
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMINAR NASIONAL DESAIN DALAM  

INDUSTRI KREATIF 

 
 



 
 

B-1 
 

Rancang Bangun Fasilitas Referensi Pembelajaran Desain Interior 
Yang Ter-Integrasi Pada Ruang Studio 

 
Edwin Widia 

Jurusan Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Institut Teknologi Nasional 

Jl. PKH. Mustapha No. 23, Bandung 40124 
edwin.widia@itenas.ac.id 

 
                               Abstrak 

 
Pada proses pembelajaran kelas studio desain interior dibutuhkan sarana pendukung yang dapat 
membantu meningkatkan wawasan mahasiswa melalui referensi, namun pembelajaran menggunakan 
referensi pun harus dibimbing oleh pengajar, sehingga pencarian referensi pun akan lebih efektif jika 
proses pencarian referensi dilakukan  bersama dan terintegrasi dalam fasilitas kelas sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman dan persepsi mahasiswa melalui bimbingan pengajar. Pembelajaran 
dengan metoda menggunakan referensi digital akan menjadi efektif karena kita dapat mengakses 
berbagai sumber di seluruh dunia baik yang bersifat teks, gambar ataupun video. Metode dukungan 
pembelajaran ini sudah memungkinkan karena adanya perkembangan teknologi, sehingga untuk 
menjangkau fasilitas internet semakin mudah. Kemudian teknologi android sangat membantu 
mempermudah akses internetnya juga. Fasilitas ini berupa tv led dengan dukungan tv box, yang 
disimpan di depan kelas. Kemudian dengan menggunakan fasilitas ini, tv dapat berjalan terus selama 
perkuliahan tanpa harus dimatikan. Dengan metode dukungan pembelajaran ini, pembelajaran akan 
lebih cepat dan efektif.  
 
Kata Kunci : Referensi, Fasilitas, Studio, Interior 
 
1. Pendahuluan 
Latar Belakang Masalah  
Kebutuhan akan fasilitas pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran sangatlah dibutuhkan, 
dalam rangka meningkatkan capaian pembelajaran  program studi yang menjadi landasan akreditasi 
program studi, sangatlah dibutuhkan bentuk dukungan metode pembelajaran yang sesuai dengan 
karakter mahasiswa sekarang yang merupakan generasi milenial. Dimana monitor dan display 
merupakan bagian dari keseharian generasi tersebut. Digital dan virtual menjadi hal yang sangat akrab 
sehari – hari dengan mereka, Sehingga kurikulum dengan capaian pembelajaran belum cukup tanpa 
dukungan fasilitas pembelajaran yang menyesuaikan gaya mahasiswa sekarang. Oleh karena itu 
fasilitas penunjang dari kebutuhan tersebut haruslah dirancang sesuai dengan kebutuhan dan relevan 
dengan kondisi ruang kelasnya.  Urgensi dari kebutuhan ini  merupakan bagian dari implementasi 
kurikulum 2017 yang tercantum pada fishbone keterkaitan mata kuliah dimana semua mata kuliah 
merujuk pada capaian pembelajaran yang di implementasikan per-semester.   
 
Batasan Masalah 
Pada denah terlampir dapat dilihat area studio yang dapat digunakan oleh program studi desain 
interior, hanyalah area yang berwarna abu-abu atau terbagi dua dengan program studi desain 
komunikasi visual. Dengan mengetahui luasan awal dari volume ruang – ruang yang tersedia, kita 
dapat membuat prediksi kebutuhan yang dapat di instalasikan pada ruangan yang tersedia. 
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           Gambar 1. Denah Lantai 4         Gambar 1. Denah Lantai 2 

Area lantai 2 merupakan area  studi desain interior yang menjadi lantai pertama ruang studio desain 
interior. Ruangan yang bisa digunakan terdapat pada tiga lantai, dengan Besaran total keseluruhan 
yang bisa digunakan adalah +570m2 untuk studio Desain Interior, ruang 1402 dan ruang 1401 sudah 
di jadikan ruang Laboratorium Digital dan dikurangi 33m2 sebagai ruang kordinator dosen, kemudian 
untuk populasi mahasiswa +536 mahasiswa studio Desain Interior dan 144 mahasiswa pendidikan 
dasar. Dikurangi mahasiswa Tugas akhir sebanyak 53 orang, karena RuangTugas Akhir berbeda 
gedung dan memiliki fasilitas sendiri. 
 
2. Metodologi 
Metode penelitian dilakukan secara Kuantitatif dan Kualitatif dimana, proses penelitian dilakukan 
dengan  membuat kebutuhan yang diperlukan dari capaian pembelajaran, sehingga keluar fasilitas 
referensi seperti apa yang dibutuhkan, kemudian dibuat gambar desain perencanaan fasilitas tersebut, 
setelah itu diujikan kepada mahasiswa pengaruh fasilitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan fasilitas 
pendukung pembelajaran mahasiswa. 

     
Gambar 3 Bagan tahapan penelitian 
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Instrumen penelitian 
Model ruangan studio yang di integrasikan dengan fasilitas referensi berupa fasilitas yang terintegrasi 
dengan kelas studio yang mampu memberikan sumber referensi yang luas, Langkah yang dilakukan 
dengan ; 

 Mencari variabel kebutuhan fasilitas referensi yang mudah di implementasikan pada kelas 
studio namun dapat mengkases kebutuhan referensi yang luas. 

 Mencari format  referensi yang dapat di implementasikan di kelas studio. 
 Membuat kuesioner tentang kebutuhan fasilitas referensi. 

 
3. Hasil Dan  Pembahasan  
Studi Kebutuhan Fasilitas Referensi  
Setelah dilakukan kajian pustaka dan pencarian metoda yang sesuai maka dibuatlah kuesioner awal 
sebagai acuan kebutuhan dasar mahasiswa tentang kebutuhan referensi dan, kebiasaan mereka dalam 
mencari sumber – sumber referensi yang di perlukan dalam mengerjakan mata kuliah studio, sehingga 
peneliti dapat lebih optimal dalam menentukan bentuk referensi yang sesuai dengan kebutuhan.  
 
Analisa kondisi eksisting lay-out kelas studio 

 

Gambar 4. Lay-out Furniture Lantai 2 dan Lantai 4 

Pada denah lantai empat dan lantai dua, terdapat dua ruang kelas yang ditetapkan sebagai ruang studio 
desain interior, dan pola bangunannya yaitu empat meter untuk kolom horisontal dan kelipatan tiga ke 
enam untuk kolom vertikal, yang jadi permasalahan disini adalah jumlah populasi mahasiswa desain 
interior yang meningkat, sehingga fasilitas konkrit, akan sangat sulit untuk ditempatkan pada studio 
tersebut. Kemudian batasan furniture yang sudah ditentukan sehingga ruangan pun sudah habis, bila 
ditambahkan fasilitas konkrit lainnya 
 
Kondisi eksisting ruang studio 
Dilihat dari foto di samping dapat terlihat untuk fasilitas penyampaian materi, sudah bagus, terdapat 
fasilitas audio dan layar untuk penempatan proyektor, dan papan kapur. Namun fasilitas tersebut 
masih belum optimal untuk area penempatan fasilitas referensi. 

    

Gambar 5. Existing Lantai 2 dan 4 
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Studi Kebutuhan Fasilitas Referensi  
Setelah dilakukan kajian pustaka dan pencarian metoda yang sesuai maka dibuatlah kuesioner awal 
sebagai acuan kebutuhan dasar mahasiswa tentang kebutuhan referensi dan, kebiasaan mereka dalam 
mencari sumber – sumber referensi yang di perlukan dalam mengerjakan mata kuliah studio, sehingga 
peneliti dapat lebih optimal dalam menentukan bentuk referensi yang sesuai dengan kebutuhan. 
 

Tabel 1. Studi kebutuhan 

No. Keterangan Gambar 

1. 

Tujuan dari pertanyaan ini 
adalah untuk memastikan 
bahawa majhasiswa tersebut 
sudah pernah mengalami 
kesulitan dalam perkuliahan 
studio  

95% mahasiswa mahasiswa sedang menjalani mata kuliah studi desain 
interior dan desain mebel, pada mata kuliah tersebut dukungan 

referensi sangatlah dibutuhkan dalam memngembangkan wawasan 
referensi desain, yang sifatnya menambahkan inspirasi desain 

2. 

Tujuan dari pertanyaan ini 
untuk mengetahui pada 
dimanakah mahasiswa 
menghadapi tingkat kesulitan 
ketika berada dalam proses 
perencanaan desain 

 
50% mahasiswa menjawab fase tersulit dalam perencanaan desain 

adalah pada fase pengembangan desain, dimana pada fase ini adalah 
fase implementasi desain dari konsep menjadi dokumen desain 

3. 

Dari pertanyaan ini, memiliki 
tujuan untuk mengetahui pada 
bidang apa mahasiswa 
mengalami kesulitan memahami 
hal yang bersifat teori, sehingga 
relevansi bentuk referensi harus 
benar adanya. Tidak dapat 
digantikan dalam bentuk virtual, 
atau teksbook. 

35,7% mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami konstruksi 
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4. 

Tujuan pertanyaan ini untuk 
mengetahui, bagaimana 
kebiasaan mahasiswa dalam 
mencari referensi, sehingga 
dapat dibatasi proses pencarian 
bentuk referensinya 

 
 
Melihat hasil analisa dari kuesioner, maka dibutuhkan fasilitas referensi yang tak terbatas. Sejauh ini 
fasilitas tersebut dapat diakomodasi oleh buku dan literatur, atau kunjungan ke lapangan dalam 
meningkatknan tingkat pemahaman. Namun rata rata kecenderungan anak desain adalah anak yang 
memiliki potensi besar pada kecerdasan spasial, dimana kecerdasan tersebut lebih mudah diakomodir 
menggunakan hal – hal yang bersifat visual, kemudian kemudahan gambar bersuara dan bergerak 
sangatlah membantu proses pemahaman mereka, selain itu, bila dilihat dari kuesioner, mahasiswa 
sangatlah sering menggunkan fasilitas internet dalam mencari referensi, oleh karena sudah dipastikan 
mereka memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu 
direncanakan fasilitas referensi yang bersifat digital dan mudah pemasangannnya. 
 
Rancang Bangun Fasilitas referensi Digital 
Dari hasil analisa kuesioner, ruang dan kebutuhan referensi maka, dirancang fasilitas referensi yang 
terintegrasi pada kelas studio yang bersifat digital, hal tersebut direncanakan dengan pertimbangan 
batasan ruangan, namun kebutuhan referensi yang sangat besar, kemudian fasilitas penyimpanan, dan 
harga fasilitas yang dapat dijangkau. Oleh karena itu dibuat item kebutuhan apa saja yang akan di 
rancang dan di implementasikan ke dalam ruang kelas studio desain interior. Proses instalasinya harus 
mudah dan proses operasinya pun juga harus mudah dan user friendly, saat ini mahasiswa merupakan 
pengguna telepon cerdas, sehingga sudahlah sangat akrab dengan sistem operasi android, kemudian 
penggunaan layar televisi juga merupakan keseharian mereka. 
 
Rencana fasilitas yang di instalasikan di kelas studio 

Tabel 2. Rencana Fasilitas 

 

No. Nama Barang Gambar Fungsi 

1 
TV LED 49’ 
dan Remote 

Sebagai output fasilitas berupa layar televisi dengan 
teknologi LED, dimana sudah memiliki fasilitas USB 
reader hingga HDMI 

2 
Smart TV Box 

dan Remote 
Sebagai player yang telah memiliki teknologi Android, 
sehingga dapat digunakan sebagai penerima internet 

3 Braket TV 
Sebagai fasilitas perekat TV ke dinding pada kelas studio, 
sehingga dapat optimalkan volume ruang 
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Tabel 2. Rencana Fasilitas (Lanjutan) 

 
 
Instalasi rancang bangun fasilitas  
 

Tabel 3. Instalasi Fasilitas 

No. Penjelasan Gambar 

 
1. 

Rencana Konfigurasi 
penempatan fasilitas pada 
standar kelas studio yang 
ada, dan menyesuaikan 
dengan fasilitas yang sudah 
ada, yaitu adanya fasilitas : 
whiteboard, dan layar 
proyektor 

 

Gambar 2. Rencana Konfigurasi Fasilitas pada kelas studio 

4. 

Studi sudut dan jarak 
pandang untuk mengetahui 
Kondisi sudut pandang 
paling jauh, masih cukup 
terlihat namun tidak optimal 

4 Hanging Shelf 
Sebagai tempat penyimpanan Keyboard, mouse dan Smart 
TV Box 

5 
Keyboard dan 

Mouse Wireless 

Sebagai fasilitas penginput data, namun wireless, agar 
pengajar dapat menggunakannya walaupun dalam kondisi 
jauh dari TV 
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Gambar 3. Denah dan Isometri kelas dan furniture dengan sudut pandang 

 
Kondisi setelah pemasangan  

Tabel 4. Kondisi setelah pemasanga 

No. Penjelasan Gambar 

 
1. 

Kondisi setelah terpasang, sesuai 
dengan rencana pada gambar 
rencana, ada satu ruang studio yang 
telah memiliki fasilitas referensi 
konstruksi plafon. 
Kelebihannya ruangan terlihat lebih 
elegan dengan terpasangnya TV 
Led, sehingga memberikan kesan 
kelas yang lebih hi tech. 
Kekurangannya, perlu 
menambahkan jalur listrik, karena 
perencanaan yang bersifat 
tambahan. 

  

Gambar 4. Ruang 1201                    Gamabr 5. Ruang 1203  

   

Gambar 6. Ruang 1403                 Gambar 7. Ruang 1404                       

 
 
Uji coba fasilitas referensi digital pada kelas studio 

Tabel 5. Uji coba fasilitas 

No 
Penjelasan Gambar 

1. 
 

Mahasiswa mencoba langsung 
penggunaan fasilitas referensi digital pada 
kelas studio. Mahasiswa terlihat antusias 
untuk mencoba, karena fasilitas tersebut 
cukup friendly user. Mahasiswa sangat 
antusias ketika memperhatikan video. 
Dimana audio dan visual sangat 
berpengaruh dalam mengambil perhatian 
mahasiswa untuk lebih fokus memahami 
tentang konten perkuliahan. 

  
Figure 8. Mahasiswa mencoba mengoperasikan 
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2. 

Uji coba Dosen memberikan referensi 
melalui youtube tentang konstruksi 
bambu. 
Dosen Cukup memasukan kata kunci 
materi referensi , wawasan tambahan 
melalui youtube lebih mudah dicerna 
mahasiswa 

 
Figure 9. Uji Coba oleh Dosen 

 
 
 

3. 

Uji Coba Mahasiswa melakukan 
presentasi dengan menggunakan  fasilitas 
referensi. Sebagai Fasilitas referensi, 
tampilan gambar yang dikeluarkan tetap 
cerah dan nyaman, walaupun kondisi 
ruangan dalam keadaan terang, sehingga, 
interaksi antar mahasiswa dan pengajar 
tidak mengalami masalah. 

    

   

Gambar 10. Sebagai sarana pendukung presentasi 
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Validasi  implementasi fasilitas referensi digital pada kelas studio 
 

Tabel 6. Validasi Fasilitas 
No
. 

Analisa Gambar 

 
1. 

Dari semua responden yang 
ada menjawab bahwa fasilitas 
ini sangat perlu, sehingga 
implementasi dari fasilitas ini 
cukup penting untuk 
direalisasikan 

 
Pertanyaan ini mencari urgensi dari kebutuhan fasilitas ini 
terhadap, mahasiswa yang kuliah mata kuliah studio. 

 
2. 

89.7 % responden pentingnya 
melihatreferensi bersama 
antara dosen dan mahasiswa, 
sehingga proses pembelajaran 
menggunakan sumber dapat 
menekan perbedaan intepretasi 
dan presepsi 

 
Pertanyaan ini mencari tingkat urgensi persamaan persepsi dalam 
melihat referensi

 
Hasil uji coba : 

 Mahasiswa lebih termotivasi untuk melihat kelayar televisi karena memang memiliki unsur 
ketertarikan dari bentuk interaktif video 

 Dosen dapat memberikan referensi lebih luas ketika terkoneksi dengan internet 
 Harus di kategorisasikan dalam proses pencarian kata kunci, diharapkan dosen sudah mencari 

referensinya sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah 
 Tidak dibutuhkannya pengkondisian cahaya ruangan, sehingga tidak perlu menggelapkan ruangan 

seperti cara kerja proyektor 
 Masih kurang optimal untuk mahasiswa yang duduk dibelakang 
 Dibutuhkannya stabilitas koneksi internet 
 Namun bisa didownload terlebih dahulu sehingga dapat dinyalakan secara offline 

 
4. Kesimpulan  
Penggunaan fasilitas referensi digital dengan menggunakan TV led dan smart TV Box sangat 
membantu dalam metoda pencarian sumber referensi. Secara fisik fasilitas tersebut mendukung 
berbagai kegiatan, tidak hanya kegiatan formal akademik, namun kegiatan lain yang bersifat 
presentasi. Fasilitas ini digunakan oleh pengajar untuk memberikan fasilitas visual dengan sumber 
internet, namun dapat digunakan juga secara off line dengan menggunakan laptop sebagai mesin 
pencari sumber referensinya. Fasilitas ini sangat relevan dengan melihat kondisi dari ruangan 
mempunyai batasan volume ruang dan ergonomi jarak nyaman sudut pandang secara visual. 
Pengoperasian fasilitas ini sangatlah mudah, sehingga pengguna fasilitas tidak akan menemukan 
kesulitan dalam menggunakannya, baik mahasiswa maupun dosen. Teknologi dari TV Led sekarang 
secara fisik memudahkan instalasi di ruangan, sehingga tidak mengambil volume ruang yang tersedia. 



 
 

B-10 
 

Untuk kegiatan presentasi fasilitas ini sangat membantu dalam memberikan visualisasi warna, karena 
warna yang keluar memberikan kenyamanan lebih, karena tidak berpengaruh terhadap kondisi cahaya 
ruangan. Kondisi ini dapat memberikan ketahanan belajar mahasiswa dalam menjangkau konsentrasi 
belajar yang lebih lama.  
Untuk tingkat kenyamanan, besaran dimensi TV akan meningkatkan kenyamanan lebih, Kemudian 
harga TV Led semakin terjangkau, sehingga fasilitas ini sudah relevan untuk di implementasikan 
dikelas kelas yang membutuhkan fasilitas referensi dan presentasi, karena dengan fasilitas tersebut  
tingkat kenyamanan belajar akan lebih besar.  Sebaiknya Pengembangan fasilitas ini juga di 
implementasikan pada semua laboratorium desain interior. 
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Abstrak 
 

Pengolahan sampah plastik untuk dikembangkan menjadi benda pakai yang bermanfaat kembali 
sudah banyak dilakukan. Namun masih perlu banyak sentuhan kreativitas dalam pengolahannya. 
Eksplorasi sampah plastik menjadi karya baru yang bermanfaat tanpa harus diurai dan dihancurkan 
merupakan salah satu solusinya. Dengan teknik pemanasan/ heating, eksplorasi pengolahan sampah 
plastik khususnya jenis PET & HDPE diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memberikan 
banyak alternatif lebih banyak. Metode design by doing yang dikembangkan dalam penelitian ini 
diharapkan kan mendapatkan  kebaruan dari hasil alternatif pengembangan desain produk pakai 
yang sudah dikerjakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah industri kreatif yang 
dapat memberdayakan masyarakat khususnya pengolahan sampah plastik jenis PET & HDPE 
menjadi produk pakai. Dengan kreatifitas, sampah plastik ternyata dapat dieksplor menjadi produk 
pakai khususnya untuk produk interior. 

Kata Kunci : eksplorasi , plastik,  heating, produk pakai , design by doing 
 
1. Pendahuluan  
Masalah yang hampir kita jumpai sehari-hari adalah masalah penanggulangan sampah dan sampai saat 
ini masih merupakan permasalahan yang belum bisa diselesaikan dengan baik, khususnya di berbagai 
daerah di Indonesia.  Jumlah sampah terus meningkat di setiap tahunnya. Kesadaran pemerintah dan 
masyarakat akan sampah harus digali agar terlepas dari permasalahan sampah.  

Menumpuknya sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelolanya menyebabkan kian 
tahun amapah kian bertambah dan terbuang percuma bahkan sampai mencemari lingkungan. 
Indonesia merupakan negara dengan urutan ke-2 setelah China dalam daftar 20 negara yang paling 
banyak membuang sampah plastik di laut. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia 
merupakan negara maritim dan lautnya dipenuhi dengan sampah.  

Banyak upaya yang dilakukan dari membakar, menghancurkan, mengubur dan juga mendaur ulang 
sampah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Namun upaya tersebut masih belum bisa 
menyelesaikan permasalahan penanggulangan sampah. Upaya pemerintah mulai dari perarturan 
pemerintah sampai Peraturan daerah gencar dilakukan, bahkan terakhir mengupayakan penggunaan 
plastik berbayar  ketika masyarakat membeli barang di retail modern sebagai kantong pembawa 
barang-barangnya. Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk baru sudah banyak dilakukan, mulai 
dari pernak pernik, aksesoris hingga benda pakai lainnya. 

Di dunia interior, bahan material yang dipakai selain menggunakan bahan material non hayati juga 
masih mengandalkan bahan material hayati. Namun disadari bahan material hayati tersebut lambat 
laun akan sangat langka dan mungkin habis. Untuk itu upaya mencari terus bahan material yang 
berbahan baku murah, mudah didapat dan juga tanpa merusak lingkungan gencar dilakukan. Salah 
satunya konsep 3R (Reduce-Reuse-Recycle) merupakan upaya untuk mengurangi tingkat 
bertambahnya terus sampah, menggunakan kembali serta mendaur ulang menjadi material baru 
sebagai salah satu alternatif pemecahan kebutuhan material baru serta mengurangi masalah kurangnya 
pengelolaan sampah.  
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Dalam perkembangan teknik material pembuatan produk plastik secara bertahap sudah mulai 
menggantikan bahan material lain seperti kayu, besi, kertas, kain, kulit, dan lain-lain. Hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya jenis barang yang diproduksi menggunakan plastik sebagai bahan dasarnya, 
dari mainan anak-anak, perabotan rumah tangga, elektronik, kemasan produk dan masih banyak lagi. 
Tidak ada jenis barang yang luput dari pemakaiannya, termasuk produk interior seperti kursi, meja, 
dan aksesori rumah. Salah satu penyebabnya karena plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan 
material lain yaitu kuat, tekstur mengkilat, licin, anti air,anti karat, tahan terhadap bahan kimia, lentur 
dan fleksible, dan juga biaya produksi yang relatif murah. 

Sayangnya, plastik bukanlah material yang sempurna, plastik juga memiliki kelemahan yang cukup 
fatal dilihat dari sisi lingkungan yaitu hampir separuh jenis plastik yang dihasilkan oleh industri tidak 
dapat terurai dengan mudahnya di alam. Dan ada beberapa jenis plastik yang tidak bisa dilebur atau 
dihancurkan. Sehingga plastik yang tidak dapat dilebur tersebut akan dibuang dan menumpuk menjadi 
gunungan sampah yang akan terus bertambah seiring bertambahnya pemakaian. Lambat laun sampah 
plastik yang tidak dapat dilebur atau dihancurkan akan menjadi limbah yang apabila dibiarkan akan 
menjadi polusi bagi lingkungan. 

Menurut Syafitrie dalam Macklin (2009), limbah plastik dapat di daur ulang kembali menjadi barang 
plastik, tetapi hanya 80% jenis plastik yang dapat diproses dengan melakukan teknik pencampuran 
dengan bahan baku baru dan additive untuk meningkatkan kualitasnya. Tetapi untuk sisanya tetap 
sulit untuk di daur ulang, walaupun memungkinkan, tetapi membutuhkan biaya yang besar serta 
proses yang lebih panjang.  

