satu 
berbentuk grafik eksponensial yang merupakan 
karakteristik water dispenser . Dari grafik dapat diketahui 

konstanta waktu  untuk 63% dari 24C - 82C perlu 

waktu 340s, sehingga didapat  = 150s pada suhu 60C. 
Dari hasil pengolahan lebih lanjut dengan menggunakan 
program aplikasi MATLAB dan algoritma RLS diketahui 
model matematik masih perlu perbaikan sehingga tidak 
dibahas lebih jauh. 
Kendali on/off open loop dengan histerisis. Histerisis 
yang digunakan 2C dengan on=100% dan off=0%. Dari 
analisis grafik gambar 4.a, diketahui untuk mencapai suhu 
yang diinginkan (setting point) 37C diketahui slope ∆T/∆t 
= 14C/50s = 0.28 C/s dan suhu akhir yang dapat dicapai 
39C.  
 

 
Gambar. 4.a Kendali on/off dengan histerisis, suhu vs 

waktu. 
 

Dari gambar 4.b didapat histerisis aktual 2C, sistem 
akan off setelah suhu aktual > 36C dan akan tetap pada 
suhu 39C. Suhu akan turun jika air dispenser digunakan 
dan sistem akan kerja setelah suhu air < 37C. Pada grafik 
digambarkan saat mati-nya saja. 
 

 
Gambar. 4.b Kendali on/off dengan histerisis, %dc vs 

suhu. 
 

Kendali Proporsional. Parameter yang digunakan Kp=1 
dengan sp=37C. Dari gambar 5.a didapat suhu akhir 
hanya mencapai 35C (lihat Tabel 1) dan ini sesuai dengan 
teori kendali dimana nilai output (proses variable) kendali 
proporsioal tidak akan pernah sama dengan sp. Untuk 
mencapai suhu akhir diperlukan waktu 138 detik dengan 
slope 0.07 C/s. Nilai ini jauh lebih kecil dari kendali 
on/off. 
 

Tabel 1. Data karakteristik  
kendali Proportional. 

 
 
 

 
Gambar. 5.a Kendali proporsional  

suhu vs waktu. 
 

Keadaan ini sesuai dengan grafik hasil percobaan, 
gambar.5b. Pada saat awal suhu air masih dingin (=25C) 
diperlukan daya yang besar dengan duty cycle = 50 % dan 
terus turun proporsional dengan kenaikan suhu yang 
dicapai. Berakhir dengan dc = 5% pada saat suhu = 35C. 
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Gambar. 5.b Kendali proporsional 

 %dc vs suhu. 
 

SIMPULAN 
Sistem water dispenser  otomatis merupakan sistem 

orde satu yang dapat di-implementasikan dengan sistem 
mikrokontroler ATmega16 dan cukup mudah 
direalisasikan menjadi sistem kendali. Dari hasil analisis 
grafik pengukuran suhu, waktu dan duty cycle didapat 
hasil berikut. Sistem mempunyai konstanta waktu  = 
150s.  Untuk kendali on/off  didapat slope ∆T/∆t = 
0.28C/s dengan histerisis 2C dan untuk kendali 
proporsional didapat slope ∆T/∆t = 0.07C/s.  

Dari hasil penelitian ini diharapkan sistem dapat 
digunakan untuk keperluan proses pembelajaran sistem 
kendali dengan menggunakan alat bantu yang mudah 
didapat dan metoda pengaturan yang bervariasi. 
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Pertanyaan 
Apa yang dimaksud proses pembelajaran dalam makalah ini ? 
Jawab 
Umumnya sistem tidak diketahui karakteristiknya, dari sini 
memberi pemahaman sistem kendali. Dengan kontrol tertentu 
dapat diketahui parameter dengan hubungan matematikanya 
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Abstrak—Dalam makalah ini disampaikan hasil 