Hijrah Putra, 2010 menyimpulkan bahwa sampah plastik memiliki bahaya yang cukup besar bagi 
keberlangsungan hidup manusia, oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang serius oleh berbagai 
pihak untuk mengelolanya. Karena disamping bahaya yang ditumbulkannya, plastik sekaligus 
memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai produk dan jasa kreatif. Belum 
banyak yang mengembangkan produk dari sampah plastik dibanding dengan usaha sebagai pengepul 
dan dijual kembali dan kemudian dihancurkan, sedikit yang dikembangkan menjadi produk baru yang 
bermanfaat.  

Fadlalla, 2010, menyatakan proses pengumpulan adalah kunci suksesnya daur ulang botol PET dan 
sampah plastik. Ini terletak pada konsumen yang harus terdidik dan termotivasi merancang program 
edukasi masyarakat sehingga identifikasi dan koleksi wadah daur ulang menjadi kegiatan rutin. 

Menurut Yunida (2010) limbah plastik masih memiliki potensi yang sangat besar. Banyak produk 
yang telah dimanfaatkan dari limbah plastik tersebut seperti tas dan peralatan rumah tangga. Tapi 
belum banyak yang memanfaatkannya sebagai bahan baku yang dapat digunakan di dalam mendesain 
suatu produk, khususnya produk interior. 

Alrashid, 2014 menyatakan bahwa berdasarkan produk yang dihasilkan pada penelitiannya sampah 
kemasan plastik dapat menjadi material produk fashion yang memilki visual yang baik walaupun 
diolah menggunakan metode daur ulang sederhana. Pengolahan sampah plastik dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode fabrikasi sederhana seperti pemotongan (cutting), pemanasan (heating), 
pelunakan (softening), pembengkokan (bending), serta pembentukan (forming). Metode pemanasan 
(heating) merupakan salah satu metode yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Kusnaedi, 2016 menyimpulkan bahwa dengan eksplorasi dan pengolahan yang berbasis kreativitas, 
diharapkan eksplorasi armatur lampu memiliki nilai jual yang tinggi ketika dipasarkan. 
Pengembangan desain armatur lampu yang berbahan dasar botol minuman plastik sudah ada, namun 
kebanyakan peruntukan masih untuk lampu di luar (eksterior), namun dalam penelitian ini desain 
armatur lampu yang dihasilkan dapat diterapkan dalam interior ruang. 

 

2. Metodologi 

Dalam Penelitian yng dilakukan, Metode dilakukan secara kualitatif di mana, penelitian dilakukan 
dengan cara pengamatan langsung dan membuat eksperimen melalui proses pembuatan limbah plastik 
menjadi produk pakai khususnya untuk elemen interior ruangan. Eksperimen ini mengunakan 
pendekatan eksplorasi 3R  Reduce – mengurangi , Reuse- mengunakan kembali , dan Recycle - 
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mendaur ulang limbah plastik sehingga menjadi barang yang memiliki fungsi lain dari sebelumnya 
dengan teknik pemanasan /heating.  
 
Pemilihan bahan/ sampah plastik ditentukan peneliti yaitu jenis PET & HDPE dan melibatkan 
partisipan mahasiswa yang terlibat dalam proses desain dan produksi untuk prototype. Sebelum 
mengeksplor limbah plastik terlebih dahulu mereka dibekali wawasan dalam bentuk workshop 
sehingga mendapatkan wawasan bagaimana mengolah plastik dengan teknik heating. Eksplorasi 
desain dilakukan peneliti dan partisipan mahasiswa, dan setelah mendapatkan beberapa desain diuji 
untuk dibuat prototype sehingga dimungkinkan untuk bisa dikembangkan menjadi industri kreatif .  
  
Teknik  pengumpulan data 
 Studi literatur/ Tinjauan Pustaka : Literatur kajian ilmiah yang berhubungan dengan objek studi, 

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari berbagai artikel/laporan penelitian mengenai 
perkembangan pengolahan sampah menjadi barang yang berguna utnuk Interior ruangan. 

 Browsing internet, Koran, Majalah : Media cetak maupun elektronik sebagai sarana pencarian 
data, dan artikel mengenai sejarah, masalah, perkembangan material bahan interior non hayati. 

 Observasi dilakukan secara langsung dengan pengamatan dan melibatkan diri secara langsung 
pada eksplorasi sampah menjadi produk elemen interior .  
Interview dan Questionaire dilakukan secara langsung terhadap partisipan & responden yaitu 
mahasiswa Desain Interior dan pengrajin Lampion Bob Novandi di Jakarta & Ibu Endah di 
Yayasan Al Kalam Bandung. 
 

Instrumen penelitian 
Eksplorasi sampah botol plastik dengan teknik heating sehingga menjadi produk khususnya elemen 
interior ruangan dilakukan kepada mahasiswa sebagai respon untuk mengeksplor limbah plastik 
menjadi karya yang bermanfaat dan berfungsi lain dari sebelumnya.  Pemberian wawasan kepada 
mahasiswa sebelum mengeksplor limbah plastik perlu dilakukan agar partisipan mahasiswa 
mengetahui jenis plastik yang akan dikembangkan dengan teknik pemanasan. Pengeksploran limbah 
plastik secara kreatif hingga menghasilkan produk desain untuk produk pakai dikolaborasikan dengan 
para pengrajin sehingga dapat diproduksi secara missal.     
 
Workshop 
Workshop pengolahan limbah plastik diberikan kepada partisipan mahasiswa yang terlibat. Hal ini 
dapat mudah dilakukan karena mahasiswa yang dilibatkan akrab sekali dengan dunia desain sehingga 
mempercepat proses pencarian ide. Pelibatan mahasiswa mata kuliah Desain Interior & Ekologi 
semester pendek 2017 2018. Selain peneliti dilibatkan juga ahli dalam bidang ekplorasi limbah 
sehingga memperkaya ide untuk penelitian ini. 
 
Wawancara  dan Observasi Lapangan 
Sebagai studi banding dan memperluas wawasan, sangat perlu untuk mengadakan kunjungan terhadap 
hasil-hasil desain karya dari sampah plastik. Wawancara kepada pengrajin yang berhubungan dengan 
eksplorasi sampah botol  plastik dilakukan ke pengrajin yang bertempat tinggal di Jakarta Barat yang 
bernama Bob Novandi. Bob Novandi mengembangkan botol-botol plastik bekas minuman menjadi 
lampion yang sudah memiliki daya jual. 
 
Batasan Penelitian  
Sampel yang dijadikan penelitian adalah mahasiswa desain interior sebanyak 17 orang, dan 1 tempat 
pengrajin,  mahasiswa menghasilkan alternatif desain dan dilanjutkan mass production oleh pengrajin 
. Dari mahasiswa yang awalnya terlibat sebanyak 17 orang, alternatif yang terpilih sebanyak 5 orang 
saja yang bisa dikembangkan.  
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Tabel 1. Obyek dan sampel 
Obyek penelitian Sampel purposive 

A. Alat bantu : 
Lab Material  
Laboratorium Model FSRD 

Material : 
- Sampah plastik berbagai bentuk jenis PET & HDPE 
Peralatan: 
- Alat potong,  
- Alat rekat 
- Alat Pemanas : Solder, kompor, setrika, heat gun, hair dryer & 

Automatic Ignition Butane. 

B. Subjek penelitian : 
- Mahasiswa 
- Pengrajin 

- desain kreasi limbah plastik 
- prototype product for interior & benda pakai 

C. Hasil : 
prototype benda pakai dari sampah 
botol plastik  

Alat ukur : 
Keterpakaian prototype di masyarakat 

 

Tahapan Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan tahapan lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang eksplorasi sampah yang 
bisa dijadikan produk elemen interior, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan batasan waktu yang 
ada, untuk tahap awal ini penelitian hanya membatasi eksplorasi sampah plastik sebagai subjek 
penelitiannya untuk dijadikan produk interior sebagai salah satu alternatif material pengganti ataupun 
pengganti/ subtitusi produk sejenis.  

 
3. Hasil & Pembahasan 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana memberikan solusi dalam masalah penanggulangan 
sampah plastik khususnya plastik berjenis PET & HDPE dengan teknik ‘heating’.  Dalam hal ini 
eksplorasi dikhususkan menghasilkan alternatif pengembangan untuk produk pakai khususnya untuk 
produk interior. 
 
Identifikasi dan Analisa 
Penelitian sebelumnya memudahkan penelitian yang dilaksanaan pada tahap ini , penelitian dimulai 
dengan melakukan  identifikasi melalui pengumpulan berbagai limbah plastik yang dapat dikerjakan 
secara metoda Heating. Paling banyak adalah botol plastik, bekas kemasan  serta kantong kresek.   
 
Eksplorasi dan Potensi Pengembangan  
 
Pada penelitian ini, pengolahan 3R (Reuse, Reduce  dan Recycle) terhadap sampah plastik 
dikembangkan metode yang memfokuskan pada teknik pemanasan / heating. Pada penelitian yang 
telah dikembangkan oleh Tittchai (2007:6) Hot textile merupakan teknik pemanasan dengan 
menggunakan alat yang dapat menghantarkan panas, yang menghasilkan lembaran tekstil baru. 
Teknik hot textile ini dilakukan pada berbagai material di antaranya yaitu serat sintetis dan natural, 
serta material plastik yang dipanaskan secara bersamaan. Penelitian yang sudah dilakukan tersebut 
dikembangkan peneliti dengan bahan dasar plastik jenis PET & HDPE dan menghasilkan beberapa 
alternatif desain terpilih berupa produk pakai terutama prosuk untuk interior. 
 
Setelah dilaksanakan percobaan dan workshop, ditemukan beberapa  alternatif sampah plastik seperti 
kantong keresek, tutup botol, botol plastik, dan sedotan  yang mudah untuk diekplorasi dengan teknik 
‘heating’ / pemanasan. Teknik heating yang bisa dikembangkan berupa, dipanaskan secara langsung, 
dioven, disetrika dan disolder.  
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Tabel 2 Perbandingan Penggunaan suhu pada plastik dengan metode Heating  

Obyek Alat yang digunakan Kisaran suhu 

Tali dari botol PET Heat Gun 40 -65° C 

Botol PET Solder 70 -85° C 

Botol PET 
 Bagian bawah 
 Bagian leher 
 Tali dari botol plastik 

yangsudah dibuat khusus 

Lem Tembak (hot melt glue gun) 86 -120° C 

Plastik HDPE & PE Setrika 70 -130 ° C 

Botol PET Kompor 47 -70° C 

Tutup botol (jenis HDPE) Oven 90 -180° C 

 
 
Workshop 
Untuk memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi sampah plastik dengan teknik ‘heating’ dalam 
penelitian ini perlu keterlibatan mahasiswa sebagai partisipan. Partisipan diarahkan untuk 
mengeksplor sampah plastik jenis PET & HDPE untuk dijadikan produk pakai yang bermanfaat. 
Wokshop diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2018 sebanyak 17 orang. Dalam workshop ini , setelah 
diberikan materi awal & petunjuk khusus ,  mahasiswa kemudian bereksperimen dan mengeksplor  
potensi sampah plastik untuk bisa produk pakai.  

 
Gambar 1. Workshop eksplorasi sampah plastik dengan teknik heating menggunakan api dari kompor 

 
Pada gambar 1 eksplorasi dilakukan dengan cara memanaskan botol plastik menggunakan panas api 
dari kompor. 

 

  
 

Gambar 2. Workshop eksplorasi sampah plastik dengan teknik heating menggunakan setrika  
 
Pada gambar 2 eksplorasi dilakukan dengan cara menyetrika lembaran plastik jenis HDPE (kantong 
kresek) plastik PE menggunakan setrika panas dengan suhu 70-90° C 
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Dengan menggunakan bahan sampah  plastik dan alat-alat yang disediakan, akhirnya 17 partisipan 
yang terbagi menjadi 4 kelompok mininal dapat mengeksplor dua alternatif pengembangan sampah 
untuk produk pakai.  
 
Pengembangan Desain 
Sebagai lanjutan eksplorasi dari workshop limbah plastik, partisipan bersama peneliti bersama-sama 
mengembangkan desain yang akan dibuat prototype. Berikut beberapa sketsa awal:   

 
Gambar 3. Sketsa desain table lamp dari tali plastik yang sudah diolah 

 

 
Gambar 4. Sketsa desain standing lamp dari tali plastik yang sudah diolah 

 

   
Gambar 5. gambar sketsa ubur-ubur sebagai inspirasi desain wall partition dari botol plastik teknik pemanasan 

Sumber : https://www.pinterest.ca/pin/650277633668762250/, diunduh 17 Juli 2018, 22;16  
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Gambar 6. sketsa desain table lamp dari bada botol  plastik yang sudah diolah dengan teknik pemanasan 

 
Setelah sketsa desain dilakukan , dilanjutkan dengan proses pembuatan prototype. Berikut 
pengembangan alternatif desain barang dari sampah plastik PET & HDPE . 
 
Proses Pembuatan Prototype 
Pengerjaan dikerjakan oleh partisipan mahasiswa secara terpisah berdasarkan kelompok pengerjaan 
jenis alat yang dipakai. Berikut proses pembuatan dan hasil akhir prototypenya. 
 

             
Gambar 7. Desain jelly fish partition dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat gun dan 

penyambungan lem panas 

 
Gambar 8. Desain armature table lamp dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat gun 
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Gambar 9. Desain armature standing lamp dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat gun 

 

 
Gambar 10. Desain armatur lampu dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat gun dan 

penyambungan lem panas 
 

 
 

Gambar 11. Desain Tas  dari kantong kresek jenis HDPE dengan teknik pemanasan setrika  
Beberapa hasil akhir prototype dari pengolahan sampah plastik mejadi produk pakai. 

 
Gambar 12. Prototype armature table lamp dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat gun 
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Gambar 13. Prototype armature standing lamp dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat 

gun 

 
Gambar 14. Prototype armature table lamp dari botol air mineral jenis PET dengan teknik pemanasan heat gun& 

glue gun 
 

 
 

Gambar 15. Prototype Tas dari kantong kresek jenis HDPE dengan teknik pemanasan setrika 
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Gambar 16. Prototype Tas  dari kantong kresek jenis HDPE dengan teknik pemanasan setrika 

 
4. Kesimpulan 
‐ Dengan sentuhan kreativitas, limbah plastik memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

produk baru yang lebih bermanfaat. 
‐ Pengembangan desain produk pakai yang berbahan dasar limbah plastik ternyata bisa banyak 

untuk dikembangkan melalui metode heating. 
‐ Tematik dalam pengembangan desain armatur lampu dari bahan limbah plastik dapat dilakukan. 
‐ Selain produk untuk interior desain pengembangan dapat juga menjadi produk pakai lainnya. 
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Abstrak 

Setiap manusia yang lahir di dunia ini membawa kodrat bakat yang beragam. Namun jenis, sistem, dan 
praktik pendidikan formal pada umumnya telah menyusutkan keragaman bakat, minat dan keunikan yang 
ada pada setiap anak karena hal-hal tersebut kurang dihargai. Penyusutan tersebut berlangsung hingga 
tingkat pendidikan tinggi. Jurusan Desain Produk FSRD Itenas yang mengharuskan mahasiswanya untuk 
memilih salah satu dari empat konsentrasi yang ada, di satu sisi berdampak pada pengembangan bakat, 
minat, ketertarikan, dan passion mahasiswa, tetapi di lain sisi hal-hal tersebut justru menyusut bagi 
mahasiswa yang merasa tidak sesuai dengan  konsentrasi yang ada. Melalui Design Thinking yang 
merupakan metode penelitian yang berpusat pada manusia, peneliti berhasil menggali kebutuhan 
mahasiswa yang berharap dapat mengembangkan dirinya secara personal dan sosial. Dari penggalian itu 
kemudian peneliti merumuskannya dalam bentuk prototype awal konsep pendidikan yang dapat 
memfasilitasi kebutuhan tersebut. 

Kata Kunci: Bakat, Minat, Ketertarikan, Passion, Konsentrasi, Model Pendidikan 

 

1. Pendahuluan 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat dan paling istimewa. Manusia dan keberadaannya 
sering kali menjadi bahan pertanyaan yang dipertanyakan oleh manusia itu sendiri. Jika dilacak dari asal 
katanya, kata manusia berasal dari bahasa Sansekerta manu atau dalam bahasa Latin mens yang berarti 
berpkir atau berakal budi (Wijanarko, 2014). Zais (1976: 201) menyebut manusia sebagai “hewan yang 
rasional”, “hewan yang bisa membuat alat”, “hewan yang memiliki kesadaran diri”, dan “hewan yang bisa 
menciptakan makna”. Sedangkan menurut filsafat personalistik, manusia memiliki beberapa struktur dasar 
yang sangat menentukan akan dirinya yakni, manusia adalah makhluk jasmaniah-rohaniah; manusia 
adalah makhluk individual-sosial; manusia adalah makhluk yang bebas; dan, manusia adalah makhluk 
yang menyejarah (Lanur dalam Sindhunata, 2000: 185). 

Manusia sejak lahir telah membawa kodratnya, telah membawa bakatnya yang sangat beragam meskipun 
masih samar-samar (Ki Hadjar Dewantara, 1936 dalam Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa 
Jogjakarya, 1962: 21). Tentang keberagaman bakat itu Howard Gardner (2003: 8) menyatakan bahwa, 
umat manusia mempunyai bakat yang berbeda-beda dan beragam yang dia sebut sebagai “kecerdasan 
majemuk” yang menekankan pada jumlah kemampuan manusia terpisah yang berkisar dari kecerdasan 
musik sampai kecerdasan yang terlibat dalam memahami diri sendiri. Namun keberagaman kecerdasan 
tersebut mengalami penyusutan pada saat menjalani pendidikan formal. Penyusutan ini salah satunya 
disebabkan oleh pembelajaran yang terlalu terkontrol, tersruktur, dibuat standar, mekanis, dan benar-benar 
verbal (Meier, 2001: 39). Selain itu peserta didik hanya bertugas mengulang hal yang sudah didengar atau 
dibaca. Mereka menjadi peserta didik yang aktif negatif, yang melakukan sesuatu karena didorong dari 
luar, tidak dari dalam diri peserta didik  (Sjafei, 1976: 35). Ketika praktik pendidikan tersebut terus 
dijalankan selama dua belas tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 12, kemampuan bertanya itu hilang 
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sama sekali. Ini ditunjukkan pada hampir seratus persen dari populasi mahasiswa dari pengalaman peneliti 
mengajar selama dua puluh lima tahun di Jurusan Desain Produk FSRD Itenas.  

Peneliti juga menemukan bahwa, peserta didik selama ini dianggap sebagai seseorang yang diangap tidak 
tahu apapun, bagaikan papan tulis kosong yang bisa dicorat-coret oleh guru semau guru tersebut untuk 
dipenuhi. Ini juga terjadi pada pendidikan tinggi di mana mahasiswa sering kali dianggap sebagai 
seseorang atau sekelompok orang yang tidak tahu apapun sehingga sebagian besar bahkan semua materi 
kuliah dirancang oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan yang mereka anggap penting untuk dipelajari 
oleh mahasiswa. Itu pula yang terjadi pada Jurusan Desain Produk FSRD Itenas terutama pada kurangnya 
upaya-upaya penggalian dan pengembangan bakat, minat, ketertarikan atau passion mahasiswa terhadap 
hal-hal yang akan mereka gali dan pahami lebih dalam. Contoh paling nyata dari hal tersebut adalah ketika 
Jurusan Desain Produk melakukan penggantian kurikulumnya pada tahun 2017 yang menetapkan pada 
Semester V mahasiswa harus memilih salah satu konsentrasi yang ada yakni, Konsentrasi Craft, 
Konsentrasi Alas Kaki dan Fashion, Konsentrasi Vehicle (Transportasi) dan Styling, serta Konsentrasi 
Bisnis dan Industri Kreatif yang penentuan konsentrasinya lebih mempertimbangkan kompetensi dosen 
tetapnya, sedangkan ketertarikan, minat, atau passion mahasiswa belum pernah didata melalui program 
yang komprehensif dan sistematis.  Ketiadaan program seperti itu berdampak pada berkurangnya 
kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukenali, menggali dan mengembangkan ketertarikan, minat, dan 
passion personalnya yang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi mereka untuk mempersiapkan 
masa depannya. Kecuali itu peneliti juga menemukan kecenderungan bahwa mahasiswa sangat terbatas 
diberi pemahaman tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti masalah kemiskinan, 
pengangguran, kependudukan, pendidikan, kesenjangan sosial ekonomi, tindak kejahatan dan kriminilitas, 
lingkungan hidup, dan kenakalan remaja yang dipecahkan dengan desain produk. Masalah sosial lebih 
dimaknai sebatas sebagai masalah pasar padahal mahasiswa juga membutuhkan pemahaman yang lebih 
luas dari itu. Untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa tersebut yang kemudian digunakan sebagai 
masukan di dalam mengembangkan sebuah konsep pendidikan, peneliti pada makalah ini 
mengelaborasinya dengan kaidah Design Thinking.  

 

2. Metodologi 

Ketika mengkaji perihal pendidikan maka yang menjadi fokus kajian pertama-tama adalah manusianya 
sebagai subjek pendidikan dalam hal ini mahasiswa. Atas dasar itu maka pada penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian Design Thinking di mana metode ini berpusat pada manusia (human-
centered) yang memiliki tahapan Empathise, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Keunikan sekaligus 
keunggulan dari metode ini tahapannya tidak harus dilaksanakan secara linier dan untuk menemukan hasil 
yang inovatif tahapan tersebut bisa dilakukan berulang (iterasi) serta berkelanjutan (Hasso–Plattnner, 
tanpa tahun). 

 

3. Hasil Diskusi 

Empathise. Tahap pertama dari proses Design Thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik 
(merasakan dan mencoba berganti posisi menjadi orang lain) dari masalah yang sedang dipecahkan 
melalui pengamatan, keterlibatan dan empati dengan orang-orang untuk memahami pengalaman dan 
motivasi mereka, serta membenamkan diri dalam lingkungan fisik untuk memiliki pemahaman pribadi 
yang lebih mendalam.  

Di dalam tahap ini peneliti sebagai dosen Jurusan Desain Produk FSRD Itenas lebih jauh menggali 
permasalahan yang terjadi pada mahasiswa berkaitan dengan penetapan konsentrasi-konsentrasi yang telah 
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disinggung pada bagian sebelumnya melalui observasi, berbincang-bincang, diskusi dan kuesioner kepada 
para mahasiswa dan alumni. 

Pada sesi observasi peneliti mendapati bahwa ketika mahasiswa diberikan tugas sesuai dengan minatnya, 
mereka akan mengerjakannya dengan penuh semangat, mulai dari mencari data hingga menyajikannya 
dalam bentuk paparan. Ini terjadi antara lain pada mata kuliah Bahan dan Teknologi Produksi II pada 
Semester Genap tahun akademik 2017-2018 yang lalu. Namun ketika tugas itu – yang dalam hal ini pada 
mata kuliah Proyek Desain II – tidak sesuai dengan minat atau ketertarikannya, mereka akan 
melakukannya tanpa semangat, bahkan tidak bangga terhadap produk yang sedang dan telah mereka 
desain. Mereka mengerjakannya karena proyek itu sebagai tugas yang harus diselesaikan sehingga lulus 
dari mata kuliah tersebut. Itu juga terjadi pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Populer yang tugas-tugasnya 
kurang sesuai dengan yang mereka harapkan sehingga untuk menyelesaikannya mereka harus dipaksa. 
Kejadian-kejadian seperti itu juga terjadi pada mata kuliah lainnya.  

Pada sesi berbincang-bincang dengan para calon sarjana sebanyak tujuh belas orang yang mengikuti 
yudicium, mereka menyatakan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan selama mereka kuliah, mulai dari 
Proyek Desain I hingga Proyek Akhir, bukanlah hal yang akan sangat menentukan sebagai modal untuk 
berprofesi, meskipun jika setelah lulus mereka berprofesi sesuai dengan proyek di Proyek Akhirnya itu hal 
yang baik. Tetapi kalaupun kurang atau tidak sesuai, mereka merasa tidak masalah karena yang paling 
penting selama mengerjakan proyek-proyek yang beragam itu, mereka sudah dilatih pola pikirnya (mind 
set) sebagai calon desainer yang berbeda sekali dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan lainnya, apalagi 
ketika masih berstatus sebagai siswa SMA. Saat berbicang-bincang dengan beberapa orang lainnya, ada 
yang berpendapat bahwa penetapan empat konsentrasi itu sebuah upaya yang tidak tepat karena cakupan 
desain produk sangat luas dan di dunia kerja pilihan itu begitu banyak. Selain itu, salah seorang alumni 
menyatakan bahwa mereka pada saat kuliah masih butuh waktu untuk mengeksplor minat, ketertarikan, 
atau passionnya. Sehingga jika mereka dipaksa untuk menetapkan konsentrasi pada Semester V, akhirnya 
yang mereka lakukan adalah sebuah upaya kompromi terhadap sistem yang ada.  

Mahasiswa lain berpendapat bahwa sebagian dari mereka takut untuk menentukan konsentrasinya karena 
belum tahu arah masa depannya, selain tuntutan-tuntutan yang harus diadakan misalnya fasilitas 
pendukung (alat dan mesin) dan biaya untuk mewujudkan proyek-proyek berdasarkan konsentrasi yang 
telah dipilihnya. Akhirnya mereka memilih yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada baik secara 
pribadi maupun lingkungan terdekat yang melingkupinya (Jurusan Desain Produk termasuk fasiltasnya). 
Meskipun pilihan itu juga membahayakan dirinya karena proyek yang dikerjakan hanya sebagai syarat 
“asal lulus”. 

Sementara itu, sejumlah mahasiswa menyatakan bahwa konsentrasi itu diperlukan karena akan membantu 
memandu mereka memilih kajian yang akan ditekuninya, dengan syarat bahwa pilihan konsentrasi 
diperbanyak. Adapun pendapat salah seorang alumni yang sudah berprofesi sebagai desainer menyatakan 
bahwa konsentrasi sangat diperlukan, bahkan perlu dibagi-bagi lagi ke dalam sub-konsentrasi karena 
tuntutan saat ini lebih pada desainer yang memiliki spesialisasi khusus misalnya, footwear designer, 
apparel and headwear designer, dan bags designer. Sedangkan alumni lainnya menyatakan bahwa yang 
perlu dikembangkan oleh mahasiswa adalah kreativitas, kecerdasan visual-spatial, skills menuangkan 
gagasan dalam bentuk visual, dan estetika. Itu semua merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai 
oleh calon desainer sehingga mereka bisa mengerjakan proyek apapun dengan kualitas yang memadai.  

Untuk melengkapi hasil observasi dan berbincang-bincang tersebut kemudian peneliti menyebarkan 
kuesioner yang hasilnya sebagai berikut.  
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Tabel 1. Kuesioner untuk Mahasiswa Aktif dan Jawabannya  

No.                                                                                  Jawaban 
 
Pertanyaan 

a b Mahasiswa 
Semester 

1. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Kurikulum 2017 Program Studi 
Desain Produk, mulai Semester V mahasiswa wajib memilih salah satu 
dari empat konsentrasi yang ada yakni, Konsentrasi Craft, Konsentrasi 
Alas Kaki dan Fashion, Konsentrasi Vehicle (Transportasi) dan Styling, 
serta Konsentrasi Bisnis dan Industri Kreatif.  
Menurut anda, apakah keempat konsentrasi tersebut sudah sesuai dengan 
bakat, minat dan passion anda? 

19 5 III 
13 3 V 
5 3 VII 

2. Jika tidak sesuai, bersediakah anda menyesuaikan diri dengan konsentrasi 
yang ada tersebut? 

7 3 III 
12 3 V 
6 2 VII 

3 Jika tidak bersedia, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Program Studi 
Desain Produk agar bakat, minat dan passion anda dapat dikembangkan? 

10 3 III 
5 6 V 
2 6 VII 

4 Sebagai mahasiswa, apakah anda perlu diberi pemahaman tentang 
masalah-masalah sosial di Indonesia misalnya, kemiskinan, kebodohan, 
kesehatan, dan lain-lain? 

21 3 III 
14 2 V 
8 0 VII 

5 Jika perlu, dalam  bentuk apakah agar pemahaman tentang hal tersebut 
dapat dipahami secara baik? 

8 15 III 
5 10 V 
1 7 VII 

 

Keterangan: 

Nomor 1, jawaban a. Sesuai; b. Tidak sesuai  
Nomor 2, jawaban a. Bersedia; b. Tidak bersedia 
Nomor 3, jawaban a. Menambah jumlah konsentrasi; b. Menghapus konsentrasi yang ada yang kemudian mendampingi mahasiswa 
sesuai dengan bakat, minat dan passion-nya untuk menemukenali dan mengembangkannya. 
Nomor 4, jawaban a. Perlu; b. Tidak perlu 
Nomor 5, jawaban a. Kuliah teori; b. Studio perancangan/proyek desain 
 

Hasil:   

Mahasiswa Semester III, jumlah responden 24 orang 

Tabel 2. Hasil Penghitungan dari Kuesioner untuk Mahasiswa Aktif Semester III 

Pertanyaan Jawaban 
 a b Tidak menjawab 

Nomor 1 19 orang (79,17%) 5 orang (20,83%) 0 orang (0%) 
Nomor 2 7 orang (29,16%) 3 orang (12,5%) 14 orang (50,33%) 
Nomor 3 10 orang (41,67%) 3 orang (12,5%)  11 orang (45,83%) 
Nomor 4 21 orang (87,5%) 3 orang (12,5%)  0 orang (0%) 
Nomor 5 8 orang (33,33%) 15 orang (62,5%) 1 orang (4,17%) 
Mahasiswa Semester V, jumlah responden 16 orang 

Tabel 3. Hasil Penghitungan dari Kuesioner untuk Mahasiswa Aktif Semester V 

Pertanyaan Jawaban 
 a b Tidak menjawab 

Nomor 1 13 orang (81,25%) 3 orang (18,75%) 0 orang (0%) 
Nomor 2 12 orang (75%) 3 orang (18,75%) 1 orang (6,25%) 
Nomor 3 5 orang (31,25%) 6 orang (37,5%)  5 orang (31,25%) 
Nomor 4 14 orang (87,5%) 2 orang (12,5%)  0 orang (0%) 
Nomor 5 5 orang (31,25%) 10 orang (62,5%) 1 orang (6,25%) 

 



 
 

B-26 
 

Mahasiswa Semester VII, jumlah responden 8 orang 

Tabel 4. Hasil Penghitungan dari Kuesioner untuk Mahasiswa Aktif Semester VII 

Pertanyaan Jawaban 
 a b Tidak menjawab 

Nomor 1 5 orang (62,5%) 3 orang (37,5%) 0 orang (0%) 
Nomor 2 6 orang (75%) 2 orang (25%) 0 orang (0%) 
Nomor 3 2 orang (25%) 6 orang (75%)  0 orang (0%) 
Nomor 4 8 orang (100%) 0 orang (0%)  0 orang (0%) 
Nomor 5 1 orang (12,5%) 7 orang (87,5%) 0 orang (0%) 

 

Tabel 5. Kuesioner untuk Lulusan Baru dan Jawabannya 

No.                                                                                  Jawaban 
 
Pertanyaan 

a b 

1. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Kurikulum 2017 Program Studi Desain 
Produk, mulai Semester V mahasiswa wajib memilih salah satu dari empat 
konsentrasi yang ada yakni, Konsentrasi Craft, Konsentrasi Alas Kaki dan 
Fashion, Konsentrasi Vehicle (Transportasi) dan Styling, serta Konsentrasi Bisnis 
dan Industri Kreatif.  
Menurut anda sebagai fresh graduate, apakah keempat konsentrasi tersebut sudah 
sesuai dengan bakat, minat dan passion anda? 

8 9 

2. Jika tidak sesuai, apakah pada saat kuliah yang lalu anda menyesuaikan diri 
dengan konsentrasi yang ada tersebut? 

7 10 

3 Jika tidak, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Program Studi Desain Produk 
agar bakat, minat dan passion anda dapat dikembangkan? 

8 9 

4 Sebagai fresh graduate, apakah pada saat kuliah yang lalu anda perlu diberi 
pemahaman tentang masalah-masalah sosial di Indonesia misalnya, kemiskinan, 
kebodohan, kesehatan, dan lain-lain? 

17 0 

5 Jika perlu, dalam  bentuk apakah agar pemahaman tentang hal tersebut dapat 
dipahami secara baik? 

1 16 

 

Keterangan: 

Nomor 1, jawaban a. Sesuai; b. Tidak sesuai  
Nomor 2, jawaban a. Bersedia; b. Tidak bersedia 
Nomor 3, jawaban a. Menambah jumlah konsentrasi; b. Menghapus konsentrasi yang ada yang kemudian mendampingi mahasiswa 
sesuai dengan bakat, minat dan passion-nya untuk menemukenali dan mengembangkannya. 
Nomor 4, jawaban a. Perlu; b. Tidak perlu 
Nomor 5, jawaban a. Kuliah teori; b. Studio perancangan/proyek desain 
Hasil:   

Jumlah responden 17 orang 

Tabel 6. Hasil Penghitungan dari Kuesioner untuk Lulusan Baru 
Pertanyaan Jawaban 

 a b Tidak menjawab 
Nomor 1 8 orang (47,06%) 9 orang (52,94%) 0 orang (0%) 
Nomor 2 7 orang (41,18%) 10 orang (58,82%) 0 orang (0%) 
Nomor 3 8 orang (47,06%) 9 orang (52,94%)  0 orang (0%) 
Nomor 4 17 orang (100%) 0 orang (0%)  0 orang (0%) 
Nomor 5 1 orang (5,89%) 16 orang (94,11%) 0 orang (0%) 
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Tabel 7. Kuesioner untuk Alumni dan Jawabannya 

No.                                                                                       Jawaban 
 
Pertanyaan 

a b 

1. Kurikulum 2017 Program Studi Desain Produk menetapkan bahwa mulai 
Semester V mahasiswa wajib memilih salah satu dari empat konsentrasi yang ada 
yakni, Konsentrasi Craft, Konsentrasi Alas Kaki dan Fashion, Konsentrasi Vehicle 
(Transportasi) dan Styling, serta Konsentrasi Bisnis dan Industri Kreatif.  
Menurut anda, apakah Program Studi Desain Produk perlu melakukan hal 
tersebut? 

11 6 

2. Jika perlu, menurut pengalaman anda sebagai seorang professional, apakah 
keempat konsentrasi tersebut sudah sesuai dengan perkembangan industri untuk 5 
s/d 10 tahun yang akan datang? 

9 5 

3 Jika tidak perlu, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Program Studi Desain 
Produk agar bakat, minat dan passion mahasiswa dapat dikembangkan? 

5 7 

4 Sebagai seorang profesional, apakah Program Studi Desain Produk perlu 
memberikan pemahaman tentang masalah-masalah sosial di Indonesia misalnya, 
kemiskinan, kebodohan, kesehatan, dan lain-lain kepada mahasiswa? 

17 0 

5 Jika perlu, dalam  bentuk apakah agar pemahaman tentang hal tersebut dapat 
dipahami secara baik? 

6 11 

 

Keterangan: 

Nomor 1, jawaban a. Perlu; b. Tidak perlu 
Nomor 2, jawaban a. Sesuai; b. Tidak sesuai 
Nomor 3, jawaban a. Menambah jumlah konsentrasi; b. Menghapus konsentrasi yang ada yang kemudian mendampingi mahasiswa 
sesuai dengan bakat, minat dan passion-nya untuk menemukenali dan mengembangkannya. 
Nomor 4, jawaban a. Perlu; b. Tidak perlu 
Nomor 5, jawaban a. Kuliah teori; b. Studio perancangan/proyek desain 
 

Hasil:   

Jumlah responden 17 orang 

Tabel 8. Hasil Penghitungan dari Kuesioner untuk Alumni 

Pertanyaan Jawaban 
 a b Tidak menjawab 

Nomor 1 11 orang (64,70%) 6 orang (35,30%) 0 orang (0%) 
Nomor 2 9 orang (52,94%) 5 orang (29,41%) 3 orang (17,65%) 
Nomor 3 5 orang (29,41%) 7 orang (41,18%)  5 orang (29,41%) 
Nomor 4 17 orang (100%) 0 orang (0%)  0 orang (0%) 
Nomor 5 6 orang (35,30%) 11 orang (64,70%) 0 orang (0%) 

Define. Informasi atau data yang diperoleh selama tahap Empathise kemudian dianalisis dan 
mensitesisnya untuk menentukan masalah inti serta mendefinisikan masalah paling besar dan utama dari 
user. Pada tahap ini tepat sekali jika dilaksaanakan dengan tidak terburu-buru mencari solusi, cukup 
pikirkan masalah dan kebutuhan utamanya dan berfokuslah pada hal tersebut. 
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Jika mencermati data terdahulu, dari semua cara yang telah dilakukan baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif, kesimpulannya menunjukkan bahwa: 

1. Sebagian mahasiswa dan alumni menyatakan perlunya ditetapkan konsentrasi karena dapat 
menjadi panduan mereka dalam memilih dan mendalami kajian yang akan ditekuninya melalui 
proyek-proyek yang sesuai dengan konsentrasi yang dipilihnya. 

2. Sebagian mahasiswa dan alumni lainnya menyatakan penetapan konsentrasi tidak diperlukan 
karena akan membatasi penggalian dan pengembangan bakat, minat, ketertarikan dan passionnya 
yang juga tidak sesuai dengan cakupan desain produk yang sangat luas. 

3. Dari kuesioner yang ditanggapi oleh 48 responden (mahasiswa) diperoleh hasil, bahwa 37 orang 
(77,08%) merasa sesuai dengan konsentrasi yang ada saat ini (empat konsentrasi), dan 11 orang 
(22,92%) merasa tidak sesuai; 17 orang (35,42%) menyatakan Jurusan Desain Produk perlu 
menambah jumlah konsentrasi, 15 orang menghapus konsentrasi (31,25%), dan yang tidak 
menjawab 16 orang (33,33%). 

4. Untuk lulusan baru, dari 17 respondens, 8 orang (47,06%) menyatakan konsentrasi yang ada 
sudah sesuai dengan dirinya, dan 9 orang (52,94%) menyatakan tidak sesuai. Untuk perlu atau 
tidaknya Jurusan Desain Produk menambah atau menghapus konsentrasi, 8 orang (47,06%) 
menyatakan perlu, 9 orang (52,94%) menyatakan menghapus. 

5. Untuk alumni, dari 17 respondens, 11 orang (64,70%) menyatakan JurusanDesain Produk perlu 
menetapkan konsentrasi, 6 orang (35,30%) menyatakan tidak perlu; 9 orang (52,94%) 
menyatakan konsentrasi yang ditetapkan Jurusan Desain Produk sudah sesuai dengan profesi 
yang akan datang,  5 orang (29,41%) menyatakan tidak sesuai, tidak menjawab 3 orang 
(17,65%); menambah jumlah konsentrasi 5 orang (29,41%), menghapus konsentrasi 7 orang 
(41,18%), tidak menjawab 5 orang (29,41%). 

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan perlunya ditetapkan konsentrasi – dengan catatan 
konsentrasi tersebut ditambah jumlahnya dengan pertimbangan penetapannya dilakukan secara 
komprehensif – dengan tidak perlu atau dihapusnya konsentrasi pendapat para responden tidak berbeda 
jauh jumlahnya.  

Sedangkan untuk memberikan pemahaman kepada para masiswa tentang masalah-masalah sosial yang ada 
di Indonesia dari 82 responden yang menyatakan perlu diberikan sebanyak 77 orang (93,90%), dan 5 
orang (6,10%) menyatakan tidak perlu; pemahaman tersebut disajikan dalam mata kuliah proyek desain 59 
orang (71,95%), melalui mata kuliah teori 21 orang (25,61%), tidak menjawab 2 orang (2,44%). 

Selanjutnya, dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Jurusan Desain Produk 
membutuhkan dikembangkan bakat, minat, ketertarikan, dan passionnya, baik melalui konsentrasi yang 
ditetapkan oleh Jurusan dengan syarat jumlah konsentrasi ditambah, maupun tanpa konsentrasi. 
Sedangkan untuk pemahaman masalah-masalah sosial, mahasiswa perlu diberikan pemahaman yang 
dikemas melalui mata kuliah studio perancangan atau proyek desain. 

Ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk memunculkan berbagai gagasan sehingga cara berpikir yang 
digunakan adalah berpikir divergen yang kemudian ditindaklanjuti dengan cara berpikir konvergen untuk 
memilih gagasan yang tepat melalui analisis dan sintesis. Sehungga peneliti mengembangkan alternatif 
gagasan konsep pendidikan beserta tahapannya baik yang berdasarkan konsentrasi maupun yang tanpa 
konsentrasi seperti berikut ini.  

Alternatif  Gagasan 1:  

Tahapan Pendidikan Berdasarkan Konsentrasi 
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Tabel 9. Tahapan Pendidikan Berdasarkan Konsentrasi Varian 1A 

Varian 1A 

No. Semester 
 
 

Tahapan 

I II III IV  V VI VII VIII 

1 Studio Dasar           
2 Masa Penjajakan 

Pemilihan 
Konsentrasi 

         

3 Masa Penentuan 
Konsentrasi 

         

4 Masa Pendalaman 
Konsentrasi 

         

 

Keterangan:  
1. Studio Dasar : Pada masa ini mahasiswa belajar tentang basic design. 
2. Masa Penjajakan Pemilihan Konsentrasi : Pada masa ini mahasiswa belajar mendesain produk-produk sesuai 

dengan konsentrasi yang ada di mana mahasiswa dapat memilih produk 
yang sesuai dengan konsentrasi yang akan dia pilih meskipun konsentrasi 
yang direncanakan untuk dipilih tersebut masih dapat berubah. Misalnya, 
pada Semester III dia memilih produk berdasarkan Konsentrasi Craft, 
tetapi pada Semester IV memilih produk berdasarkan Konsentrasi 
Footwear. 

3. Masa Penentuan Konsentrasi: Pada masa ini (satu minggu) mahasiswa diminta menentukan pilihan 
konsentrasinya dari konsentrasi yang ada (yang sudah ditambah 
jumlahnya berdasarkan kajian yang komprehensif) berdasarkan produk-
produk, portofolio yang sudah dikerjakan sebelumnya dan wawancara.  

4. Masa Pendalaman Konsentrasi Setelah mahasiswa menentukan pilihan konsentrasinya, dia akan belajar 
mendalami konsentrasi itu dengan mendesain produk-produk hingga 
Proyek Akhirnya. Pada masa ini mahasiswa tidak diperbolehkan pindah 
konsentrasi. 

 

Tabel 10. Tahapan Pendidikan Berdasarkan Konsentrasi Varian 1B 

Varian 1B 

No. Semester 
 
 

Tahapan 

I II III  IV V VI VII VIII 

1 Studio Dasar           
2 Masa Penjajakan 

Pemilihan 
Konsentrasi 

         

3 Masa Penentuan 
Konsentrasi 

         

4 Masa Pendalaman 
Konsentrasi 
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Tabel 11. Tahapan Pendidikan Berdasarkan Konsentrasi Varian 1C 

Varian 1C 

No. Semester 
 
 

Tahapan 

I II  III IV V VI VII VIII 

1 Studio Dasar           
  Masa Penentuan  

Konsentrasi 
         

3 Masa Pendalaman 
Konsentrasi 

         

 

Alternatif Gagasan 2:  

Tahapan Pendidikan Tanpa Konsentrasi/Berdasarkan bakat, minat, ketertarikan, dan passion 

Tabel 12. Tahapan Pendidikan Tanpa Konsentrasi 

Varian 1 

No. Semester 
 
 

Tahapan 

 I II III IV V VI VII VIII 

1 Masa Pra Studio Dasar          
2 Studio Dasar           
3 Masa Pendalaman Bakat, Minat, 

Ketertarikan, Passion Mahasiswa 
         

 

Keterangan:  
1. Masa Pra Studio Dasar : Pada masa ini mahasiswa diperkenalkan pada basic design; wawasan 

keprofesian desain produk; menemukenali bakat, minat, dan ketertarikan; 
literasi digital; menumbuhkembangkan sikap spirit keberhasilan 

2. Studio Dasar : Belajar tentang basic design 
3. Masa Pendalaman Bakat, Minat, Ketertarikan, 
Passion Mahasiswa 

Pada masa ini mahasiswa belajar mendalami dan mengembangkan bakat, 
minat, ketertarikan, dan passionnya melalui/dengan mendesain produk-
produk yang sesuai dengan bakat, minat, ketertarikan, dan passionnya 
secara personal hingga Proyek Akhirnya baik melalui metode blended 
learning (on line dan off line). 

 

Kemudian dari dua alternative tadi dan variannya, peneliti meminta pendapat dari para mahasiswa untuk 
memilih salah satu dari alternative dan varian tersebut yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil 
dari jajak pendapat tersebut sebagai berikut. 

Tabel 13. Hasil Jajak Pendapat Terhadap Pemilihan Alternatif Jenis dan Tahapan Pendidikan 

Alternatif Gagasan Varian  Jumlah Pemilih 
(orang) 

Alternatif 1 Varian 1A 26 (41,94%) 
Varian 1B 11 (17,74%) 
Varian 1C 4 (6,45%) 

Alternatif 2 Varian 1 21 (33,87%) 
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Dari jajak pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Alternatif 1 Varian 1A yang dipilih oleh 26 orang 
(41,94%) yang menghendaki jenis pendidikan berdasarkan konsentrasi dengan empat tahap pendidikan 
perbedaan jumlah pemilihnya tidak berbeda jauh dengan Alternatif 2 Varian 1 yang jenis pendidikannya 
tanpa konsentrasi dengan tiga tahap pendidikan yang dipilih oleh 21 orang (33,87%). Ini berarti bahwa 
terdapat dua kelompok besar responden yang menghendaki kebutuhannya dapat dijadikan masukan untuk 
mengembangkan prototype sehingga keduanya dapat difasilitasi dalam sebuah konsep pendidikan. 

Prototype. Pada tahap ini gagasan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya dibuat dan dijadikan secara 
nyata yang tidak selalu harus berupa physical atau tangible atau “benda jadi”, karena prototype hanya 
untuk memancing diskusi yang bertujuan untuk menemukan kelemahan dan kelebihan dari sebuah 
gagasan serta menemukan arah menuju prototype yang labih baik lagi. Oleh karena itu, peneliti pada tahap 
ini mengembangkan prototype awal yang dapat memfasilitasi hasil dari Tahap Ideate seperti yang tertera 
pada tabel berikut ini.   

Tabel 14. Prototype Awal Jenis dan Tahapan Pendidikan Berdasarkandan Konsentrasi  
dan Tanpa Berdasarkan Konsentrasi  

Prototype Awal 

No. Semester 
 
 

Tahapan 

 I II  III IV  V VI VII VIII 

1 Masa Pra Studio 
Dasar 

           

2 Masa Studio 
Dasar  

           

3 Masa Pra 
Penjajakan 
Pemilihan 
Konsentrasi 

           

4 Masa Penjajakan 
Pemilihan 
Konsentrasi 

           

5 Masa Penentuan 
Konsentrasi 

           

6.1. Masa Pendalaman 
Bakat, Minat, 
Ketertarikan, 
Passion 
Mahasiswa 

           

6.2. Masa Pendalaman 
Konsentrasi 

           

 

Tabel 15. Keterangan Prototype Awal Jenis dan Tahapan Pendidikan Berdasarkandan Konsentrasi  
Dan Tanpa Berdasarkan Konsentrasi  

 
Keterangan:  
 1. Masa Pra Studio Dasar  Pada masa ini mahasiswa diperkenalkan pada basic design; 

wawasan keprofesian desain produk; menemukenali bakat, 
minat, dan ketertarikan; literasi digital; menumbuhkembangkan 
sikap spirit keberhasilan. 