pengujian pengukuran Tahanan Permukaan Sample Uji 

Material Resin Epoksi yang banyak digunakan sebagai 

bahan dasar material isolasi Trafo Arus Distribusi. Bahan 

utama isolasinya adalah resin epoksi yang dicampur dengan 

semen putih. Permasalahan umum dalam penggunaan Trafo 

Arus di udara terbuka ( pasangan luar ) material resin 

epoksi dapat mengalami penuaan isolasi akibat pengaruh 

berbagai kondisi lingkungan ( polutan dan kelembaban 

).Tujuan utama dari pengujian ini adalah mengetahui 

korelasi pengaruh kandungan uap air dan polutan kabut 

garam terhadap penurunan Nilai Tahan Permukaan yang 

dapat mempengaruhi terjadinya arus bocor permukaan 

Trafo Arus Distribusi. Tegangan pengujian diberikan dari 2 

kV sampai dengan mendekati tegangan kerja distribusi 20 

kV. Dari hasil pengujian kondisi paling ekstrem yaitu kondisi 

sangat basah 95% RH  dan berpolusi tinggi  konduktivitas 36 

mS/cm diperoleh nilai kurva peningkatan arus bocor yang 

sangat fluktuatif dengan rentang nilai 207 – 678 mikro 

ampre. Pada pengujian ini dilaporkan juga kondisi 

terjadinya fenomena pita kering (Dry Band) dan fenomena 

Flash Over yang dapat menimbulkan gagal isolasi. 

 

Kata kunci : Resin epoksi , leakage current., dry band, 

flash over 

 
 

1.PENDAHULUAN 
Material polimer resin epoksi  mulai banyak digunakan 
untuk keperluan isolasi pasangan luar. Dalam 
penggunaannya dibawah medan listrik tinggi isolasi 
polimer mudah mengalami penuaan akibat pengaruh arus 
bocor yang terjadi. Penuaan isolasi yang terjadi dalam 
jangka waktu yang lama ditambah pengaruh kelembaban 
dan polutan dapat menyebabkan kegagalan isolasi. 
Salah satu parameter penting dalam menentukan 
tumbuhnya nilai arus bocor permukaan adalah turunnya 
nilai tahanan permukaan material resin epoksi. Arus bocor 
yang terjadi terdiri dari komponen pulsif dan komponen 
konduktif yang dapat terjadi di dalam dan dipermukaan 
material epoksi resin tsb.  
 

2.METODELOGI PENELITIAN 
2.1 Bahan Uji  

Dalam penelitian ini digunakan Trafo Arus  20 kV dari 
PT.PLN Distribusi Jawa Barat sebanyak 3 buah. Untuk 
mengetahui pengaruh komposisi campuran semen putih 
dalam resin epoksi dibuat juga sample uji resin epoksi 
berukuran 40 x 40 x 5 mm3 sebanyak 3 buah .   

 

Gambar 1. Material resin epoksi pada trafo arus distribusi 
pasangan luar 

 
Senyawa dihidroksi yang paling umum dipakai adalah 
bisfenol A, dengan struktur kimia adalah : 
 

 
 
Sedangkan senyawa resin epoksi epoksida yang digunakan 
secara komersial adalah glidisil amin , dengan struktur 
kimia Sebagai berikut : 
 

 
Polimerisasi kedua senyawa di atas untuk membentuk 
polimer terikat silang melalui beberapa tahap yang 
dikeraskan sempurna. 
 
2.3 Pengukuran Tahanan Permukaan  
Pengukuran harga tahanan permukaan diukur dan dibaca 
dengan menggunakan alat ukur tahanan tinggi Ultra High 

Resistance meter. 
 

 
Gambar 2. Rangkaian pengukuran tahanan permukaan 
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2.3 Pengukuran Arus bocor trafo arus 

Untuk mengetahui korelasi antara penurunan nilai tahanan 
permukaan dengan peningkatan arus bocor permukaan 
trafo arus distribusi dengan berbagai kondisi lingkungan , 
maka dibuat kamar test ( chamber test ) seperti rangkaian 
pengukuran di bawah ini. 
 