 2. Masa Studio Dasar  Pada masa ini mahasiswa belajar tentang basic design. 
 3. Masa Pra Penjajakan Pemilihan Konsentrasi Pada masa ini mahasiswa diberikan pemahaman tentang 

konsentrasi dan prosedur pemilihannya, pameran karya yang 
dikerjakan pada saat menempuh Studio Dasar sebagai tahap 
awal untuk menemukenali kecenderungan konsentrasi yang 
akan dipilihnya. 
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 4. Masa Penjajakan Pemilihan Konsentrasi  Pada masa ini mahasiswa belajar mendesain produk-produk 
sesuai dengan konsentrasi yang ada di mana mahasiswa dapat 
memilih produk yang sesuai dengan konsentrasi yang akan dia 
pilih meskipun konsentrasi yang direncanakan untuk dipilih 
tersebut masih dapat berubah. Misalnya, pada Semester III dia 
memilih produk berdasarkan Konsentrasi Craft, tetapi pada 
Semester IV memilih produk berdasarkan Konsentrasi 
Footwear. Pembelajaran dilaksanakan dengan blended-
learning. 

 5. Masa Penentuan Konsentrasi Pada masa ini (satu minggu) mahasiswa diminta menentukan 
pilihan konsentrasinya dari konsentrasi yang ada (yang sudah 
ditambah jumlahnya berdasarkan kajian yang komprehensif) 
berdasarkan produk-produk, portofolio yang sudah dikerjakan 
sebelumnya melalui sebuah pameran dan wawancara. 
Namun bagi mahasiswa yang tidak ingin menentukan 
konsentrasinya, mereka diminta untuk melanjutkan 
pendalamannya terhadap bakat, minat, ketertarikan atau 
passionnya.  

 6.1. Masa Pendalaman Bakat, Minat, Ketertarikan, 
Passion 

Bagi mahasiswa yang tidak ingin memilih konsentrasi yang 
ditetapkan oleh Jurusan, mereka belajar mendalami dan 
mengembangkan bakat, minat, ketertarikan, dan passionnya 
melalui/dengan mendesain produk-produk yang sesuai dengan 
bakat, minat, ketertarikan, dan passionnya secara personal 
hingga Proyek Akhirnya baik melalui metode blended learning 
(on line dan off line). 

 6.2. Masa Pendalaman Konsentrasi   Bagi mahasiswa yang telah menentukan pilihan 
konsentrasinya, dia akan belajar mendalami konsentrasi itu 
dengan mendesain produk-produk hingga Proyek Akhirnya. 
Pada masa ini mahasiswa tidak diperbolehkan pindah 
konsentrasi. Pembelajaran dilaksanakan dengan blended-
learning. 

 

Perlu pula dijelaskan di sini, bahwa proses pendidikan yang dilakukan pada jenis dan tahapan pendidikan 
seperti yang tertera pada prototype ini dilaksanakan secara blended, menggabungkan antara yang tatap 
muka seperti yang selama ini dilaksanakan atau offline dan online, juga dengan sumber-sumber 
pembelajaran lainnya yang berbasis internet.  

Selain itu, pada Masa Penjajakan Pemilihan Konsentrasi mahasiswa diminta mengerjakan “proyek kecil” 
yang dalam satu semester terdiri atas tiga proyek yang berbeda dari segi konsentrasi atau minat atau 
ketertarikannya sehingga mereka mendapatkan pengalaman mendesain yang cukup untuk menemukenali 
kecenderungan konsentrasi yang akan dipilihnya atau minat atau ketertarikan yang akan dikajinya lebih 
lanjut. Pada Masa Pendalaman Bakat, Minat, Ketertarikan, Passion atau Masa Pendalaman Konsentrasi  
mahasiswa diminta mengerjakan “proyek sedang” yang dalam satu semester terdiri atas dua proyek 
dan/atau “proyek besar” yang dalam satu semester hanya satu proyek. Kajian dari proyek-proyek itu 
antara lain adalah permasalahan sosial sehingga mereka dapat berkembang kepedulian sosialnya. Semua 
proses tersebut selain didampingi secara intensif oleh dosen-dosen yang lebih berperan sebagai fasilitator, 
juga didukung dengan sesi-sesi workshop oleh para professional di bidang-bidang yang sesuai dengan 
kebutuhan. 

Dari prototype yang dihasilkan, kemudian peneliti melakukan jajak pendapat lebih lanjut kepada dua 
puluh mahasiswa sebagai “responden kunci” yang kesemuanya menyatakan bahwa protype tersebut layak 
memenuhi kebutuhan mereka dan layak untuk diujicoba atau ditest. 
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Test. Tahap terakhir dari Design Thinking adalah tahap pengujian hasil prototyping yang telah dibuat 
dengan tujuan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya masalah atau kekurangan yang dinilai sangat 
mengganggu. Namun karena penelitian ini adalah pengembangan konsep pendidikan maka tahap ini tidak 
dilakukan.   

4. Kesimpulan 

Ketika mencermati manusia, mereka sejak lahir sudah membawa kodrat dan bakatnya yang beragam. 
Keberagaman bakat tersebut menyusut ketika manusia menjalani pendidikan formal yang justru 
mengingkari dari tujuan pendidikan yang seharusnya yakni memanusiakan manusia. Kecenderungan 
tersebut juga terdapat pada jenis pendidikan yang dijalankan oleh Jurusan Desain Produk FSRD Itenas 
yang mengembangkan pendidikannya dengan menetapkan empat konsentrasi di mana mahasiswa harus 
memilih salah satu dari konsentrasi tersebut meskipun ada di antara mereka merasa tidak cocok. 
Penetapan konsentrasi ini membawa dampak bagi mahasiswa yang cocok dengan konsentrasi yang ada 
akan mengalami perkembangan yang berarti, tetapi juga tidak sedikit mahasiswa yang tidak cocok 
akhirnya memliki prinsip asal lulus sehingga bakat, minat, ketertarikan, dan passionnya tidak berkembang. 
Kecuali itu, Jurusan Desain Produk memiliki kecenderungan kurang memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia padahal mereka sangat Melalui Design 
Thinking yang merupakan metode penelitian yang berpusat pada manusia, peneliti berhasil menggali 
kebutuhan mahasiswa yang berharap dapat mengembangkan dirinya secara personal dan sosial. Dari 
penggalian itu kemudian peneliti merumuskannya dalam bentuk prototype awal konsep pendidikan yang 
dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. 
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Abstrak 
 

Semakin berkembangnya desain, ide-ide kreatif, dan teknologi di masa depan khususnya terhadap 
Armatur Lampu dapat meningkatkan nilai jual produk dengan estetika baik yang bisa berdampak 
positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, industri mulai melirik pasar 
ekspor dimana sistem kemasan atau packaging menjadi titik perhatian utama. Tingkat mobilitas 
perpindahan produk dari produsen ke konsumen perlu disederhanakan agar lebih efisien dan 
memangkas biaya pengiriman. Penelitian berjudul “Inovasi dan Pengembangan desain Armatur 
lampu dengan menggunakan sistem “Flatpack”” ini adalah merupakan penelitian lanjutan dari 
penelitian sebelumnya dengan judul “Inovasi Desain Furnitur Murah untuk Pasar Mahasiswa 
Dengan Menggunakan Sistem Flatpack”. Riset ini bertujuan untuk membuat penyederhanaan sistem 
packaging dari produk armature lampu untuk mencapai tingkat mobilitas perpindahan produk dari 
produsen ke konsumen yang lebih efisien.Metode riset yang akan digunakan adalah observasi, 
interview dan questionnaire, design thinking, pembuatan prototype dan menyimpulkan hasil 
program ini, sebagai referensi untuk program sejenis berikutnya. Diharapkan dengan riset ini pasar 
akan mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhannya baik secara fungsional/ tepat 
guna, estetik (sesuai selera secara proporsional), praktis dan terjangkau. 

Kata Kunci : Efisiensi, Armatur, Mobilitas, Lampu, Flatpack 
 

1. Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

Lampu saat ini telah menjadi kebutuhan hidup manusia. Manusia dapat melakukan banyak kegiatan 
dengan adanya lampu, mereka dapat membaca, menulis, memasak, belajar dan masih banyak lagi 
kegiatan yang dapat dilakukan dengan adanya penerangan. Lampu juga merupakan bagian dari 
disiplin ilmu desain yang dapat menciptakan kesan tertentu dalam suatu ruangan. Dengan penerangan 
yang tepat dapat menghasilkan suasana / karakter ruangan tertentu menjadi sesuai dengan fungsi dan 
keindahan yang diinginkan. 
 
Semakin berkembangnya desain, ide-ide kreatif, dan teknologi di masa depan khususnya terhadap 
Armatur Lampu dapat meningkatkan nilai jual produk dengan estetika baik yang bisa berdampak 
positif bagi kesejahteraan masyarakat. Memberi pandangan positif bagi masyarakat terhadap 
pentingnya desain, inovasi dan teknologi bukanlah hal yang mustahil. Ketika masyarakat sudah 
memiliki potensi terhadap hal tersebut, semua dapat disatukan dan diaplikasikan secara nyata. 
Keadaan ini dapat merubah cara berfikir dan cara pandang masyarakat menjadi lebih terbuka dan 
kreatif. 
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Gambar 1 Armatur lampu Penelitian sejenis 
 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya yang berjudul “Inovasi Desain Furnitur 
Murah untuk Pasar Mahasiswa Dengan Menggunakan SIstem “Flatpack”, diketahui bahwa sistem Flat 
Pack menjadi salah satu sistem yang tepat untuk memudahkan proses produksi, pengemasan, dan 
pemasaran.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Prototype Penelitian sebelumnya 
Sesuai dengan roadmap penelitian, titik berat penelitian lanjutan ini masih pada problem keterbatasan 
ruang yang kerap dialami oleh mahasiswa, dimana produk yang dijual umumnya berukuran besar dan 
juga berat sehingga tingkat mobilitas sangatlah terbatas. Para mahasiswa umumnya memiliki kamar 
dengan ukuran sempit dan mereka kebanyakan hanya memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi, 
sehingga banyak di antara mereka yang memaksakan dirinya untuk mengangkut dengan susah payah 
atau diangkut dengan menyewa kendaraan.  
 

 
2.  Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan membuat beberapa tahapan. Secara terperinci, dapat diurutkan 
menjadi tahap eksplorasi konsep desain, tahap design development, tahap fokus desain tahap 
pembuatan prototype. Adapun secara jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3. Skema Metode Penelitian 

 
 

3.  Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Tahap Eksplorasi Konsep Desain 
 
Tahap Eksplorasi Konsep Desain ini adalah tahap pembuatan model eksplorasi bidang-bidang dengan 
menggunakan bahan dasar yang cenderung tidak kaku. Hal ini bertujuan untuk menguji kekuatan 
konstruksi dari model furniture yang akan dibuat. Pada proses eksplorasi ini, mahasiswa dilibatkan 
untuk membuat model konsep.  
 
Bahan yang dipergunakan untuk tahap awal penelitian ini menggunakan Corrugated Board dengan 
sistem double wall yang memiliki ketebalan 12mm, yang kemudian dipola dan dirakit tanpa adanya 
bahan perekat. Teknik pemotongan menggunakan cutter dan alat bantu penggaris dari material logam.  

Gambar 4 Tahap eksplorasi dengan bahan corrugated board 
 

Bahan Corrugated Board dipola dan dirakit tanpa adanya bahan perekat. Bahan ini dipilih karena 
karakternya yang mudah untuk dipotong, dipola, kemudian tingkat kekakuan yang rendah (mudah 
terlipat), sehingga apabila bahan ini sudah cukup kuat secara konstruksi, maka dapat dipastikan 
apabila menggunakan bahan bambu laminasi akan lebih kuat lagi. Model konsep yang sudah jadi 



 
 
 
 

 B-37

kemudian diuji kekuatan konstruksinya dengan cara diduduki. Model yang kurang kuat kemudian 
diperbaiki dan kembali diuji kekuatannya. Hasil dari tahap eksplorasi ini dapat dilihat pada gambar 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5 Hasil Eksplorasi tahap 1 

 
Untuk dapat memfokuskan desain pada tahap selanjutnya, maka dari tahap eksplorasi ini kemudian 
dibuat kedalam 2 klasifikasi model, yaitu elemen dan unit. Dari masing-masing klasifikasi model ini 
akan dibuat pengembangan desain dengan batasan desain sesuai klasifikasinya.  
 
3.2 Tahap Pengembangan Desain  
Pengembangan desain selanjutnya difokuskan pada sistem Armatur Lampu yang mudah untuk 
dikemas dan dirangkai kembali dengan teknologi sederhana namun efektif untuk memecahkan 
masalah mobilitas dan keterbatasan ruang. Dalam mengembangkan prototype armature ini, peneliti 
melibatkan mahasiswa peserta Mata Kuliah Armatur Lampu yang peneliti ampu. Bersama Penulis, 
disini mereka membuat desain terfokus berdasarkan hasil eksplorasi dan menghasilkan 6 buah desain 
yang dikategorikan siap untuk diproduksi dan memiliki nilai estetika serta kepraktisan paling baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Desain 1, Lampu “TATSULOK” karya Sellina dan Qatrunada 
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Gambar 7 Desain 2, Lampu “CLUMP” karya Akbar dan Fadilla 

 

 
Gambar 8 Desain 3, Lampu “TWIST LAMP” karya Febby dan Nita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 9 Desain 4, Lampu “KA.RA” karya Tirza dan Dewi 
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Gambar 10 Desain 5, Lampu “NILEP-NILEP” karya Ari Widian dan Ahmad Yogi 
 

Gambar 11 Desain 6, Lampu “LU’OHYNEIR” karya Ani Oktaviani dan Nasya Dwi 
 

3.3 Kegiatan Pembuatan Prototype 
Untuk pembuatan Prototype diperlukan keahlian khusus dari pengrajin Furnitur dan dikerjakan di 
workshop. Untuk itu dalam penelitian ini, tim peneliti dan mahasiswa berkerjasama dengan workshop 
Alur Bamboo yang berlokasi di Pasir Impun, Bandung. Berikut adalah dokumentasi dari hasil proses 
pembuatan Prototype yang dilakukan 

 
Gambar 12 Prototype Lampu “KA.RA” karya Tirza dan Dewi 
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Gambar 13 Prototype Lampu “LU’OHYNEIR” karya Ani Oktaviani dan Nasya Dwi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14 Prototype Lampu “NILEP-NILEP” karya Ari Widian dan Ahmad Yogi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15 Prototype Lampu “PROP LAMP” karya Fatur Rahman dan Deandra 
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Gambar 16  Suasana Workshop Armatur Lampu 

 
4. Kesimpulan 

Beberapa catatan sebagai evaluasi dari Penelitian ini antara lain : 

- Ekplorasi bentuk armatur lampu dengan menggunakan material alami memiliki potensi untuk 
dibuat sistem fabrikasi dengan teknik flatpack 

- Proses pembuatan dengan material lain sangatlah memungkinkan, karena sistem flatpack 
menitik beratkan pada sistem bukan pada material 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan cara : 
- Mengeksplorasi material dengan menggunakan material lain.  
- Mengembangkan variasi desain-desain lainnya dengan menggunakan sistem yang sama (flat 

pack) 
- Melakukan riset terhadap kemasan modul dengan menggunakan bahan baku murah 
- Melakukan riset terhadap reaksi pasar terhadap produk untuk mencari pendapat mengenai 

kekurangan dan kelebihan produk, kemudian melakukan perbaikan terhadap desain 
Program ini dapat membuka potensi kerjasama dengan industri kecil maupun kelas fabrikasi untuk 
tujuan ekspor. Secara sumber daya alam dan manusia, jumlah daerah penghasil bambu dan sentra 
pengrajin yang ada di Jawa Barat cukup besar. Lalu, Institusi (ITENAS) memiliki sumber daya kreatif 
dalam bidang desain, sedangkan industri memiliki tenaga ahli di bidang produksi. Ketiganya dapat 
bersinergi untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dengan produk dari 
negara lain. 
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Abstract 
 

New generation farmers in some villages in West Java are at risk of losing their farming skills. Many 

village farms are not cultivated or sold for other purposes. They do not like hoeing, watering plants, 

fertilizing, or buying farm equipment. But since the introduction of hydroponics science and 

technology, many young farmers are motivated to become self-sufficient farmers. This study aims to 

find a hydroponic system that fits well with rural situations and conditions, so that a variety of 

popular hydroponics systems are tested. The results show that there is a difference in plant growth 

quality. The best hydroponic system is recommended for the development of agricultural products in 

today's countryside.  

 

Key words : Agricultural, Hydroponic systems, Product Design 

 
1. Pendahuluan  

Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan observasi terhadap studi kasus terjadinya fenomena 

perubahan kehidupan tradisi pertanian di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis 

Jawa Barat, yang pernah dicanangkan oleh Menteri Pertanian RI pada Tahun 2006 sebagai kawasan 

agrobisnis dan agrowisata. Pemerintah membentuk P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan 

Swadaya) Karang Sari, yang bertugas mengembangkan potensi kemajuan pertanian di kawasan ini. 

P4S berhasil menjadikan beberapa kawasan hutan desa menjadi lahan pertanian super produktif yang 

dikelola secara profesional dan modern oleh perusahaan agribisnis nasional.  

Perubahan paradigma masyarakat desa terhadap tradisi pertanian di kawasan desa hutan, terkait 

dengan perkembangan perubahan profesi kerja generasi mudanya. Sebagian besar menjadi pegawai 

dan pedagang di kota-kota besar. Hanya sebagian kecil yang tinggal di desa untuk bekerja sebagai 

petani dan peternak, serta dalam rangka mempertahankan lahan warisan. 

Masyarakat generasi muda petani desa pada umumnya mengalami permasalahan sebagai berikut: (1). 

Luas lahan pertanian keluarga semakin mengecil akibat pembagian hak waris. Sisa lahan tersedia 

dalam bentuk kolam ikan di pekarangan rumah, petak sawah, kandang ternak dan kebun palawija yang 

tersebar di lokasi yang berjauhan, serta lahan hutan kayu yang berada jauh dari pemukiman. (2). 

Untuk memelihara berbagai aset keluarga petani desa ini, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk 

pemeliharaan, sewa jasa buruh tani, pemupukan, pengairan, pembibitan, panen dan pengadaan 

peralatan pertanian. (3) Kurangnya kemampuan bekerja sebagai petani mandiri, dengan karakteristik: 

tidak menyukai menggarap tanah dengan mempergunakan cangkul yang membutuhkan tenaga dan 

kerja keras, tidak mau mengurus sistem pengairan dari hulu ke hilir, tidak mau melakukan pemupukan 

kimia atau pun pupuk kandang, serta tidak mau menggunakan pestisida dan insektisida dalam 

membasmi hama. 

Ketersediaan luas lahan yang kecil, kemampuan belanja dan pembiayaan yang rendah, serta hanya 

memiliki tenaga yang lebih terbatas, merupakan faktor tipikal permasahan petani muda yang perlu 

dipertimbangkan dalam menemukan solusi. Sistem pertanian yang relevan dengan situasi dan kondisi 

tersebut adalah melalui penerapan teknologi hidroponik
.  [1] 

Sains dan teknologi sistem hidroponik, diperkenalkan secara luas di banyak media sosial. Terdiri dari 

banyak jenis, alternatif bentuk dan ragam variasinya. Sistem hidroponik yang populer di Indonesia, 
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terdiri dari dua jenis, yaitu: sistem hidroponik tanpa pompa air dan yang menggunakan pompa air 

listrik.  

Sistem hidroponik tanpa pompa air, antara lain: (1). Sistem water-culture atau rakit apung, sistem ini 

memanfaatkan platform yang terbuat dari sterofoam, gabus atau media tanam lain yang mengambang 

di atas air. Platform yang berisi barisan netpot diletakkan mengapung di atas kolam air nutrisi 

sehingga akar tanaman dapat langsung menyerap nutrisi. (2) Sistem wick (sumbu) adalah sistem yang 

menghubungkan bak air berisi larutan nutrisi dengan media tanam melalui sumbu kapiler. Sumbu 

kapiler ini menyerap air nutrisi untuk pertumbuhan akar. (3) Sistem Fertigasi (fertilizer and drip 

irrigation system), sistem ini mempergunakan drip irrigation atau sistem irigasi tetesan dimana 

tanaman disiram dengan tetesan air nutrisi. Jika mempergunakan pengairan searah seperti pancuran 

air, maka sistem ini tidak memerlukan pompa air. 

Sistem hidroponik yang memerlukan sirkulasi air nutrisi, pada umumnya mempergunakan pompa air 

dengan energi listrik, yaitu: (1) Nutrient Film Technique (NFT) dimana akar tanaman diletakkan di 

atas sirkulasi lapisan air nutrisi yang dangkal. Akar tanaman menyerap nutrisi dan oksigen dari air 

nutrisi yang mengalir terus menerus dengan mempergunakan pompa. (2) Sistem Ebb & Flow (pasang 

dan surut) adalah melalui pemompaan bak penampung yang berisi cairan nutrisi untuk membasahi 

akar pada saat pasang, dan mengembalikan sisa air nutrisi ke bak penampungan pada saat surut. (3) 

Sistem Deep Flow Technique System (DFT) yaitu meletakkan akar tanaman pada lapisan sirkulasi air 

nutrisi pada kedalaman berkisar 4 cm sampai 6 cm. 
[2]

  

Selain hidroponik juga terdapat sistem aeroponik dan akuaponik. Aeroponik disebut juga sistem kabut 

yaitu distribusi nutrisi dengan mempergunakan alat waterspray atau watergun. Titik-titik embun air 

nutrisi yang tersembur dari alat penyembur menempel di bawah media tanam dan diserap secara 

langsung oleh akar tanaman. Sedangkan aquaponik adalah sistem hidroponik yang mempergunakan 

kolam ikan sebagai bak nutrisi yang disirkulasikan ke media tanam.  

Pada dasarnya penelitian yang melakukan komparasi antar sistem hidroponik, belum pernah ada yang 

melakukannya secara langsung. Namun terdapat beberapa kajian yang melakukan kajian komparatif 

antar sistem hidroponik secara tidak langsung atau terbatas pada komparasi dua sistem hidroponik 

saja. Beberapa kajian komparatif yang relevan dengan penelitian ini adalah: Pernyataan bahwa 

terdapat ratusan variasi pada sistem hidroponik, tetapi semua metode hidroponik merupakan variasi 

dan kombinasi dari enam jenis dasar, yaitu: Wick, Deep Water Culture (DWC), EBB dan Flow (Flood 

& Drain), Drip (recovery atau non-recovery), Nutrient Film Technique (NFT), dan Aeroponik. Jenis 

teknologi hidroponik sistem wick (sumbu) merupakan pengembangan dari sistem water culture, 

sistem hidroponik yang paling sederhana untuk para pemula. Dalam studi komparasi dengan sistem 

konvensional dengan pengukuran laju pertumbuhan tanaman dan jumlah daun, memperlihatkan sistem 

hidroponik wick lebih unggul.  
[3] 

Studi komparasi antara sistem hidroponik NFT dengan sistem akuaponik, dalam percobaan untuk 

optimalisasi fungsi tumbuh pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa subsp. Chinensis), sistem 

hidroponik ini menunjukkan hasil yang lebih baik daripada akuaponik. Jika diperbandingkan dengan 

semua sistem hidroponik yang ada, sistem NFT dan Wick merupakan contoh teknologi sistem 

hidroponik yang paling sederhana, mudah dibuat, dan minim pembusukan tanaman. 
[4]

 

Dalam komparasi antara sistem NFT dengan wick pada pengukuran terhadap laju pertumbuhan 

tanaman, pada sistem NFT memperlihatkan adanya variasi pertumbuhan yang berbeda, yang 

disebabkan oleh kemungkinan keterserapan nutrisi yang tidak merata, sedangkan pada sistem wick 

memperlihatkan hasil yang cukup baik. 
[5] 

Sistem hidroponik NFT dapat diandalkan untuk produksi skala besar, karena suplai nutrisi pada sistem 

ini harus selalu mengalir sehingga seluruh netpot yang ada di dalam rangkaian mendapat nutrisi yang 

cukup. Sistem hidroponik NFT inipun harus dirangkai dengan konfigurasi yang sistematis agar nutrisi 

dapat tersirkulasi dengan baik. Kelemahan dari sistem hidroponik NFT ini antara lain: (1) ketersediaan 

dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit dan (2) modal awal yang relatif lebih besar. Sangat 

berbeda dengan sistem wick yang dapat mempergunakan peralatan sederhana. 
[6] 
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Berdasarkan keberadaan sistem hidroponik ini, diperlukan upaya pengujian dan percobaan untuk 

menemukan atau memilih sistem mana yang paling sesuai untuk situasi dan kondisi lingkungan desa. 

Proses uji-coba sistem-sistem hidroponik ini dilaksanakan di lingkungan pedesaan dengan melibatkan 

para petani pemula dan petani konvensional yang produktif.  

Hasil pengujian diperlukan untuk menentukan sistem hidroponik yang dapat dikembangkan untuk 

penggunaan yang luas di kawasan pedesaan, serta untuk menemukan beberapa hal perbaikan yang 

diperlukan agar sistem hidroponik tersebut mencapai hasil yang optimal. Selain itu, langkah ini 

diperlukan untuk mengedukasi masyarakat desa untuk lebih memahami perlunya memperhatikan dan 

melestarikan potensi lahan pertanian di kawasan desa, sehingga tidak gagap dengan teknologi dan 

dapat menerima perkembangan zaman untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Diharapkan 

masyarakat desa dapat memahami perkembangan sain dan teknologi pertanian masa kini, sehingga 

dapat mempergunakan berbagai fasilitas kerja dan mesin pertanian yang menjamin produktivitas dan 

profitabilitas kerja di bidang pertanian. 
[7]

 

2. Metodologi 

Untuk memperoleh gambaran aktual mengenai sistem hidroponik yang relevan dengan lingkungan 

pedesaan, diperlukan metode komparasi antara satu sistem dengan pola pengamatan terhadap laju 

pertumbuhan tanaman. Metode komparatif terhadap tiga sistem hidroponik yang berbeda, dilakukan 

dengan metode uji-coba atau eksperimen pemeliharaan laju tumbuh selama 4 (empat) minggu. Proses 

pengamatan terhadap laju tumbuh tanaman sawi hijau (Brassica rapa subsp. Chinensis) ini 

dilaksanakan dalam green house sederhana yang terbuat dari lembaran plastik UV, yang dibuat secara 

khusus di tiga tempat yang berbeda. Pengamatan ini dilakukan oleh tiga kelompok tani.   

 

Dalam kegiatan partisipatori dengan tim petani pemula, percobaan ini dibatasi pada parameter yang 

bisa dilakukan melalui pengamatan visual dan pengukuran yang sederhana, sehingga tidak melakukan 

pengukuran rinci terhadap faktor cahaya, temperatur lingkungan, temperatur air nutrisi dan konsumsi 

nutrisi. Sistem-sistem hidroponik ini terdiri dari dua katagori, yaitu: (1) sistem hidroponik tanpa 

pompa listrik seperti pada: sistem wick (sumbu), drip (tetes), water-culture (rakit apung), aeroponik 

(kabut), dan (2) sistem hidroponik dengan pompa air listrik, seperti pada: sistem NFT, Fertigasi dan 

sistem Ebb & Flow. 

   

Uji-coba sistem hidroponik tanpa peralatan pompa listrik mendapatkan respon paling banyak, 

sehingga dapat dilakukan oleh para petani pemula secara langsung. Konsep rakit apung (water 

culture), wick dan drip, dilakukan dengan mempergunakan peralatan sederhana yang tersedia di desa. 

Sedangkan yang mempergunakan pompa listrik, timer dan peralatan lainnya, dilakukan dalam bentuk 

eksperimen kolaborasi bersama petani untuk mendapatkan gambaran efektivitas dan efisiensi. Dengan 

demikian studi komparasi ini hanya mempergunakan sistem hidroponik yang mempergunakan pompa 

listrik, ditunjukkan pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Komparasi skema dan cara kerja tiga sistem hidroponik 

 

Skema hidroponik Sistematika kerja 

Nutrient Film Technique (NFT) 

 
(paktanihydrofarmshop.blogspot.com) 

 

Pompa air nutrisi mengalirkan air dari bak air 

nutrisi menuju pipa media tumbuh, setelah 

melewati barisan akar, kembali menuju bak air 

yang disuplai O2 dari pompa angin. 

Fertigasi (Fertilizer and Drip Irigation System) Pompa air menarik cairan nutrisi dari bak 

penampungan, mengalir ke pipa tetes yang 

menyirami tanaman. Aliran nutrisi diatur dengan 

timer. 
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(paktanihydrofarmshop.blogspot.com) 

Sistem Ebb & Flow 

 
(paktanihydrofarmshop.blogspot.com) 

Pompa air yang berada di dalam bak air nutrisi 

mengirim air nutrisi ke bejana atau pipa media 

pertumbuhan sampai cukup penuh, kemudian 

dalam durasi tertentu air nutrisi menyusut 

perlahan kembali menuju bak air seperti siklus 

pasang surut 

 

Studi komparasi untuk tiga sistem hidroponik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sistem yang 

memberikan hasil paling optimal, sehingga petani generasi muda dapat meyakini potensi iptek 

hidroponik sebagai pilihan terbaik untuk bertani di pedesaan pada masa kini. Hasil yang diperoleh 

merupakan dasar untuk rekomendasi pemilihan sistem hidroponik yang terbaik. Jika hasil yang 

diperoleh menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan, maka tidak diperlukan 

rekomendasi apapun bagi para petani hidroponik pemula 

 

3.  Hasil diskusi 

Proses kolaborasi dengan petani pemula dalam percobaan sistem hidroponik ini, dilakukan oleh tiga 

kelompok untuk tiga sistem hidroponik yang telah diproduksi oleh produsen perlengkapan tani 

hidroponik, dengan lokasi di pekarangan rumah yang tersedia jaringan listrik PLN. Pengamatan 

dilaksanakan selama satu bulan, dengan proses pencatatan data setiap satu minggu. Data pertumbuhan 

tanaman yang diukur setiap minggu meliputi laju tumbuh tinggi tanaman, pertumbuhan jumlah daun 

dan pertumbuhan panjang akar. Pengukuran setiap minggu dimaksudkan agar team peneliti bersama 

petani dapat mengamati dengan seksama dan rajin terhadap subjek penelitian, terutama apabila terjadi 

pertumbuhan tanaman yang abnormal atau mati oleh suatu sebab lain.  

 

Pada uji-coba tiga sistem hidroponik ini, disepakati hanya mempergunakan media tanaman sayuran 

sawi hijau (caisin), yang juga ditanam petani desa dengan sistem pertanian konvensional. Hal ini juga 

dapat dijadikan sebagai materi perbandingan terhadap kualitas tanaman, antara sistem hidroponik 

dengan pertanian konvensional. Pengukuran akhir dari proses ini dilakukan pada minggu ke empat 

terhadap tanaman sawi yang tumbuh sehat sebanyak masing-masing 12 buah netpot. Parameter yang 

diukur secara manual adalah: (a) tinggi tanaman, (b) jumlah daun dan (c) panjang akar. 

 

Hasil pengukuran terhadap 12 buah tanaman sawi dalam netpot pada sistem NFT dan sistem Fertigasi, 

memberikan nilai rata-rata seperti pada tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Data hasil pengukuran sistem NFT dan Fertigasi 

 

Sistem Nutrien Film Technique (NFT) 
Team (a) Tinggi 

tanam

an 

(b) Jumlah 

daun 

(c) Panjang 

akar 

A 24.6 9.2 27.3 
B 24.5 9.3 27.2 
C 24.6 9.8 29.2 

 

Sistem Fertigasi (fertilizer & Drip Irrigation 

System) 

Team (a) Tinggi 

tanam

an 

(b) Jumlah 

daun 

(c) Panjang 

akar 

A 24.2 10.2 24.3 

B 23.7 9.4 26.2 
C 23.9 9.8 25.2 

 

 

Untuk sistem NFT, diperoleh nilai rata-rata tinggi tanaman yang diukur dari pangkal sampai ujung 

daun paling tinggi adalah 24.56 cm, jumlah daun yang dihitung meliputi daun besar dan daun kecil 

sebanyak rata-rata 9.4 helai dengan panjang akar rata-rata 27.2 cm.  Pada sistem fertigasi (fertilizer 
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and drip irrigation system), diperoleh nilai rata-rata tinggi tanaman sebesar 23.9 cm, jumlah daun 

rata-rata 9.8 helai dengan panjang akar rata-rata mencapai 25.2 cm. Komparasi antara sistem Ebb-

Flow dengan sistem hidrotropisme, yang merupakan temuan baru menunjukkan hasil yang berbeda 

dengan kecenderungan kualitas yang lebih baik pada sistem hidrotropisme. Tergambar pada tabel 3: 

 

Tabel 3. Data hasil pengukuran sistem Ebb&Flow dan sistem hidrotropisme 

 

Sistem Ebb & Flow 

Team (a) Tinggi 

tanam

an 

(b) Jumlah 

daun 

(c) Panjang 

akar 

A 24.2 9.2 27.3 

B 22.7 9.3 25.2 

C 24.4 9.3 26.4 
 

Sistem hidrotropisme 

Team (a) Tinggi 

tanam

an 

(b) Jumlah 

daun 

(c) Panjang 

akar 

A 25.2 10.2 27.3 

B 25.7 10.3 27.2 

C 25.4 10.3 27.4 
 

 

Temuan  

Percobaan masa tumbuh tanaman dengan pengukuran pada kualitas tinggi tumbuh, jumlah daun dan 

panjang akar, pada dasarnya terkait dengan analisa desain produk yang meliputi: aspek bentuk, 

konstruksi, konfigurasi komponen, sirkulasi, implementasi fungsi pompa air, jaringan listrik, instalasi 

pipa saliran air, dan berbagai hal yang terkait dengan penerapan sains dan teknologi hidroponik. 

Penerapan sistem hideroponik pada model produksi tanaman sayuran skala besar, hasil panennya 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor desain, faktor lingkungan dan faktor manajemen bisnis. Dimensi 

dan dan konfigurasi komponen sistem hidroponik yang berbeda dapat menghasilkan kualitas tumbuh 

yang berbeda pula.  Dalam percobaan terhadap kualitas tumbuh tanaman dengan variasi ketinggian 

dan kemiringan arah pipa yang berbeda pada sistem NFT ternyata menghasilkan kualitas tumbuh yang 

berbeda. 
[8]

 

 

Prinsip pengaruh gerak air pada bejana hidroponik, baik yang disebabkan oleh faktor kemiringan pipa 

maupun tinggi rendahnya susunan konfigurasi sirkulasi pipa, ternyata sangat berpengaruh terhadap 

kualitas tumbuh suatu tanaman. Hal ini serupa dengan prinsip kolam arus deras yang membuat ikan 

bergerak kontinyu sehingga menjadi tumbuh lebih besar daripada ikan di kolam konvensional. Pada 

dasarnya semua tanaman memiliki kemampuan iritabilitas, yaitu kepekaan terhadap rangsang dan 

merespon rangsang. Faktor iritabilitas ini salahsatunya menimbulkan gerak esionom berupa pola gerak 

yang dipengaruhi rangsang dari luar. Gerak esionom yang dipengaruhi oleh gerak air yang 

merangsang pertumbuhan akar atau bagian lain dari tumbuhan disebut hidrotropisme. 
[9]

 

 

Pola dinamis dari gerak air yang merangsang pertumbuhan akar pada sistem hidroponik disebut 

dengan sistem hidroponik hidrotropisme, yaitu mengusung prinsip tropisme untuk dipergunakan pada 

sistem hidroponik. Pola gerak sistem hidroponik pada umumnya adalah gerak linier yang disebut 

gerak normal, yang arus airnya tergantung kecepatan pompa dan kemiringan pipa, seperti tampak 

pada visualisasi gambar 1: 

 

 
Gambar 1. Pola arus liner pada pipa hidroponik 

 

 
Gambar 2. Pola arus gelombang hidrotropisme 

Berdasarkan prinsip hidrotropisme, arus alir nutrisi dibuat bergelombang dengan mempergunakan 

filter perforasi pada beberapa ruas pipa, fragmen komponen peforasi ini dapat diatur untuk berbagai 

pola gerak air yang diharapkan. Gerak umum arus gelombang digambarkan seperti pada gambar 2 di 

atas. Mekanisme gerak hidrotropisme ini memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tumbuh. 
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Aplikasi sistem hidrotropisme dalam fasilitas hidroponik, menghasilkan rancangan sistem hidroponik 

yang berbeda, seperti berikut: 

 

           
         Gambar 3. Desain fasilitas hidrotropisme         Gambar 4. Detail sistem hidrotropisme 

 

4. Kesimpulan 

Konsep hidroponik yang awalnya ditujukan untuk penggemar tanaman di kota-kota besar, ternyata 

relevan juga untuk dikembangkan di kawasan desa, yang saat ini nyaris mengalami problematika 

adanya keterbatasan lahan akibat alih fungsi dan ketidakberlanjutan pekerjaan penghidupan petani 

tradisional di desa. Komparasi sistem hidroponik dilakukan untuk memberikan gambaran tentang 

prospek sistem hidroponik untuk peningkatan produktivitas petani sayur di pedesaan. Pada dasarnya, 

semua sistem hidroponik tersebut berfungsi sangat baik untuk pengembangan hidroponik di desa, baik 

yang tanpa energi listrik maupun yang membutuhkan pompa air dan peralatan lainnya
. [10]

 

Dalam disiplin keilmuan Desain Produk, proses percobaan atau eksperimen yang melibatkan 

partisipatori masyarakat ini merupakan peluang untuk melahirkan sistem hidroponik baru yang lebih 

relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Kajian ini pada akhirnya dapat mengetengahkan sistem 

hidroponik yang baru, yang berasal dari potensi dan relevansi iptek. 
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Abstrak 
 

Pada penelitian ini dilakukan perancang sistem visible light communication (VLC) untuk 

diaplikasikan dalam pengiriman informasi dua arah secara bersamaan atau bi-directional di bawah 

air. Pada perancangannya terdapat rangkaian pengirim dan penerima dalam satu sistem, sistem yang 

diujikan akan diberikan panjang gelombang yang sama hal ini ditujukan untuk membangun link 

antara dua buah sistem yang diuji. Pada pengukurannya perubahan panjang gelombang diatur 

menggunakan filter dan LED warna dan warna yang digunakan adalah merah, biru, dan hijau. 

Evaluasi sistem salah satunya meliputi evaluasi crosstalk yang diterima sistem. Berdasarkan hasil 

pengukuran dan analisis, Hasil pengujian crosstalk didapatkan bahwa penggunaan LED warna 

merah – merah menghasilkan nilai tinggi pada penerima dengan nilai 3.68 volt yang terukur dan 

crosstalk sebesar 2.66 dB. Hal ini membuktikan bahwa pasangan warna selain ini dapat digunakan 

pada sistem bidirectional VLC pada bawah air. 

 

Kata Kunci : Visible Light Communication (VLC), Light Emiting Diode (LED), Transportasi Bawah 

Laut, Audio 

 
1. Pendahuluan  

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak difokuskan pada 

komunikasi darat saja, komunikasi bawah laut menjadi tantangan tersendiri untuk diikutsertakan 

dalam perkembangan teknologi komunikasi. Dalam perkembangannya, komunikasi di dalam air 

dikategorikan menjadi 2 yaitu Wire Communication (menggunakan kabel sebagai media transmisi) 

memiliki potensi yang baik dalam kelancaran komunikasi yang diterima namun memiliki kekurangan 

dalam mobilitas, dan Wireless Comunnication berupa cahaya tampak, sonik, ultrasonik, atau akustik 

termasuk media yang digunakan pada metoda ini. Sementara itu keduanya memiliki tujuan yang 

serupa. Dalam perkembangan komunikasi nirkabel sudah banyak sistem komunikasi bawah air yang 

dikembangkan, seperti Underwater Acoustic Communication, Underwater Radio Frequency 

Communication, dan Underwater Visible Light Communication. Diantara ketiga jenis gelombang 

yang digunakan dalam pentransmisian, gelombang akustik digunakan sebagai gelombang pembawa 

yang banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel di dalam air, karena memiliki attenuation yang 

relatif rendah di lingkungan bawah air. Underwater Radio Frequency (RF) Communication yang 

memiliki beberapa keunggulan dari gelombang akustik, terutama dalam hal kecepatan dan frekuensi 

kerja yang tinggi. Pembatasan utama dalam penggunaan RF di air tawar adalah ukuran antena yang 

besar dan masalah penggunaan RF di air laut adalah atenuasi yang tinggi, dan untuk penggunaan 

cahaya tampak sebagai media transmisi dalam berkomunikasi atau biasa disebut Underwater Visible 

Light Communication menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam data rate berpotensi melampaui 1 

Gbps, serta memiliki bandwidth 1000 kali lebih besar dari komunikasi yang sudah ada, yang 

dibuktikan dalam beberapa simulasi [1].  

Penelitian akan teknologi komunikasi dalam air menggunakan cahaya tampak sudah banyak dilakukan 

seperti yang ditunjukan oleh Dominic O’Brien [2] dari University of Oxford bersama timnya yang 

dilakukan pada tahun 2008, menyatakan bahwa penggunaan lampu LED putih memiliki keunggulan 

dalam hal peningkatan kinerja serta berpeluang untuk memberikan informasi secara bersamaan.  

Disusul oleh Jianyang Shi [3] dari Fudan University bersama timnya yang dilakukan pada tahun 2014, 
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melakukan komunikasi bi-directinal secara real-time yang menggunakan lampu LED putih basis 

phosphor dengan kecepatan 100Mbps dan 200Mbps menggunakan LED RGB. Dari penelitian yang 

dilakukan Bernando Miguel C. S. [4] dari Universidade Do Porto, mengaplikasikan visible light 

communication untuk komunikasi bawah air. Dalam penelitiannya beliau menggunakan LED yang 

sangat terang dengan warna biru, cyan dan hijau pada pengirim dan menggunakan photodioda 

biru/hijau yang ditingkatkan. Hasil dari penelitiannya didapatkan 1 Mbps pada jarak 5 meter dengan 

kapabilitas pengiriman di laut dan di sungai. Penelitian lain dilakukan oleh Chao Wang [5] dari 

National Digital Switching System Engineering and Technological Research Center, Zhengzhou 

bersama timnya mereka mengaplikasikan komunikasi cahaya tampak untuk komunikasi bawah air 

dengan mempersempit sudut setengah daya dari light Emitting Diode (LED) yang bertujuan untuk 

meningkatkan intensitas cahaya pada pemancar, dan penggunaan Single Photon Avalance Diode 

(SPAD) pada penerima untuk mempebaiki sensitivitas deteksi.  

Dengan mempertimbangkan hal mobilitas serta efisiensi dalam penyampaian informasi dalam 

berkomunikasi di lingkungan bawah air maka penggunaan komunikasi nirkabel sangat tepat dengan 

penyampaian informasi mampu dilakukan secara lisan dan tidak lagi menggunakan gestur tangan 

dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, dari penelitian yang berjudul Bi-directional Underwater 

Visible Light Communication diharapkan mampu menyediakan komunikasi di lingkungan bawah air 

yang mampu dilakukan secara bi-directional agar penyampaian informasi lebih efisien. Pada makalah 

ini, hanya akan dibahas mengenai pengaruh crosstalk pada sistem Bi-directional Underwater Visible 

Light Communication. 

 

2. Metodologi Penelitian 

2.1 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem ini ada 4 buah hardware yang digunakan yaitu 2 buah transmitter  dan 2 

buah receiver, masing-masing hardware dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan. Setelah diuji sistem tersebut digabungkan untuk mendapatkan satu link yang di mana 

terdapat transmitter dan receiver. Kemudian pada transmitter dan receiver di letakan lampu LED dan 

photodiode. Berikut ini adalah tahapan perancangan masing-masing sistem :  

 

 
Gambar 1. Blok Sistem Perancangan Sistem Komunikasi 

 

Gambar 1 menunjukkan tahapan dalam perancangan dan kerja sistem komunikasi cahaya tampak, di 

mana terdiri dari sistem pengiriman (transmit) dan penerimaan (receive). Pada bagian pengirim 

(transmitter) menjelaskan bagaimana input yang berisi informasi berupa sinyal analog pada area 

frekuensi suara, di mana bernilai 400 – 4000 Hz yang dibangkitkan melalui audio generator lalu 

diproses pada transmitter, selanjutnya sinyal informasi dikirmkan melalui cahaya tampak 

menggunakan LED. Sinyal yang dihasilkan dari bagian transmitter tersebut mengalami proses 

perubahan dari sinyal analog menjadi cahaya melalui peran dari Light Emiiting Diode (LED) sehingga 

mampu dilanjutkan pada proses selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya di 

mana LED mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya. Agar dapat dilanjutkan pada proses 

selanjutnya maka cahaya yang berisikan informasi harus ditangkap dengan komponen yang mampu 

mengubah cahaya menjadi besaran lisktrik dan dari beberapa komponen yang memiliki fungsi sebagai 

photosensor yang digunakan pada perancangan ini adalah photodiode. Cahaya yang ditangkap oleh 

photodiode mengandung informasi yang dikirimkan oleh transmitter, akan tetapi informasi yang yang 

langsung diterima oleh photodiode terlalu lemah maka dari itu penggunaan receiver yang teridiri dari 

komponen amplifier yang memiliki fungsi melebarkan kekuatan sinyal.  
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2.2. VLC Transmitter 

Pada bagian transmitter ini terjadi proses perubahan sinyal informasi yang berasal dari pembangkit 

sinyal ke dalam bentuk cahaya, yang akan ditransmisikan melalui LED dan nantinya dilewatkan pada 

filter warna. Pada saat pengiriman informasi berupa gelombang cahaya tampak, LED akan 

memancarkan cahaya tampak sesuai sinyal pengirim dan penggunaan filter warna adalah untuk 

mengatur link di mana agar tidak terjadi interferensi panjang gelombang. 

 

 
Gambar 2. Blok Diagram Transmitter 

 

Pada Gambar 2 dijelaskan hubungan beberapa komponen yang tersusun pada sistem pengiriman 

informasi yakni, input merupakan pembangkit sinyal yang dihubungkan menggunakan kabel menuju 

rangkaian yang dilanjutkan pada rangkaian transmitter, audio generator sebagai input masukan lalu 

dikuatkan pada power amplifier dilanjutkan menuju transformator dan diteruskan menuju LED untuk 

mengirimkan sinyal. Tegangan yang digunakan sebesar 12 volt, katoda pada LED dihubungkan 

menuju lilitan transformator sekunder, untuk lilitan transformator primer dihubungkan dengan power 

amplifier yang diberi masukan dari audio generator. Selanjutnya cahaya yang dihasilkan oleh LED 

dilewatkan melalui filter warna guna mendapatkan panjang gelombang yang diinginkan. Dari 

hubungan beberapa komponen yang disebutkan sebelumnya mampu dilihat pada Gambar 3.3 yang 

merupakan rangkaian dari transmitter. Terlihat pada Gambar 3 (a) terdapat power amplifier yang di 

mana output  tersebut dihubungkan menuju LED pada Gambar 3 (b) yang nantinya akan dimasukan 

kedalam air. 

                      
(a) Purwarupa Rangkaian     (b) Purwarupa Lampu LED 

Gambar 3. Hasil perancangan transmitter 

 

2.3 Receiver VLC 

Pada bagian receiver ini terjadi proses perubahan cahaya tampak yang yang ditangkap oleh 

photodiode diubah menjadi sinyal informasi. 

 

 
Gambar 4.  Blok Diagram Receiver 

 

Cara kerja dari rangkaian receiver ini dapat kita lihat pada Gambar 4, di mana informasi yang 

dikirimkan ditangkap oleh photodiode dilanjutkan menuju rangkaian yang berisikan beberapa 

komponen dan transistor bc547 yang di mana keseluruhan komponen tersebut merupakan amplifier. 