 
Gambar 3. Rangkaian pengukuran arus bocor trafo arus 

 
Rangkaian pembangkit tegangan tinggi AC digunakan 
seperti yang terlihat pada skema uji gambar 2 di atas. 
Tegangan tinggi yang keluar dapat diatur outputnya 
melalui meja control sesuai yang dibutuhkan . Trafo arus 
distribusi diletakkan pada kamar uji yang telah diatur 
kondisi kabut garam dan kelembabannya.  
Untuk pengukuran arus bocor komponen konduktif 
digunakan Low Pass Filter (LPF)  yang terdiri dari 
komponen Resistor dan kapasitor. Arus bocor yang 
dilewatkan melalui LPF ini adalah yang memiliki frekuesi 
di bawah 1 kHz dengan penguatan 0.5. Sedangkan untuk 
pengukuran arus bocor komponen pulsif yang dilewatkan 
melalui High Pass Filter (HPF) dengan lebar frekuensi 
131-384 kZ.    
 
2.4 Pengotoran Trafo Arus  

Pengotoran trafo arus mengacu pada standar IEC 507. 
Metode pengotoran berdasarkan pengotoran kabut garam 
yang sering disebut dengan salt fog test, sbb: 
1. Pengotoran dengan bahan pengotor kaolin 40 gram 

yang dilarutkan ke dalam satu liter dan ditambah 
variable NaCL sedikit demi sedikit untuk mendapatkan 
kondukvitas yang diinginkan. Konduktivitas larutan 
pengotor dihitung dengan alat ukur TD Scan. 

2. Larutan pengotor dimasukkan ke dalam bak air 
microwave untuk menghasilkan kabut garam yang 
dialirkan ke dalam kamar tes. Kabut garam dihentikan 
setelah mendapatkan tingkat kelembaban yang 
diinginkan. 

Jumlah garam yang digunakan sebagai larutan pengotor 
sering disebut dengan ESD ( Equivalent Salt Deposit 

Density ). Berdasarkan data pengalaman dilapanagan , 
berdasarkan IEC 815, larutan pengotor ESDD sbb : 
 

Tabel I. Klasifikasi kontaminasi berdasarkan ESDD 
ESDD(mg/cm2) Konduktivitas 

(mS/cm) 
Klasifikasi 
kontaminasi 

0-0,03 0-12 Bersih 
0,03 -0,06 12-24 Polusi ringan 
0,06-0,1 24-40 Polusi sedang 
>0,1 >40 Polusi tinggi 

  
 
 
 

3. HASIL PENGUKURAN DAN DISKUSI 
3.1 Hasil pengukuran tahanan permukaan  
Dari Pengujian nilai tahanan permukaan sample uji dan 
trafo arus distribusi dalam kondisi chamber test , RH 95%, 
Konduktivitas pengotor 36 mS/cm adalah sbb : 
Tabel II. Sifat tahanan listrik sample uji material resin 
epoksi , RH 95 %, Konduktivitas 36mS/cm  
 

Sample Uji  kV Tahahan Permukaan 
(Giga Ohm) 

  RH 
58% 

RH 
78% 

RH 
95% 

Trafo A            
5  18,0 5,2 

1,58 

Trafo B            
10  28,2 7,1 

3,80 

Trafo C            
15  32,8 14,6 

3,40 

D (semen putih 
25%) 

           
20  21,1 8,1 

1,90 

E (semen putih 
50%) 

           
25  15,2 10,2 

2,10 

F (semen putih 
75%) 

           
30  24,3 6,6 

2,50 

 
3.2 Hasil pengukuran arus bocor permukaan sample 

uji  
Dari Pengujian arus bocor permukaan sample uji dan trafo 
arus distribusi dalam kondisi chamber test , RH 95%, 
Konduktivitas pengotor : 4.6 mS/cm, 24 mS/cm, 36 
mS/cm adalah sbb : 
 

 
 