Cahaya yang ditangkap akan diubah menjadi besaran listrik yang mengandung sinyal informasi yang 

selanjutnya dikuatkan hingga nilai tertentu, selanjutnya nilai yang telah dikuatkan akan ditampilkan 
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melalui osiloskop melalui output dari amplifier tersebut. Gambar 5 menunjukan hasil implementasi 

dari sistem. 

 

               
(a) Purwarupa Rangkaian                  (b) Purwarupa Photodiode 

Gambar 5. Hasil Perancangan Receiver 

 

2.4 Implementasi Model Kanal 

Pada implementasi kanal untuk mencipatakan kondisi dalam air maka digunakan aquarium dengan 

dimensi 190x40x40 cm dengan dibungkus oleh scotlight pada sisi dalam aquarium, hal ini bertujuan 

untuk menghindari adanya cahaya luar masuk, lalu ditutupi dengan corriboard berwarna hitam dengan 

tujuan serupa agar tidak ada cahaya masuk pada sisi atas. Lalu aquarium diisi menggukan air keran 

(tap water) setinggi 35cm. Berikut merupakan gambaran dari implemenatsi model kanal di mana 

terdapat dua gambar, Gambar 6 merupakan sebuah konsep dan Gambar 7 merupakan hasil 

implementasi model kanal. 

 

  
        Gambar 6. Konsep model       Gambar 7. Impementasi Model 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengetahui besarnya nilai interferensi antar link, maka dilakukanlah pengukuran crosstalk 

dengan melibatkan 2 link secara bersamaan namun dalam keadaan salah satu link tidak diberikan 

sinyal informasi. Pada proses pengukurannya, informasi dikirimkan dari link 1 berupa sinyal yang 

dibangkitkan melalui audio generator, dengan amplituda sebesar 5 Vp-p dan untuk jarak tiap link 

sejauh 50 cm, serta besarnya nilai crosstalk didapat dari output link 2 yang terhubung oleh osiloskop. 

Berikut merupakan blok diagram sistem dalam pengukuran crosstalk. 
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Gambar 8. Blok Diagram Pengukuran Crosstalk Menggunakan Filter Warna 
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Gambar 9. Blok Diagram Pengukuran Crosstalk Menggunakan LED Warna 

Tabel 1.  Pengukuran Crosstalk Menggunakan Filter Warna 

Link 1 Vout (Vp-p) Fout (Hz) Link 2 Vout 

(Vp-p) 

Fout 

(Hz) 

Cross 

-talk 

Merah 

4.88 1084 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.88 1006 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.4 1261 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Biru 

4.48 1041 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.4 986.7 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.96 1089 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Hijau 

4.15 1084 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.8 1174 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.71 1141 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

 

Gambar 8 dan Gambar 9 merupakan blok diagram dari dua kondisi yang sudah disebutkan 

sebelumnya, selanjutnya untuk pengambilan data, nilai frekuensi yang dikirimkan sebesar 1 Hz 

dengan amplituda sinyal 5 Vp-p yang dibangkitkan menggunakan audio generator dan untuk jarak tiap 

link sejauh 50 cm. Pada pengukuran crosstalk ini warna yang digunakan serupa dengan pengujian 

sebelumnya yaitu merah (∼675 nm), biru (∼470 nm), dan hijau (∼550 nm). Berikut merupakan tabel 

hasil pengukuran crosstalk. 
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Tabel 2. Pengukuran Crosstalk Menggunakan LED Warna 

Link 1 Vout (Vp-

p) 

Fout 

(Hz) 

Link 2 Vout  

(Vp-p) 

Fout  

(Hz) 

Cross 

-talk 

Merah 

4.55 1029 Merah 3.68 1093 2.66 

4.88 1006 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.8 1009 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Biru 

4.88 1065 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.96 1067 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.55 1007 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Hijau 

4.48 1028 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.48 1046 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.71 1088 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

 

Dari hasil yang didapat pada Tabel 1 dan 2 bahwa penggunaan filter warna sangat baik dalam hal 

pemisahan antar link yang di mana tidak ditemukannya informasi dari link 1 pada link 2. Pada 

penggunaan LED warna tepatnya pada link 1 berwarna merah dan link 2 berwarna merah terdapat 

crosstalk sebesar 2.66 dB. Hal ini menandakan bahwa komunikasi bi-directional dengan warna yang 

serupa menyebabkan bocornya informasi pada link 2 yang akan menyebabkan benturan sinyal 

informasi yang diterima. Dari seluruh percobaan yang dilakukan di mana sistem mampu bekerja 

secara bi-directional menggunakan filter dan LED warna serta pemisahan panjang gelombang yang 

dilakukan bekerja dengan baik, di mana tidak terdapatnya interferensi antar link pada kondisi panjang 

gelombang di kedua link berbeda. Sebaliknya jika menggunakan panjang gelombang yang serupa 

pada tiap link maka interferensi akan terjadi.   

 

4.  Kesimpulan 

Pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa pengukuran crosstalk pada frekuensi 1 kHz 

pengunaan LED warna yang serupa mampu menyebabkan terjadinya crosstalk, seperti pada merah – 

merah di mana nilai crosstalk yang didapat sebesar 2.66 dB. 
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Abstrak 

 

Tempe sebagai makanan fermentasi tradisional Indonesia memiliki kandungan protein dan senyawa 

anti oksidan tinggi, maka dari itu tempe perlu dikembangkan produktivitasnya. Salah satu faktor 

produktifitas tempe adalah suhu. Tujuan dari penelitian yang digunakan saat pembuatan tempe ini 

adalah untuk mengetahui proses pembuatan tempe secara efektif dan effisien dengan menggunakan 

mikrokontroler Arduino Leonardo untuk meningkatkan produksi tempe yang lebih banyak dari pada 

produksi tempe sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

atau percobaan. Proses fermentasi kedelai secara konvensional pada suhu 30o C- 37o C membutuhkan 

waktu 36 – 48 jam. Proses fermentasi kedelai dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Leonardo 

dengan suhu 47oC - 55oC membutuhkan waktu yang lebih cepat.  Sistem efektifitas waktu bisa 

dipercepat dengan memakai mikrokontroler Arduino Leonardo secara otomatis dengan pengaturan 

suhu yang sudah ditentukan.  Dan waktu yang diperlukan kapang Rhizopus Olisgoporus agar tumbuh 

lebih cepat adalah 4 – 5 jam pada suhu 47o C – 55o C. 

 

Kata kunci : arduino leonardo, proses fermentasi tempe, produksi tempe 

1. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Tempe adalah makanan tradisional yang menyehatkan bagi kesehatan tubuh manusia. Karena tempe 

merupakan makanan yang memiliki potensi yang baik bagi kesehatan, sehingga perlu dikembangkan. 

Di era zaman sekarang ini, alat-alat serba otomatis, yang perlu digunakan untuk kelangsungan hidup 

manusia. Dengan ini maka dibuatlah alat pembuat tempe dengan alat yang serba otomatis dan praktis, 

juga cepat untuk cara pembuatan tempe. Mesin ini  untuk meringankan kerja manusia,dari pada alat-alat 

yang secara manual. Mesin yang digunakan ini diharapkan mempunyai nilai lebih dari pada hanya 

untuk meringankan kerja manusia referensi[8]. Nilai lebih itu antara lain adalah kemampuan mesin 

tersebut, untuk lebih menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan manusia dalam melakukan suatu 

kegiatan. Seperti halnya dalam proses pembuatan tempe referensi[6] . Tempe adalah makanan 

fermentasi Indonesia yang terbuat dari kedelai  lokal dengan bantuan jamur Rhizopus Oligospora 

referensi[4]. Selama fermentasi, nutrisi kompleks yang terdapat pada kedelai akan di uraikan menjadi 

nutrisi sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Bentuk fermentasi dari kedelai ini dipastikan 

mengandung banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan dan disinyalir dapat menjadi antibodi 

yang baik. Tempe berpotensi untuk melawan radikal bebas, sehingga dapat menghambat proses 

penuaan dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif ( aterosklerosis, jantung koroner, diabetes 

melitus, kanker dan lain-lain ). Tempe tradisional mengandung protein tinggi dan rendah kolesterol 

serta mengandung senyawa anti oksidan yang dapat menghambat pembentukan senyawa-senyawa 

radikal yang dapat merusak tubuh. Karena tempe merupakan makanan yang memiliki potensi yang baik 

bagi kesehatan maka tempe perlu dikembangkan produktifitasnya. Selain itu, banyak alasan yang 

mendasarinya, salah satunya tempe mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Proses fermentasi 

pembuatan tempe secara konvensional referensi[5]. pada suhu 30oC  - 310 C membutuhkan waktu 45 – 

48 jam. Pada suhu 320C – 330C membutuhkan waktu 40 – 44 jam. Pada suhu 340C – 370C 

membutuhkan waktu 36 – 39 jam.   
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Suhu yang direncanakan dalam proses fermentasi kedelai pada mesin pembuat tempe dengan 

menggunakan mikrokontroler Arduino Leonardo ini adalah 470C - 550C, pada suhu tersebut sehingga 

bisa memproduksi tempe lebih banyak, dari hasil produksi sebelumnya. Dalam penelitian ini saya 

menggunakan mikrokontroler Arduino Leonardo untuk mempercepat waktu proses fermentasi kedelai. 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan produktifitas tempe pada 

masyarakat. 

Review Penelitian Terdahulu 

Atmiasri, Budi Prijo Sembodo,  2015 , Pengembangan Mesin Pembuat Tempe Dengan Teknologi 

Stabilisator Suhu Berbasis Thermistor NTC, Penelitian Dosen Pemula, Dikti. Tujuan dari penelitian 

yang digunakan saat pembuatan tempe ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan tempe secara 

efektif dan effisien dengan menggunakan alat stabilisator suhu dibandingkan secara alami atau 

konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Proses fermentasi kedelai secara konvensional pada suhu 30oC- 37oC membutuhkan waktu 36 jam  – 48 

jam. Proses fermentasi kedelai suhu bisa diatur dari 470C – 550C , sehingga akan membutuhkan waktu 

yang lebih cepat.  

 Sistem efektifitas waktu bisa dipercepat dengan memakai alat stabilisator suhu. Dan waktu yang 

diperlukan kapang Rhizopus Olisgoporus agar tumbuh lebih cepat adalah 4,66 jam – 5,57 jam pada 

suhu 42o C  - 50o C. 

Atmiasri, Widodo , 2016 , Mesin Pembuat Tempe Menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno Di 

Kabupaten Nganjuk, Penelitian Dosen Pemula , Dikti. Tujuan dari penelitian yang digunakan saat 

pembuatan tempe ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan tempe secara efektif dan effisien 

dengan menggunakan mikrokontroller Arduino Uno untuk meningkatkan produksi tempe yang lebih 

banyak dari pada produksi tempe sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen atau percobaan. Proses fermentasi kedelai secara konvensional pada suhu 30o C- 

37o C membutuhkan waktu 36 – 48 jam. Proses fermentasi kedelai dengan menggunakan 

mikrokontroller Arduino Uno dengan suhu 47oC - 55oC membutuhkan waktu yang lebih cepat.  Sistem 

efektifitas waktu bisa dipercepat dengan memakai mikrokontroller Arduino Uno secara otomatis 

dengan pengaturan suhu yang sudah ditentukan.  Dan waktu yang diperlukan kapang Rhizopus 

Olisgoporus agar tumbuh lebih cepat adalah 4 – 5 jam pada suhu 47o C – 55o C. 

 

2.Metodologi 

 

1. Pembuatan Rangkaian  Pengatur Suhu 

 

 
Gambar 1 Rangkaian pengatur suhu 

  

2. Pembuatan Rak  Proses Pembuatan Tempe 

 
Gambar 2 Rak proses pembuatan tempe 
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3. Thermometer  

 
Gambar 3 Thermometer Digital 

 

4. Mesin Pembuat Tempe Arduino Leonardo 

 

 
Gambar 4 Mesin Pembuat tempe Arduino Leonardo 

 

5. Tempe 

 

 
Gambar 5 Tempe hasil penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

a. Memasukkan kedelai ke dalam wadah yang  berisikan air mendidih selama kurang lebih 15 menit, 

setelah itu digiling untuk menghilangkan kulitnya. 

b. Merendam kedelai yang telah dikupas dengan air kemudian kedelai tersebut dicuci. 

c. Kedelai direbus kembali hingga matang kemudian ditiriskan. 

d. Setelah ditiriskan kedelai di blower lalu diberi ragi. 

e. Masukkan kedelai yang diberi ragi kedalam wadah plastik yang permukaannya sudah dilubangi dan 

setelah itu ditempatkan pada mesin tempe Arduino Leonardo. 

f. Ukur suhu pada mesin tempe Arduino Leonardo mulai suhu 47o C – 55o C. 

g. Biarkan hingga menjadi tempe dan catat waktunya untuk masing-masing suhu tersebut. 

h. Sebagai pembanding pembuatan tempe dilakukan secara alami. 

 

3.Hasil Diskusi 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Fermentasi kedelai secara alami 

 

Titik 

Ukur 

 

Kondisi Suhu 

Luar 

( oC ) 

 

Waktu Menjadi 

Tempe 

( jam ) 

 

Peragian 

kedelai 

menjadi 

tempe 

secara 

alami 

1.30oC – 31oC 

( Dingin ) 

 

2.32oC – 33oC 

( Sedang ) 

 

3.4oC – 37oC 

( Panas ) 

1.45 am – 48 jam 

 

 

2.40 am – 44 jam 

 

 

3.36 jam – 39 jam 



 

 

C-10 

 

 

Tabel  2. Hasil Pengukuran  dengan mesin tempe Arduino Leonardo  menggunakan pemanas 

 

Titik Ukur 

 

Kondisi Suhu Dalam Alat 

( oC ) 

 

Waktu Menjadi Tempe 

( jam ) 

Peragian kedelai menjadi tempe 

dengan mesin tempe Arduino 

Leonardo 

1. 47oC 

2. 49oC 

3. 51oC 

4. 53oC 

5. 55oC 

1. 4,90 jam 

2. 4,79 jam 

3. 5,60  jam 

4. 4,49 jam 

5. 4,00 jam 

4.Kesimpulan  

Dari hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan , menunjukkan bahwa fermentasi kedelai 

menjadi tempe dengan peragian yang menggunakan sistem alami membutuhkan waktu yang lama yaitu 

36 – 48 jam, untuk pertumbuhan kapang Rhizopus Oligosporus ( jamur tempe ) menjadi tempe. 

Pada pengamatan, jika menggunakan mesin tempe Arduino Leonardo  waktu yang diperlukan kapang 

Rhizopus Oligosporus agar tumbuh lebih cepat sekitar 4 jam – 5 jam pada suhu 47o C – 55oC.      
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Abstrak 

Pemakaian air conditioning (AC) saat ini sudah semakin meningkat untuk pengkondisian ruangan 

maupun gedung. AC banyak digunakan karena cuaca yang sering tidak menentu pada kondisi saat 

ini. Kebanyakan konsumen menginginkan AC yang hemat energi untuk digunakan pada ruangannya. 

Pada penelitian ini dilakukan perancangan untuk membuat AC portabel konvensional menjadi AC 

yang hemat energi. Untuk melakukan penelitian ini AC portable tersebut dikendalikan oleh PLC 

M221CE16R. PLC tersebut digunakan sebagai pengganti kendali dari modul AC tersebut. Untuk 

mengkondisikan suhu ruangan yang akan dicapai oleh AC tersebut maka dibutuhkan sebuah sensor 

yang akan mendeteksi keadaan ruangan. Sensor yang digunakan pada penelitian ini adalah sensor 

suhu dan kelembaban beserta transmitter 4-20 mA. Pada tahap penelitian ini dilakukan tiga titik 

temperature pengujian, yaitu 20,7oC, 23,7oC dan 25,2oC, dimana ketiganya sudah bersesuaian antara 

software dan hardware. 

Key words : AC, hardware, PLC, software, temperatur 

 
1. Pendahuluan 
Energi adalah kebutuhan utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan masyarakat. Cadangan 

energi semakin menipis, sementara kebutuhan energi makin bertambah. Penggunaan energi berlebihan 

dan boros, berdampak pada peningkatan biaya produksi, gejolak ekonomi dan sosial serta kerusakan 

lingkungan. Permasalahan energi semakin komplek sehingga manajemen penggunaan energi pada sisi 

beban, menjadi bagian penting dalam manajemen perusahaan [1]. 

Teknologi mesin pendingin saat ini secara signifikan mempengaruhi kehidupan dunia modern, tidak 

hanya terbatas untuk peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup, namun juga menyentuh hal yang 

bersifat esensial penunjang kehidupan manusia. Mesin pendingin terbanyak digunakan adalah dengan 

siklus kompresi uap. Salah satu aplikasi mesin pendingin menggunakan siklus kompresi uap adalah 

AC (air conditioner). AC umumnya berfungsi sebagai pendingin dan menghasilkan udara yang 

nyaman. Hal ini dilakukan dengan pengendalian kondisi suhu, kelembaban, gerakan udara, tekanan 

udara, debu, bakteri, bau, gas beracun dan ionisasi [2]. 

Adapun permasalahan dalam pemakaian energi listrik pada gedung, khususnya gedung perkantoran 

yang besar, kurang terpantaunya dan terkendalinya penggunaan energi listrik, sehingga tidak mustahil 

menyebabkan keborosan. Pemakaian lampu dan AC (air conditioning) perlu dipertimbangkan 

terhadap tingkat pencahayaan dan temperatur ruangan. Lebih jauh, penggunaan energi listrik yang 

berlebihan, kurangnya kemampuan pasokan atau saluran dapat menyebabkan kebakaran atau bentuk 

kerugian lainnya. Oleh karena itu, hal-hal ini perlu diminimalisasi [3]. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo dkk, 2017 telah dilakukan penelitian 

“Implementation of Wireless Temperature, Humidity, Lighting and Active Power Online Monitoring 

Using PLC for Early Stage of Miniature Energy Savings” untuk memantau besaran temperatur, 

kelembaban, pencahayaan dan daya aktif listrik, sebagai tahap awal dalam menghemat dan mengelola 

energi listrik secara miniatur. Penelitian telah dilakukan dalam perakitan komponen, yaitu sensor 

suhu, kelembaban, pencahayaan dan sensor daya aktif listrik, di mana mereka masing-masing 

dilengkapi oleh transmitter 4-20 mA. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diperoleh sistem pengendalian untuk pendingin tata udara 

(air conditioning) menggunakan PLC secara otomatis, dimana pada tahap selanjutnya akan 
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diintegrasikan dengan Scada untuk pemantauan dan perekaman data dalam rangka penghematan 

energi listrik. 
 

2. Metodologi  
Dalam pencapaian tujuan penelitian ini, dilakukan rancangan program untuk mengendalikan kerja AC 

dengan PLC agar dapat dilakukan pengendalian secara otomatis. Pencapaian penelitian tersebut 

dilakukan dengan melaksanakan sejumlah langkah penyelesaian masalah sebagai metoda pelaksanaan 

kegiatan. Gambar 1 di bawah ini menjelaskan proses pengendalian PLC terhadap air conditioning 

(AC) yang akan diteliti. 

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 

Gambar 1 menjelaskan langkah di mana sebelum memulai penelitian mempelajari tentang PLC 

maupun sistem tata udara (air conditioning). Dalam sistem tata udara yang digunakan, perlu diketahui 

cara kerja sistem tersebut. Hal tersebut berguna untuk melakukan pengendalian sistem tata udara 

tersebut secara otomatis yang akan dikendalikan oleh PLC dan, nantinya diintegrasikan dengan Scada. 

Setelah melakukan pengidentifikasi pada sistem tata udara tersebut maka penelitian dapat berlanjut ke 

pembuatan program pada aplikasi PLC yaitu SoMachine Basic software. Dalam membuat program ini, 

ditentukan komponen mana yang akan dikontrol oleh PLC, dan PLC menerima perintah dari sensor 

suhu yang digunakan. Dalam sensor suhu tersebut, ditentukan set point pada program PLC untuk 

menentukan ketika bekerja dan padam. Setelah perancangan dan pembuatan program PLC selesai, 

maka nantinya perlu dibuat program pada aplikasi Scada untuk monitoring dan recording.  

2.1. Rancangan Sistem Penelitian 
Gambar 2 memperlihatkan sistem rancangan secara optimal untuk mendapatkan hasil 

pengendalian kerja AC. Perancangan sistem ini dibagi menjadi dua bagian, yakni perancangan 

hardware dan perancangan software. Adapun perancangan kedua perangkat ini ditunjukkan sebagai 

berikut. 

 

Mulai

Pembuatan software 

PLC dengan 

SoMachine Basic

Perakitan 

hardware sistem

Koneksi 

software dan 

hardware

Sesuai

Pengujian

Selesai
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Gambar 2 Rancangan sistem pengontrolan air conditioning 

 

Perancangan hardware pengendalian AC oleh PLC yang digunakan dalam implementasi sistem ini 

meliputi bagian sensor temperatur dan transmitter, relay, AC, PLC TM221CE16R, push button dan 

PC. Setiap bagian dari sistem ini kemudian saling dihubungkan sesuai dengan perencanaan. 

Cara kerja dari sistem yang dirancang pada awalnya PLC yang telah dibuat program, menangkap 

perintah dari operator untuk mengatur nyala dan matinya sistem AC, kemudian operator mengatur 

suhu yang akan dicapai pada ruangan tersebut. Pada themperatur transmitter mempunyai besaran 4-20 

mA. Setelah sensor membaca suhu yang akan dicapai maka sensor themperatur transmitter tersebut 

memberikan perintah ke PLC untuk menjalankan sistem AC. Maka AC bekerja secara program yang 

diinginkan. 

Adapun perancangan software meliputi perancangan program pada software PLC, dan nantinya 

tampilan pada Scada. Program ini dirancang agar dapat mengatur kerja AC (on/off) secara otomatis, 

mengatur suhu pada suatu ruangan yang akan dikondisikan dan menampilkan keadaan suhu ruangan 

pada ruangan tersebut. 

3.  Hasil Penelitian 
Hasil saat ini tahap perancangan terdiri dari perancangan hardware dan perancangan software. Setelah 

selesai tahap perancangan, tahap selanjutnya yaitu realisasi terhadap alat. Hasil yang telah didapat 

yaitu perancangan hardware dan perancangan software telah berhasil. Setelah itu, tahap selanjutnya 

yaitu pengukuran suhu dengan menggunakan sensor (themperatur transmitter) untuk mendapatkan set 

point berdasarkan hasil suhu yang didapat.  

 

3.1. Perancangan Hardware 
Perancangan hardware terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung. Komponen-komponen 

yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Circuit Breaker 6A 2 buah 

2. PLC Schneider M221CE16R 

3. Relay 24 VDC SPST 6 buah 

4. Air Conditioningportable dengan tipe AM-09 A4/LR1 

5. Sensor suhu dan kelembaban (Themperature, humidity transmitter) 

6. Kabel NYAF 450/750 V 

7. Isolasi Kabel 

Circuit breaker (CB) digunakan sebagai pengaman jika terjadi gangguan arus lebih yang dapat 

merusak komponen lainnya. Transmitter adalah dari sensor suhu (dan kelembaban) sebagai input 

analog PLC dan digunakan untuk nilai referensi untuk running dan matinya sistem air conditioning 

bekerja. PLC M221 sebagai kendali yang akan melakukan perintah terhadap setiap komponen 

berdasarkan sinyal input yang masuk. Relay SPST sebagai saklar untuk perintah sistem komponen 

pada air conditioning bekerja. Kabel NYAF untuk menghubungkan tiap komponen dan isolasi kabel 

untuk menutup sambungan kabel. 

Gambar 3 berikut ini merupakan perancangan untuk penelitian, dimana PLC akan mengendalikan 

kerja dari sistem AC. Untuk mengendalikannya PLC dibantu oleh relay.  

User

Scada
Programmable 

Logic Controller

Sensor 

temperatur pada 

ruangan

Air Conditioning
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Gambar 3 Gambar perancangan penelitian 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4 Perancangan (a) dan hasil (b pada hardware. 

 

Gambar 4(a) menunjukkan hubungan antara sinyal input yang berasal dari sensor 

themperature transmitter dengan PLC dan sinyal output PLC. Sinyal input yang berasal dari sensor 

themperature transmitter merupakan bentuk sinyal analog. Sinyal analog tersebut mengeluarkan nilai 

arus 4-20 mA. Sensor themperature transmitter dihubungkan paralel dua resistor dengan nilai masing-

masing 1 kΩ agar didapatkan hasil keluaran tegangan 2-10 V. Hasil tegangan keluaran 2-10 V masih 

dalam batas spesifikasi dari nilai input analog PLC M221 dengan nilai input tegangan analog sebesar 

0-10 V. Nilai yang didapat dari sensor akan diprogram menggunakan software So-Machine Basic dan 

di-download ke PLC dan output-nya pada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 serta dihubungkan dengan coil relay. 

Gambar 4(b) memperlihatkan hasil perancangannya. 

 

3.2. Perancangan Software 
Perancangan software yang digunakan untuk memprogram PLC menggunakan software So-

Machine Basic. Diagram alir atau flowchart program-nya ditunjukkan oleh Gambar 5. 
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mulai
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Gambar 5. Flowchart program penelitian 

 

Gambar 6 menunjukkan diagram alir program. Diagram alir program tersebut yaitu, pada 

awal pengaturan program masukan nilai yang akan dicapai untuk ruangan yang akan dikondisikan 

(contoh 20˚C). Setelah menentukan setpoint untuk suhu ruangan maka sensor akan mengirim perintah 

terhadap PLC. Di PLC, keadaan suhu yang didapat dari kondisi ruangan maka akan diproses untuk 

menjalankan AC. Pada AC, terdapat beberapa yang dikendalikan yaitu kerja kompresor, fan 

kondensor dan fan evaporator.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Hasil program di software So-machine 
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Gambar 7 merupakan hasil dari software So-machine basic. Program tersebut mengendalikan 

kompresor, fan kondensor dan fan evaporator. Pada kompresor, sistem bekerja secara on/off sesuai 

dengan set point suhu yang diinginkan pada ruangan tersebut. Fan kondensor bekerja secara 

bersamaan dengan kompresor. Sedangkan fan evaporator bekerja dengan 3 kecepatan untuk 

mensirkulasikan udara dingin ke ruangan. Kecepatan fan evaporator bekerja berdasarkan suhu 

ruangan yang terjadi. 

Gambar 7 dan Gambar 8 menunjukkan suhu pada ruangan adalah 20,7˚C, berturut-turut untuk 

software dan hardware. PLC memberikan perintah kepada AC yang bekerja adalah fan evaporator 

low. Pada kompressor dan fan kondensor, sistem dalam keadaan off. 

 
Gambar 7. Keadaan suhu ruangan 20,7˚C sistem kerja pada AC 

 
Gambar 8. Keadaan suhu ruangan 20,7˚C 

 

Gambar 9 dan Gambar 10 menunjukkan suhu pada ruangan adalah 23,7˚C, berturut-turut untuk 

software dan hardware. PLC memberikan perintah kepada AC yang bekerja adalah fan evaporator 

medium, kompressor on dan fan kondensor dalam keadaan on. Maka sistem AC bekerja secara 

normal. 

 
Gambar 9. Keadaan Suhu Ruangan 23,7˚C Sistem Kerja Pada AC 
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Gambar 10. Keadaan suhu ruangan 23,7˚C 

 

Gambar 11 dan 12 menunjukkan suhu pada ruangan adalah 25,2˚C, berturut-turut untuk software dan 

hardware. PLC memberikan perintah kepada AC yang bekerja adalah fan evaporator high, 

kompressor on dan fan kondensor dalam keadaan on. Maka sistem AC bekerja secara normal. 

 
Gambar 11. Keadaan suhu ruangan 25,2˚C sistem kerja pada AC 

 
Gambar 12. Keadaan suhu ruangan 25,2˚C 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembuatan software dan perancangan hardware pada penelitian yang digunakan 

pada air conditioning, maka sistem software dan hardware bekerja bersesuaian. Pada tahap penelitian 

ini dilakukan tiga titik temperature pengujian, yaitu 20,7oC, 23,7oC dan 25,2oC, dimana ketiganya 

sudah bersesuaian antara software dan hardware.  
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Abstrak 

 

Produksi tanaman padi di Indonesia khususnya persawahan daerah Bantul tempatnya didusun Suren 

Wetan, desa Canden, kecamatan Jetis, mengalami penurunan. Penurunan hasil panen tersebut  

disebabkan oleh serangan hama pertanian yang sulit di kendalikan. Pengendalian hama tersebut telah 

dilakukan dengan berbagai cara anatara lain, menggunakan penyemprotan manual dan penyemprotan 

otomatis dengan pestisida. Tetapi dengan menggunkan pestisida yang berlebihan mengasilkan lingkungan 

sekitar tercemar. Dari permasalahan tersebut didapatkan  tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengendalikan populasi tingkat perkembang-biakan serangan hama yang menyerang tanaman padi di 

lahan persawahan tanpa penggunaan pestisida. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler arduino nano 

v3, menggunakan  sensor LDR(Light Dependent Resistor), Rain Sensor, dan sensor PIR(Passive Infra 

Red). Sensor LDR berfungsi memberikan input kepada sistem untuk mengaktifkan  LED(Light Emitting 

Diode) apabila kapasitas cahaya berkurang. Rain Sensor dan sensor PIR memberikan input kepada 

mikrokontroler untuk mengaktifkan jaring kawat bertegangan 4.140 Volt DC(Direct Curren). Hama yang 

menempel diantara dua kawat yang  berpotensial tinggi akan menjadi penghantar energi atau tegangan 

sehingga hama akan mati. Jumlah hasil tangkapan hama serangga menggunkan tegangan 

kejut/GGL(gaya gerak listrik) mengalami peningkatan. Yang menghasilkan produksi tanaman padi 

didusun Suren Wetan, desa Canden kecamatan Jetis meningkat. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen empiris pengujian langsung dilapangan.  

 

Kata kunci: LED, Mikrokontroller, PIR,  LDR, Hama Padi. 

 

1. Pendahuluan 
Padi atau beras telah menjadi sumber pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Salah satu masalah yang 

dapat mengurangi produksi padi adalah adanya serangan hama serangga. Banyak usaha yang telah di 

lakukan oleh petani salah satunya dengan penyemprotan manual bergantung pada tenaga manusia[1]. Hal 

ini kurang efektif karena para petani harus membayar buruh penyemprot. Biaya untuk setengah hari saja 

tarifnya Rp 40.000,- bagi petani biaya sebesar ini dinilai cukup besar dan memberatkan [2,3]. Selain itu 

waktu penyemprotan yang dilakukan siang hari sedangkan pada saat tersebut serangga hama yang lainnya 

berlindung dibawah batang tanaman padi sehingga pestisida yang disemprotkan tidak mengenai serangga 

justru mengenai tanaman padi. sehingga ada kemungkinan padi akan tercemar pestisida.  

Disamping itu waktu penyemprotan di siang hari dapat mengganggu optimalisasi penguraian karena 

penguraian pestisida menjadi bentuk yang tidak aktif karena pengaruh cahaya. Jangka waktu penguraian 

pestisida membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan tertimbunnya sisa pestisida di 

dalam tanah. Selain itu, penyerapan bahan aktif pestisida oleh tanah akan menurunkan efektifitas pestisida 

yang memang ditujukan untuk mengendalikan hama yang terdapat dibawah permukaan tanah dan terbawah 

kelapisan tanah bagian bawah, akhirnya mencemari sumber air tanah dan air sungai. penyemprotan dengan 

jarak yang berdekatan atau rutin. Hal ini mengakibatkan pemborosan penggunan pestisida yang berlebihan 

karena kecil kemungkinan mengenai objek yaitu hama serangga. 
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Seiring dengan meningkatnya hama serangan tersebut, petani mencari solusi untuk mensiasati fenomena 

ini karena serangan hama seringkali mengakibatkan para petani atau pelaku usaha agrobisnis. Akibat 

serangan hama tersebut, para petani terpaksa melakukan panen lebih awal, sebelum sawah mereka benar-

benar habis diganyang hama. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat semua 

peralatan-peralatan yang diciptakan oleh manusia cenderung semakin canggih, praktis, dan modern. 

Dengan adanya peralatan tersebut menyebabkan manusia menjadi lebih ringan dan mudah dalam 

beraktivitas. Selain itu dapat menunjang hasil sebuah produksi misalnya dalam hal pembasmian hama.  

Berdasarkan hal tersebut maka para petani memilih alat yang ramah lingkungan dan di anggap lebih 

efektif yaitu berupa alat perangkap kawat elektrik yang mana tidak menggunkan inteksida dan 

penyemprotan. Cara kerja alat juga tidak perlu menggunakan tenaga manusia hal ini juga akan 

mengurangi biaya yang di keluarkan oleh petani. Penggunaan alat pertanian yang ramah lingkungan ini 

akan menghasilkan bahan pangan yang aman bagi kesehatan, sekaligus mengurangi kerusakan ekosistem 

lingkungan. Proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan jaring kawat yang akan bekerja ketika 

serangga tersebut mendekati sensor PIR kemudian kawat yang telah aktif akan langsung mengenai 

serangga sehingga serangga akan langsung jatuh kewadah yang telah di sediakan. Alat ini cukup 

diletakkan di pematang sawah. Tidak boros penggunaan pestisida karena alat ini beroperasi pada malam 

hari dimana saat serangga menyerang padi, alat perangkap ini ramah lingkungan tidak mencemari tanaman 

padi karena akan terkena langsung pada serangga. pada lahan yang jauh dari jaringan listrik, maka 

digunakan modul surya yang berfungsi menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi matahari 

menjadi energi listrik. 

2. Metodologi 

Dalam penelitian ini terdapat alat dan bahan serta langkah penelitian untuk membuat kontrol pada alat 

perangkap serangga, diantaranya: Perancangan Sistem  

1. Perancangan Mekanik, perancangan mekanik dilakukan dengan menggambar sketch pada software 

peran-cangan mekanik yang kemudian dilakukan pembuatan tiap bagian yang telah dibuat. Dalam 

penelitian ini dibuat base form persegi, kerucut dan tabung pada alat perangkap serangga. Kemudian 

dilakukan perakitan bagi-an tersebut menjadi satu kesatuan. 

2. Perancangan Rangkaian Kontrol, pada penelitian ini dilakukan pembuatan suatu sistem kontrol yang 

mengatur jalannya alat perangkap serangga. tersusun dari beberapa blok rangakaian, yaitu panel surya 

untuk mengubah intensitas cahaya matahari menjadi energi listrik, adapun fungsi dari SCC ( solar 

Charger Controller) untuk meregulasi tegangan keluaran dari panel surya dan mengatur arus yang 

masuk ke baterai secara otomatis [4]. Sedangkan MPPT(maximum power point tracking) untuk 

menelusuri titik power maksimum, power yang bisa dikeluarkan oleh sebuah panel surya, batrei untuk 

menyimpan energi yang nantinya digunakan untuk beban, LM2596 untuk penurun tegangan, arduino 

nanoV3 untuk membaca dan menulis data, RTC ds1307 untuk pengatur waktu, sensor LDR(light 

dependent resistor) untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya, relay 

sebagai saklar otomatis pemutus tegangan, sensor PIR mendeteksi pergerakan dan perbedaan suhu, 

sensor hujan untuk memutus tegangan pada modul kontrol jaring kawat yang mana alat tersebut tidak 

berfungsi, lampu untuk mengundang serangga agar mendekat pada alat jaring kawat elektrik.  
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Gambar 1. Blog Diagram Rangkaian Sistem Perangkap Jaring Kawat Elektrik 

3. Perancangan Perangkat Lunak, dalam perancangan perangkat lunak ini ada beberapa tahapan yang 

dilalui berkaitan dengan pemrograman. Untuk memudahkan pembahasan perancangan perangkat lunak 

ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa hal yang meliputi pembahasan dasar pemrograman Bahasa C 

Arduino, pemrograman dengan Arduino Nano V3 pada kontrol alat perangkap serangga. 

 

3. Hasil Diskusi 

Pada pengujian sistem ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengujian terhadap tiap-tiap bagian 

pendukung sistem hingga pengujian sistem secara keseluruhan. Dari hasil pengujian dapat dianalisa 

kinerja dari masing-masing bagian sistem. 

Pengujian dan Analisa Catu Daya, dalam pengujian baterai terdapat tiga jenis pengujian untuk melihat 

output pada sistem tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan input ke microcontroller arduino 

nano v3, kontrol jaring kawat elektrik dan lampu LED 7 watt hingga mendapat input yang tegangannya 

dianggap optimal sesuai dengan yang diinginkan[5].  

1. Pengujian Keluaran Tegangan Catu Daya Untuk Microcontroller, pengujian tegangan ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah output tegangan dari baterai memenuhi tegangan yang dibutuhkan oleh 

microcontroller yaitu Arduino Nano V3 dan telah diturunkan tegangannya oleh penurun tegangan 

module LM2596. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali, dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 

3.1 dan Gambar 3.1. 

Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan input dan  

          output catu daya untuk microcontroller 

No Tegangan 

Input 

Tegangan 

Output 

1 12,45 V 5,22 V 

2 12,35 V 5,22 V 

3 12,29 V 5,22 V 

4 12,24 V 5,22 V 

5 12,18 V 5,22 V 

Jumlah 61,51 V 5,22 V 

Rata-rata 12,30 V 5,22 V 

                                                                                          
Gambar 2. Grafik hasil pengukuran tegangan input  

                                                                                               dan output catu daya untuk microcontroller 
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Dari pengujian tegangan output regulator 5 volt sudah mampu men-supply microcontroller arduino nano 

v3 yang membutuhkan tegangan antara 3,3 hingga 5 volt untuk pengoperasian secara optimal. 

2. Keluaran Tegangan Catu Daya Untuk Lampu LED 7 watt, pengujian tegangan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah output tegangan dari baterai memenuhi tegangan yang dibutuhkan oleh lampu 

LED. Lampu yang digunakan yaitu lampu LED 7 watt dengan tegangan 12 volt[6]. Pengujian ini 

dilakukan sebanyak 5 kali, dengan durasi tiap pengukurannya yaitu 10 menit dan hasil pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 2. 

Tabel 2. Hasil pengukuran tegangan input dan output catu daya 

No Tegangan Input           Tegangan Output 

1 12,45 V 12,45 V 

2 12,35 V 12,31 V 

3 12,29 V 12,25 V 

4 12,24 V 12,20 V 

5 12,18 V 12,14 V 

Jumlah 61,51 V 61,35 V 

Rata-rata 12,30 V 12,27 V 

 

 
Gambar 3. Grafik hasil pengukuran tegangan  input dan output catu daya untuk lampu LED 7 watt 

Dari pengujian Tabel 2. dapat dilihat bahwa tegangan keluaran dari baterai rata-rata adalah 12,30 volt. 

Tegangan ini sudah dapat men-supply lampu LED 7 watt yang mampu beroperasi pada tegangan 12,27 

volt. 

 
Tabel 3. Hasil pengukuran tegangan input  

dan output catu daya untuk jaring kawat elektrik 

No Tegangan 

Input 

          

Tegangan 

Output 

1 12,45 V 5,10 V 

2 12,35 V 5,10 V 

3 12,29 V 5,10 V 

4 12,24 V 5,10 V 

5 12,18 V 5,10 V 

Jumlah 61,51 V 5,10 V 

 Rata-rata 12,30 V 5,10 V 

                                                                                  Gambar 4. Grafik hasil pengukuran tegangan catu 

                                                                                       daya untuk jaring kawat elektrik. 
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3. Keluaran Tegangan Catu Daya Untuk Kawat Elektrik, pengujian tegangan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah output tegangan dari baterai memenuhi tegangan yang dibutuhkan oleh modul 

kontrol kawat elektrik yang telah diturunkan tegangannya oleh penurun tegangan module LM2596. 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali, dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. dan Gambar 4. 

Pada Tabel 3. Tegangan input 3,0 volt nilai tegangan output sebesar 599 volt dan nilai rata-rata selisih 

tegangan output adalah 43,6 volt. Karena tegangan input yang diberikan adalah sebesar 5,0 volt maka, 

tegangan output yang dihasilkan adalah 599 volt + (2 x 218 volt) = 1035 volt. Tegangan output dari trafo 

tersebut berupa tegangan listrik AC yang kemudian melewati rangkaian diode dan kapasitor sehingga 

tegangan output menjadi tegangan listrik DC yang bertegangan tinggi yaitu 4.140 VDC. Pengujian dan 

Analisa Algoritma, pada bagian ini akan diperlihatkan hasil dari pengujian program keseluruhan alat. 

Aturan dalam hal pembuatan program yang berbasis arduino nano v3 dimaksudkan untuk memberi 

kemudahan dan ketepatan dalam pembuatan alat, dapat kita lihat pada Gambar 5. merupakan jaring kawat 

elektrik dan Gambar 6. merupakan alat perangkap serangga keseluruhan. 

          

Gambar 5. Alat jaring kawat elektrik                      Gambar 6. Alat perangkap serangga 

Pada Gambar 6. hasil hama belum banyak, dikarenakan intensitas dari hama serangga sangat sedikit. 

Faktor yang sangat mempengaruhi intensitas dari adanya hama serangga ini yaitu musim tanam padi. Pada 

musim tanam padi hama serangga intensitasnya sangat besar/bayak, akan tetapi pada saat musim panen 

intensitasnya sangat kecil/sedikit.   

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengujian dan analisa dari penelitian yang berjudul “Alat Perangkap Serangga 

Menggunakan Tegangan Kejut/Ggl (Gaya Gerak Listrik) Untuk Pengendalian Hama Pertanian” ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil membuat alat perangkap hama serangga didapat rangkaian yang terdiri dari kapasitor dan 

dioda yang di paralel tersebut akan melipatkan tegangan hingga tegangan keluaran menjadi 4.140 

VDC. Pemasangan rangkaian dioda RFC3K 2-4 kvolt sebanyak 4 buah yang disusun seri bertujuan 

sebagai buffer dari tegangan keluaran agar ketika dipasang beban detektor tegangan keluaran dari catu 

daya tegangan tinggi DC tidak mengalami penurunan tegangan. 

2. Lampu LED dapat bekerja dengan baik ketika sensor LDR dapat membaca intensitas cahaya pada dua 

kondisi waktu yaitu siang hari dan malam hari. pada siang hari persentase cahaya maka akan di dapat 

data sekitar 98%, karena data diatas rata-rata 60% maka sensor LDR bernilai 1/kondisi lampu mati dan 

pada malam hari didapat perhitung persentase cahaya maka akan di dapat data sekitar 2,6%, dan dari 

data yang didapat persentase dibawah data minimum. Berdasarkan data tersebut maka sensor bernilai 

0/kondisi lampu menyala karena dibawah batas cahaya 60%. Adapun fungsi dari lampu LED yaitu 

dapat memancarkan cahaya yang dapat menggundang/menarik perhatian serangga hama. 

3. Pada pengujian kontrol jaring kawat elektrik semua sensor sudah dapat bekerja dengan baik adapun 

sensor PIR merupakan sensor pembaca pergerakan adanya hama dimulai dari jarak 10 cm sampai 100 
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cm. sensor PIR mengasilkan logic high dengan nilai tegangan 3,72 volt dan sudut area cakupan 

pembacaan sensor PIR pada 100-600. 
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Abstrak 

 

Disebabkan Masalah kerusakan  lingkungan dan ketersediaan energy fosil yang semakin kritis,  

Pembangkit listrik tenaga air bersekala kecil banyak menarik perhatian sebagai salah satu alternativ 

energi. Penggunaan kincir air cukup banyak diminati untuk aplikasi pada saluran air terbuka. Untuk 

meningkatkan kinerja kincir air telah dilakukan berbagai penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh rancangan papan pelesat model geser terhadap kinerja dan daya kincir 

air untuk pendekatan penerapan sistem jumping water otomatis. Penelitian ini melakukan perubahan 

sudut papan pelesat 5 tahap yaitu 100, 200, 300, 400, dan 500 dengan debit air input pada saluran sama. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah daya kincir air paling tinggi dicapai pada sudut papan 

pelesat 300. Kecepatan putar poros kincir air pada saat papan pelesat pada sudut 300 adalah 20 rpm, 

torsi pada poros 0,031 Nm, daya kincir air 0,068 W, dan daya generator DC saat berbeban 0,043 W. 

Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwa karakteristik desain papan pelesat model geser 

berbeda dengan desain papan pelesat yang sebelumnya dengan model slot.   

  

Kata Kunci: Kincir air, jumping water, sudut, daya. 

 

1. Pendahuluan 

Dalam skala global berdasarkan data dari International Energy Agency (IEA) pola konsumsi energi 

dunia mengalami perubahan. Penggunaan energi primer konservatif seperti bahan bakar minyak, gas 

dan batubara tetap meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi 

namun ke depan diperkirakan pertumbuhan konsumsi energi fosil tersebut akan melambat. Disisi lain 

kenaikan luar biasa dari pemakaian energi terbarukan yang akan meningkat dua kali lipat dalam kurun 

waktu 10-15 tahun yang akan dating [4].  Perkiraan ini sangat mungkin terjadi dengan semakin 

sadarnya manusia untuk penggunaan Green energy. Perkembangan teknologi saat ini  juga turut 

mendukung pertumbuhan penggunaan berbagai potensi energi terbarukan. 

Indonesia menargetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan sebagaimana tertulis pada   

Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014. Pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 

23% pada tahun 2025 guna menuju ketahanan energi di masa depan. Mengksplorasi berbagai potensi 

energi terbarukan pada setiap wilayah di Indonesia merupakan cara yang tepat untuk mencapai target 

tersebut. Indonesia memiliki potensi tenaga air yang cukup besar. Potensi tenaga air yang dapat 

dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Mikro/Mini Hidro sebesar 19.385 MW yang tersebar di 

seluruh Indonesia [3]. Meningkatkannya sudut jumping water  dapat meningkatkan kecepatan rotasi 

kincir air dan meningkatkan output daya secara teoritis. Peningkatan sudut jumping water juga 

meningkatkan jarak dan sudut air jatuh. Untuk pekerjaan di masa depan, investigasi variasi jarak 

antara water jumping dan waterwheel harus dilakukan. [7]. Kincir air breathshot adalah mesin hidrolik 

gravitasi yang digunakan untuk ketinggian yang rendah. Pengujian  kinerja kincir breasthshot dengan 

dua konfigurasi aliran geometrik: Pintu air pada bukaan yang berbeda dengan dua sayap sisi vertikal 

di atas aliran efisiensi maksimum adalah 75%.  Karena itu, kincir air dengan bendungan bisa 

memanfaatkan volume air yang lebih tinggi, dan juga kinerjanya lebih baik pada input daya tinggi. 