Gambar 4. Karakteristik arus bocor permukaan trafo arus 

distribusi dengan konduktivitas yang berbeda- 
beda,95%RH 

 
Dalam penelitian ini juga dilaporkan sering terjadi  flash 

over pada penerapan uji tegangan kerja di atas 30 kV pada 
kelembaban tinggi RH 95% dengan polutas tinggi 
36mS/cm. 
3.3 Diskusi dan analisa 
Tujuan utama dari pengujian ini adalah mengetahui 
korelasi pengaruh kandungan uap air dan polutan kabut 
garam terhadap penurunan Nilai Tahan Permukaan yang 
dapat mempengaruhi terjadinya arus bocor permukaan 
Trafo Arus Distribusi.  
Dari hasil pengukuran tahanan permukaan table II terlihat 
dengan jelas bahwa nilai tahanan permukaan turun dengan 

  4.6 mS/cm 

   24 mS/cm 
   

36 mS/cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% RH 678.43 

569.99 

359.98 
406.87 

354.98 34 

278.87 

206.77 

298.76 
267.98 

2     4 6      8     10    12    14    16    18   20 

Tegangan [kV] 
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nilai kelembaban yang tinggi. Kandungan uap air yang 
menempel pada permukaan bahan sangant menentukan 
nilai tahanan permukaannya. Kandungan uap air ini telah 
menambah konsentrasi ionik meningkat dipermukaan 
bahan , hal inilah menyebabkan sifat konduktivitas bahan 
menjadi naik. Sedangkan konduktivitas polutan juga 
sangat menentukan kemampuan polutan dalam menyerap 
kandungan uap air yang diberikan. Nilai tahahan 
permukaan yang turun ini memudahkan tumbuhnya arus 
bocor permukaan baik dari komponen pulsif berfrekuensi 
tinggi maupun komponen konduktif berfrekuensi rendah.  
Dari table II , diambil kondisi kelembaban sangat tinggi 
RH 95% dengan konduktivitas polutan tertinggi 36 mS/cm 
menunjukkan sample uji Trafo B dari PLN yang memiliki 
tahahan permukaan tertinggi yaitu 3,8 x 10 10 Ohm, 
sedangkan dari sample uji material resin epoksi 40 x 40 x 
5 mm yaitu sample F dengan campuran bahan pengisi 
semen putih 75% yaitu 2, 5 x 1010 Ohm. 
Selanjutnya Sample Uji Trafo B yang memiliki nilai 
tahanan terbaik ini diambil untuk pengukuran arus bocor 
permukaan yang hasilnya seperti Gambar 4 , dalam 
kondisi sangat basah RH 95% grafik hasil pengukuran 
sangat fluktuatif. 
Arus bocor yang mengalir dipermukaan trafo arus ini telah 
membuat kondisi lapisan polutan menjadi basah dan 
kering secara bergantian pada tegangan kerja yang berbeda 
beda. Hal ini menujukkan teori terbentuknya  fenomena 
tracking karbon (surface tracking )akibat pertumbuhan 
komponen pulsif (lebar frekuensi 131-384 kHz) arus bocor 
peluahan sebagian (partial discharge ) berjenis surface 

discharge yang ditandai dengan timbulnya pulau pulau 
kecil dipermukaan isolasi.  
Maka dalam proses terjadinya arus bocor komponen 
konduktif  (lebar frekuensi < 1kHz) sangat erat kaitannya 
dengan terbentuknya fenomena pita kering (dry band) 
yang sangat memungkinkan terjadinya kegagalan isolasi.   
Pada kelembaban tinggi, terjadi pembasahan pada lapisan 
polutan sehingga arus bocor permukaan isolasi menjadi 
besar. Karena dialiri arus bocor secara terus menerus 
(kontinyu) maka menimbulkan panas yang menguapkan 
komponen lembab tadi sehingga terbentuklah jalur pita 
kering seperti gambar di bawah ini. 
 

 
 

Gambar 5 . Skema busur flash over akibat fenomena 
terbentuknya pita kering 

 
Dari hasil pengukuran arus bocor seperti gambar 4, 
menujukkan fenomena terbentuknya jalur pita kering 
tersebut di atas. Adanya pertumbuhan grafik arus bocor 
permukaan komponen konduktif yang sangat fluktuatif 

yang terdiri dari nilai nilai puncak minimum besar arus 
bocor 206µA, 268µA, 299µA, dan 349µA. Sedangkan 
untuk nilai nilai puncak maksimum besar arus bocor 
sebesar 360 µA, 406 µA, dan 678 µA. Jika skema jalur 
pita kering yang terbentuk semakin panjang, maka pada 
kondisi tertentu terbentunya busur flash over yang  
menyebabkan arus bocor mudah mengalir ke ground. Pada 
saat itulah mengalir arus bocor pada seluruh permukaan 
trafo arus yang menandakan terjadinya kegagalan isolasi. 
Berdasarkan hipotesa sementara , menunjukkan bahwa ada 
korelasi yang sangat kuat antara penurunan nilai tahanan 
permukaan isolasi dengan pertumbuhan arus bocor akibat 
kondisi kelembaban dan polutan yang diberikan. Adanya 6 
sample uji yang berbeda beda menunjukkan kemampuan 
polutan menyerap kandungan uap air akibat pemanasan 
arus bocor sangat ditentukan dengan komposisi bahan 
utama isolasi resin epoksi dengan campuran bahan pengisi 
semen putih.  
Gugus epoksida pada material resin epoksi merupakan 
gugus aktif yang cendrung mudah bereaksi dengan unsur 
reaktif lainnya seperti kandungan uap air (H20) dari 
perlakuan kelembaban tinggi RH 95% . Sedangkan 
senyawa NaCl dari kabut garam adalah unsur kimia yang 
sangat reaktif , mengandung Na+ dan CL- yang selalu 
cendrung membuat ikatan baru. Na+   sangat mudah 
bereaksi dengan dengan ) dari gugus epoksi yaitu memutus 
ring antara O dan dan CH2 . Proses kimiawi pemutusan 
ring iji tersebut ternyata sangat dipengaruhi oleh 
komposisi prosentase berat bahan pengisi resin epoksi itu 
sendiri. Oleh karena itu, respon peluahan muatan dari 
komposisi pengisi semen putih 25%, 50%, 75% dari 
prosentase beratnya memberikan pengaruh perilaku 
degradsi nilai tahanan permukaan  yang berbeda beda pada 
setiap sample uji.  
Hal yang sangat menarik untuk riset penelitian berikutnya 
adalah menemukan nilai prosentase komposisi bahan 
pengisi semen putih terbaik pada material resin epoksi 
sebagai material isolasi trafo arus distribusi pasangan luar 
(outdoor) . Terutama sekali kemampuan material isolasi 
ini dalam unjuk kerja nilai tahanan permukaan untuk 
mengurangi fenomena terbentuknya jalur tracking karbon 
(surface tracking) akibat peluahan muatan sebagian 
(surface discharge) dan fenomena terbentuknya pita 
kering (dry band) akibat arus bocor permukaan. 
 

4. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian perilaku sifat listrik nilai tahanan 
permukaan isolasi pada kondisi kelembaban dan polutan 
garam ini dapat diambil kesimpulan sbb : 
1. Nilai tahanan permukaan material resin epoksi sangat 

dipengaruhi oleh komposisi bahan pengisi semen putih 
, hal ini sangat berhubungan dengan kemampuan bahan 
dalam menyerap kandungan uap air (H20) dari perilaku 
kelembaban tinggi RH 95% dan konduktivitas polutan 
dari perilaku pemberian kabut garam 36mS/cm. 
beratnya.  

2. Pertumbuhan kenaikan arus bocor permukaan sangat 
erat kaitannya dengan terbentuknya fenomena tracking 
karbon akibat pengaruh arus bocor berfrekuensi tinggi 
peluahan sebagian (surface discharge) dan fenomena 
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terbentuknya jalur pita kering (dry band) akibat 
pengaruh arus bocor berfrekuensi rendah yang 
mengalir dipermukaan isolasi trafo arus distribusi. 

3. Hasil hipotesa sementara pada kondisi kelembaban 
tinggi RH 95% dan polutan tinggi 36mS/cm 
berdasarkan hasil pengujian nilai tahanan permukaan 
diperoleh komposisi terbaik bahan pengisi semen putih 
material resin epoksi adalah 75% dalam prosentase 
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