Dalam aplikasi praktis, konfigurasi arus dapat dikendalikan secara efektif untuk mengoptimalkan 

kondisi kerja operasi roda air dada, tergantung pada hidrolik eksternal [5]  Kincir  air  merupakan  

alat  yang  berfungsi  untuk  mengkonversi  energi  pada  air menjadi energi mekanik berupa torsi 

pada poros kincir, pengaruh besar sudut kelengkungan sudu terhadap unjuk kerja kincir air pada 
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sistem aliran Undershot, besar variasi sudut yang digunakan adalah 10o, 15o, serta 20o 
pada debit 

20; 22; 24; 26; 28; dan 30 m3/jam. Dari hasil pengujian  akan didapatkan  daya air (WHP), daya 

poros (BHP), Rasio U/Vs, dan effisiensi. Pada pengujian ini dapat diketahui bahwa unjuk kerja 

kincir air dapat dipengaruhi  oleh  besar  sudut  kelengkungan  suatu  sudu,  dan  dari  data  hasil  

pengujian didapatkan  bahwa  effisiensi  tertinggi  pada  besar  sudut  kelengkungan 2 0 o   
pada  

debit  air 30m3/jam dengan effisiensi sebesar 62,34%. [6], Kinerja waterwheel breastshot 

dipengaruhi oleh jumlah ember karena cuplikan waterwheel menggunakan energi bobot dan energi 

kinetik. Untuk memaksimalkan penyerapan energi, desain bucket bucket dengan nilai minimum β 

adalah 112,50. Hal ini karena bila sudut β terlalu tinggi maka akan menghalangi akses air masuk ke 

dalam ember sehingga menyebabkan energi kinetik tidak dimanfaatkan secara maksimal [8], Kincir air 

dapat menjadi konverter daya air yang efisien pada ketinggian dan kecepatan rendah, studi tentang 

kincir breastshot di saluran eksperimental laboratorium menunjukkan bahwa kincir air breastshot dapat 

mencapai efisiensi maksimum sekitar 75%, dengan kecepatan putaran sekitar 60% dari kecepatan.[2]. 

Pada penelitian sebelumnya telah diterapkan jumping water untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kecepatan putaran dan output daya meningkat dengan bertambahnya 

sudut jumping water. Jumping water saat ini masih manual untuk pengaturan geraknya. 

 

2. Metodologi 

A. Skema Penelitian 

Penelitian ini mengembangkan prototie kincir air yang dibuat sebelum nya. Prototipe yang sudah ada 

dirubah beberapa bagian antara lain penggantian jumping water model slot ke model jumping water 

geser, penambahan bagian mekanik penggerak dan kontrol jumping water. 

 
Gambar 1. Skema Penelitian 

Pengukuran kecepatan air, output generator, kecepatan putaran poros kincir dan generator, dibutuhkan 

untuk melengkapi data yang akan di analisis. Pengukuran kecepatan aliran air menggunakan metode 

manual dengan cara menghanyutkan pelampung ke aliran air dalam saluran dengan jarak tertentu 

kemudian dibagi dengan waktu benda menempuh jarak yang dihitung dengan stopwatch. Debit air (Q) 

diperoleh melalui perkalian luas penampang basah (A) dengan kecepatan aliran air (v). Pengujian 

dilakukan beberapa kali dengan sudut jumping water antara 100,200,300,400,dan 500.  

 
Gambar 2. Desain jumping water otomatis 

Debit air adalah jumlah volume air yang mengalir persatuan waktu, persamaan yang digunakan adalah 

sebagai berikut [1] 
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� � ��        (1) 

Torsi pada poros roda air, dinyatakan dengan persamaan, 

� �  ��        (2) 

Daya roda air dapat dicari dengan persamaan, 

	
� � ��        (3) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Uji Kebocoran  

Hasil rancangan papan pelesat masih mengalami rembesan air pada bagian bawah dan samping. 

Rembesan air terjadi karena jumping water tidak rapat sempurna dengan dinding kanal. Debit 

kebocoran ini dapat dicari dengan mengamati tinggi air dan waktu tempuh pelampung di sisi hilir 

(H2) sebelum air melewati puncak papan pelesaat. Dari pengamatan dan perhitungan didapatl debit 

kebocoran yang terjadi pada jumping water 
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Gambar 3. Grafik Debit Kebocoran Pada jumping water 

Debit kebocoran terbesar terjadi antara sudut 400 sebesar 0,000397 m3/s dan pada sudut 500  sebesar 

0,000400 m3/s.Detail keterangan ukuran pada prototipe saluran terbuka dapat dilihat  pada gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Prototipe Saluran Terbuka 

Dari data pengamatan di atas dapat dilakukan perhitungan kecepatan dan debit air. Data hasil 

perhitungan tersebut sebagai berikut,  
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Tabel 1. Debit Pada Prototipe Saluran Terbuka 

Sudut
V1       

(m/s)

V2       

(m/s)

A1            

(m2)

A2            

(m2)

Q1    

(m3/s)

Q2    

(m3/s)

10 0.088 0.202 0.00992 0.00448 0.00087 0.00090

20 0.069 0.350 0.02208 0.00448 0.00153 0.00157

30 0.064 0.198 0.0304 0.00416 0.00195 0.00082

40 0.048 0.179 0.03648 0.00416 0.00174 0.00075

50 0.050 0.200 0.04048 0.004 0.00202 0.00080  
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Gambar 5. Grafik Debit Q1 dan Q2 

Debit air pada sisi hulu mengalami peningkatan setiap penambahan ketinggian jumping water. Seperti 

terlihat pada gambar 4. grafik debit Q1 dan Q2, debit bagian hulu (Q1) dan hilir (Q2) saat papan 

pelesat pada sudut 100 dan 200 hampir sama. Perubahan terjadi pada sudut 300 hingga 500, saat sudut 

300 debit pada sisi hulu mengalami kenaikan sedangkan pada sisi hilir semakin turun. Hal tersebut 

terjadi pada perubahan sudut papan pelesat hingga 500.  

Perbedaan debit pada sisi hulu dan hilir terjadi diperkirakan karena pengaruh jatuhnya air setelah 

melewati papan pelesat. Pada posisi jumping water rendah laju air cepat di bagian hulu maupun hilir 

prototipe saluran terbuka. Sedangkan pada posisi jumping water di atas 300, air yang jatuh melewati 

jumping water sebagian membentuk pusaran air di bawah jumping water. Pusaran air tersebut 

mengakibatkan laju air pada bagian hilir sedikit turun jika di bandingkan dengan kondisi saat sudut 

jumping water di bawah 300. 

Kecepatan Kincir Air dan Tegangan Generator 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kecepatan putar poros kincir air dan tegangan yang dihasilkan 

generator DC setelah dilakukan perubahan konstrukasi jumping water. Proses untuk mengetahui daya 

kincir air dilakukan dengan mengamati kecepatan putar pada poros kincir air maupun kecepatan 

putaran pada generator. 

Tabel 2. Kecepatan Tanpa Beban dan Berbeban 

Berbeban

Kincir Generator
Pembacaan 

alat kontrol
Generator

10 14,5 83,3 83 58,8

20 20 113,9 114 94,4

30 20,8 128,2 128 106,5

40 15,9 78,5 79 61,2

50 13,8 71,1 70 59,6

Sudut

Kecepatan (RPM)

Tanpa Beban
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Gambar 6. Grafik Kecepatan Kincir dan Generator 

Pada gambar  5. di atas kecepatan putaran tertinggi kincir air dan generator adalah pada saat posisi 

jumping water pada sudut 300. Kecepatan mengalami penurunan saat sudut jumping water pada posisi 

400 dan 500. Karena penghubung antara poros kincir air dengan generator menggunakan perbandingan 

pulley maka putaran generator menjadi lebih tinggi.  

 
Tabel 3. Kecepatan dan Tegangan Generator 

Tanpa Beban Berbeban Tanpa Beban Berbeban

10 83.3 58.8 2.2 0.315

20 113.9 94.4 1.1 0.6

30 128.2 106.5 1.3 0.7

40 78.5 61.2 2 0.333

50 71.1 59.6 0.6 0.272

Sudut
 Tegangan Generator (Volt)Kecepatan Generator (RPM)

 

Daya Kincir Air 

Daya kincir air dapat di cari dengan rumus (10). Data pendukung yang harus diperoleh dari 

pengamatan antara lain adalah putaran poros kincir air, waktu tempuh pelampung untuk mencari 

kecepatan aliran air dan luas penampang terbasahi untuk mencari debit air. 

Tabel 4. Perhitungan Daya Kincir Air 

np 

(RPM)

V1 

(m/s)

Q1 

(m3/s)

10 14,5 0,088 0,00087 0,379 1,518 0,87 0,077 0,019 0,029

20 20 0,069 0,00153 0,523 2,093 1,53 0,106 0,026 0,055

30 20,8 0,064 0,00195 0,544 2,177 1,95 0,125 0,031 0,068

40 15,9 0,048 0,00174 0,416 1,664 1,74 0,084 0,021 0,035

50 13,8 0,05 0,00202 0,361 1,444 2,02 0,101 0,025 0,036

F        

(N)

T   

(Nm)

P 

(Watt)
Sudut

Tanpa beban

U  

(m/s)

ω 

(rad/s)

m 

(kg/s)

 

Debit air pada prototipe saluran terbuka mempengaruhi besarnya daya kincir air. Debit dan daya 

kincir terus naik saat sudut 100 hingga 300. Tetapi saat sudut 400 debit mulai turun dan daya kincir pun 

ikut turun. Saat sudut 500 meskipun debit naik tetapi daya kincir tidak banyak berubah dibandingkan 

daya pada sudut 400.  

Pengamatan output generator dilakukan dengan memasang lampu 12 volt daya 10 watt dengan jumlah 

1 buah sebagai beban. Pada saat percobaan lampu yang digunakan sebagai beban tidak terlihat 

menyala. didapat data Output generator pada tabel sebagai berikut.  
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Tabel 5. Daya Gnerator dan Daya Kincir Air 

Sudut 

(Derajat)

Daya 

Generator Saat 

Berbeban    

(Watt)

Perhitungan 

Daya Kincir 

Tanpa Beban    

(Watt)

10 0,011 0,029

20 0,026 0,055

30 0,043 0,068

40 0,032 0,035

50 0,009 0,036  

0,011

0,026

0,043

0,032

0,009
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0,035 0,036
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Gambar 2. Grafik Daya Prototipe Kincir Air 

Grafik daya prototipe kincir air di atas memperlihatkan selisih antara daya generator berbeban hasil 

pengamatan  dan daya kincir air hasil perhitungan tidak banyak selisihnya. Daya tertinggi dicapai 

pada saat papan pelesat berada pada posisi sudut 300. Daya generator berbeban saat posisi sudut 300 

adalah 0,043 watt sedangkan daya kincir air hasil perhitungan saat posisi sudut 300 adalah 0,068 watt. 

Uji`Gerakan Otomatis jumping water. 

Karena pada alat ini daya maksimum di dapat pada sudut papan pelesat 300 maka program kontroler di 

atur untuk memperoleh daya terbesar pada sudut 300. Tabel 9. di bawah ini adalah hasil pengamatan 

yang telah dilakukan. 
Tabel 6. Pengujian Mode Otomatis 

Beban lampu  Kecepatan generator  (RPM) Posisi jumping water 

Tidak terpasang 79 Sudut 10o 

Terpasang awal 45 Menuju sudut 30o 

terpasang 76 Sudut 30o 

Beban dilepas 108 Menuju sudut 10o 

 

Pada mode otomatis jumping water di rancang dapat bergerak dengan acuan putaran generator. 

Kondisi awal pengamatan papan pelesat berada  pada sudut 100. Generator tanpa beban berputar 

dengan kecepatan 79 Rpm. simulasi gerak otomatis jumping water  dipasang beban berupa lampu DC 

12 Volt, 10 Watt. Saat beban terpasang putaran generator menjadi berat dan kincir pun ikut melambat. 

Pemasangan beban membuat putaran generator turun hingga 45 Rpm sehingga kontroler 

menginstruksikan motor dc menggerakan jumping water  naik ke posisi sudut 300. Selama jumping 

water bergerak naik aliran terjunan air terganggu karena pengisian saluran pada sisi hulu kincir tidak 

lebih cepat dari gerakan naik jumping water. Setelah jumping water berada di sudut 300  dan aliran air 

yang melewatinya stabil, kecepatan generator saat berbeban menjadi 76 Rpm. Jika beban di lepas 

maka kecepatan generator menjadi naik hingga 108 Rpm. Karena kecepatan melebihi 100 rpm maka 

kontroler memerintahkan motor dc untuk bergerak menurunkan jumping water menuju 100 kembali.  

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa pengaruh desain jumping water otomatis sebagaimana di atas, 

maka disimpulkan bahwa: 
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1. Debit kebocoran terbesar terjadi antara sudut 400 sebesar 0,000397 m3/s dan pada sudut 500  

sebesar 0,000400 m3/s. Semakin tinggi sudut papan pelesat maka semakin besar juga kebocoran 

yang terjadi. Kebocoran ini tentu saja akan mengurangi debit hasil terjunan jumping water 

sehingga debit air yang mengenai kincir tidak maksimum. 

2. Karakteristik model papan pelesat ini berbeda dengan model slot karena perubahan jarak ujung 

papan pelesat dengan kincir air. Pada sudut 100 jarak papan pelesat dan kincir adalah 1,460 cm, 

pada sudut 200 adalah 0,605 cm, sudut 300 adalah 0,447 cm, sudut 400 adalah 0,591 cm, dan  sudut 

500 adalah 0,917 cm. Daya maksimal dihasilkan pada kondisi papan pelesat di sudut 300 karena 

mempunyai jarak papan pelesat dengan kincir yang paling dekat yaitu 0,447 cm. Semakin dekat 

jarak papan pelesat dengan kincir maka air akan lebih banyak masuk ke sudu kincir sehingga daya 

kincir semakin kuat. 

3. Daya tertinggi dicapai pada saat papan pelesat berada pada posisi sudut 300. Daya generator 

berbeban saat posisi sudut 300 adalah 0,043 watt sedangkan daya kincir air hasil perhitungan saat 

posisi sudut 300 adalah 0,068 watt. 

4. Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwa karakteristik desain papan pelesat model 

geser berbeda dengan desain papan pelesat yang sebelumnya dengan model slot. 

 

Daftar Pustaka 

 

[1] Bernadictus Sihaloho, 2017. Unjuk Kerja Kincir Air Breastshot Dengan Sudu 120 Derajat.  

Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 

[2] Cristina Vidali, et all, 2016,  Experimental and dimensional analysis of a breastshot water wheel ; 

Journal of Hydraulic Research Volume 54 - Issue 4 Pages 473-479) 

[3]  Ditjen EBTKE, 2016. Statistik Energi Baru terbarukan dan Konversi Energi , Jakarta 

[4] Fontana,A, & Zainal A, 2016, 19 tahun inovasi ketenagalistrikan Indonesia, PLN     Berinovasi 

untuk Indonesia, 1st edition, PLN Reseach Institute, Jakarta 

[5] Quaranta E, Ravelli R. 2016. Optimization of Breast shot water wheels performance using 

different inflow configuration, journal renewable energy Elsevier, renewable energy 97(2016) 

243-251 

[6] Rizkyawan, Deby, Rudy Soenoko dan Purnami.2016.“Pengaruh Sudut Kelengkungan Sudu 

Terhadap Unjuk Kerja Kincir Air pada Aliran Undershoot”. Jurnal Teknik Mesin Universitas 

Brawijaya 

[7]  Syafriyudin, B.Fajar, S.H. Winoto, M. Facta, 2018, Early Analysys of Jumping water effect on 

breastshot waterwheel for microhydro power plant. Journal of Physics vol 953 ( 2017) 

012039 

[8] Warjito,Dendy Adanta,Budiarsa,
 

and Aji P Prakoso; 2017,;The effect of bucketnumber on 

breastshot waterwheel performance; 2nd International Tropical Renewable energy 

conferences ( TREC)  

 

 

 



 
 

C-32 
 

Sistem Peralatan Perangkap Serangga Tanaman Padi Dengan Panel 
Surya Sebagai Catu Daya  

 
Muhammad Suyanto1, Subandi2, Encep Imam Cademas3 

1,2,3 Jurusan Teknik Elektro, Fak. Teknologi Industri, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Jogjakarta 

myanto@akprind.ac.id1, s_subandi@gmail.com2, cademas05@gmail.com3 

 
Abstract 

Padi merupakan hasil pertanian yang utama karena merupakan bahan pokok makanan masyarakat 
Indonesia bahkan dunia. Akan tetapi, tidak setiap musim panen padi sesuai dengan harapan para 
petani. Hal ini diakibatkan banyak faktor, salah satunya akibat serangan hama padi. Oleh karena itu 
penulis tertarik melakukan pembuatan peralatan perangkap serangga (PPS) yang dipasang 
dipersawahan dengan menggunakan sumber listrik dari panel surya, agar lebih efisien alat tersebut 
diterapkan secara maksimal pada penelitian  berjudul “sistem perangkap serangga tanaman padi 
menggunakan panel surya sebagai catu daya”. Dari rangkaian hasil inovasi pembuatan peralatan 
perangkap serangga (PPS) dilengkapi lampu Light Emitting Diode (LED) sebagai sumber cahaya agar 
lebih hemat energi, dan untuk sistem eksekusi hama menggunakan kawat elektrik yang otomatisnya 
dikontrol menggunakan modul Arduino. Peralatan perangkap serangga padi ini diimplementasikan di 
lahan persawahan untuk mengurangi penggunaan pestitisida, dan yang terpenting adalah 
meningkatkan produktifitas hasil panen padi meningkat. Hasil pengamatan dalam proses pengisian 
baterai dari panel surya dapat mengisi secara maksimal, dari pukul 09.00 WIB – pukul 16.00 WIB 
menghasilkan rata - rata tegangan dan arus pada setiap jamnya sebesar 14,70 volt dan 0,60 vmpere. 
Untuk alat dapat bekerja dalam satu malam (12 jam) daya yang diperlukan untuk menyuplai beban 
lampu LED dan kawat elektrik  adalah sebesar 89,58 watt. 

 
Kata Kunci : PPS, Serangga Padi, Panel Surya 

 
1. Pendahuluan 

Peralatan perangkap serangga (PPS) saat ini sudah banyak sekali yang diterapkan oleh 
masyarakat, salah satu contoh yang diterapkan masyarakat adalah menggunakan alat perangkap 
serangga dengan memanfaatkan sifat serangga yang tertarik kepada cahaya yaitu dimana serangga 
tersebut akan tertarik terhadap cahaya yang ada disekitarnya khususnya cahaya lampu. Salah satu upaya 
petani yang ada dilapangan untuk mengurangi serangan hama serangga saat ini adalah memasang 
perangkap yaitu dengan cara memasang lampu yang menggunakan sumber listrik Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), cara kerja alat ini adalah hama yang mendekat dan menabrak lampu akan jatuh ke 
baskom, pada baskom diisi air sehingga serangga yang jatuh akan mati. Masalah utama yang dihadapi 
petani adalah banyaknya hama tanaman padi yang berupa serangga malam sering menyerang padi 
disawah baik saat paska tanam maupun menjelang berbuah. Dari permasalahan tersebut  maka peneliti, 
berinisiatif untuk mengadakan peralatan perangkap serangga (PPS) yang dipasang dipersawahan 
dengan menggunakan sumber listrik dari panel surya. Dengan menggunakan panel surya sebagai 
sumber energi listrik pada peralatan perangkap serangga (PPS), merupakan sarana produktif pertanian 
dalam hal pencegahan hama pada tanaman padi yang terbebas dari hama serangga malam. Sehingga 
akan diperoleh pemanfaatannya yaitu: 1. Dengan adanya sumber listrik gratis, petani tidak perlu 
mengeluarkan biaya pemakian energy listrik, mengingat sumber energi listrik dari sinar matahari dan 
ramah lingkungan. 2. Para pengolah pertanian padi di sawah dapat lebih berkreasi dengan tanaman yang 
lainnya. 3. Dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan teknologi tepat guna, daya guna serta hasil 
guna sebagai sarana meningkatkan produktif lainnya 

Ada beberapa alat yang pernah dibuat sebelumnya yaitu sebagai berikut: Alat Perangkap Hama 
Wereng Dengan Metode Cahaya UV dan Sumber Energi Listrik Panel Surya, yang digunakan sebagai 
media penarik hama serangga supaya mendekat dan menabrak lampu sehingga hama serangga akan 
jatuh ke bawah lampu, lampu akan menyala dari pukul 18.00 s/d pukul 06.00.[1]. 

Rancang Bangun Alat Perangkap Hama Tanaman Padi Menggunakan Arduino Mega 2560, 
Pada alat ini menggunakan lampu sebagai media untuk menarik hama serangga supaya mendekat, Disini 
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hama target dan bukan target akan dipisahkan yang dikendalikan oleh motor servo dan 
mikrokontroler.[2]. 

Alat Perangkap Hama Serangga Padi Sawah Menggunakan Cahaya Dari Tenaga Surya, Pada 
alat ini menggunakan panel surya 10 Wp – 12 V sebagai sumber energi listrik dengan baterai 12 V – 7 
A, menggunakan lampu LED 5 Watt yang bertahan selama 14 jam, alat akan bekerja secara otomatis 
karena menggunakan sensor LDR.[3]. 

 Pengembangan Alat Pengendali Hama Wereng Coklat Tanpa Pestisida Bertenaga Kincir 
Angin Yang Ramah Lingkungan, Pada alat ini sumber tegangan listrik dihasilkan dari kincir angina 
yang difungsikan sebagai pembangkit. Energi listrik yang dihasilkan dari kincir angin disimpan pada 
baterai. Tegangan listrik dari  baterai ini digunakan untuk menggerakan mekanik vacuum berisi dinamo 
12 volt dan baling-baling kipas aluminium. Mekanik tersebut dihubungkan dengan pipa paralaon yang 
ujungnya diberi corong penyedot.[4].  

Tegangan dan arus akan mulai meningkat pada pagi hari pukul 07.00WIB sampai pukul 
14.00 WIB, kemudian akan mencapai level yang maksimum pada siang hari pukul 10.00-13.00WIB, 
dan mulai turun hingga sore pukul 16.00 arus terpantau 1 ampere.[5]  
 
2. Metodelogi 

Metode pendekatan yang kami tawarkan adalah dengan program pengadaan sumber energi 
listrik dengan  pembuatan  unit PPS, dengan memanfaatkan solar cell atau tenaga surya untuk penyedia 
energi listrik. Namun demikian sebagai pengelola tentu harus memahami prinsip kerja, aplikasi dan cara 
perawatan serta pemeliharaan dari peralatan-peralatan yang nantinya terpasang, baik itu berupa pompa 
air maupun perangkat energi tenaga surya sebagai sarana produksi energi listrik, sehingga dapat berdaya 
guna dan berhasil guna yang pada akhirnya untuk mencapai peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan para penghuni perumahan dan pengelolan bank sampah.  

Oleh karena itu dari masyarakat melalui teknisi yang telah dilatih sebagai pengelola nantinya 
dapat berupaya menjaga dan meningkatkan daya yang tersimpan untuk mensuplay peralatan dan lampu 
sebagai penerangan dapat berjalan sebagaiamana yang diharapkan. Pada tahapan penelitian ini ada 
beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penelitian baik sebelum pembuatan alat 
maupun setelah alat selesai dibuat. Untuk lebih jelasnya alur penelitian dari sistem alat perangkap hama 
serangga ini digambarkan pada flowchart yang dapat dilihat dari Gambar 1, berikut ini: 

              
Gambar 1 Flowchart Sistem Peralatan Perangkap Serangga (PPS) 
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Perancangan sistem dari alat perangkap serangga tersusun dari beberapa blok rangakaian, yaitu 
arduino nano v3 sebagai mikrokontroller yang mengatur/pengendali jalannya alat perangkap hama 
serangga, modul RTC sebagai chip untuk menyimpan data waktu, sensor PIR sebagai pendeteksi 
pergerakan serangga, sensor hujan sebagai pemutus arus dari control ke kawat elektrik pada saat huan 
turun, LM2596 sebagai penurun tegangan, relay sebagai saklar otomatis dan sensor LDR pendeteksi 
cahayanya. Untuk rangkaian sistem alat perangkap hama serangga menggunakan tegangan 5 Volt untuk 
supply elektronis, Power supply sendiri menggunakan baterai yang memiliki tegangan keluaran sebesar 
12 Volt. Menggunakan LM2596 untuk dapat menghasilkan tegangan 5 Volt dari dari baterai.  

Sensor LDR dan relay digunakan sebagai saklar otomatis untuk mengidupkan lampu. Relay, 
sensor hujan dan sensor PIR digunakan sebagai saklar otomatis untuk dapat mengalirkan energi listrik 
ke modul kontrol kawat elektrik. Pada modul kontrol energi listrik dinaikan tegangannya sehingga ouput 
dari modul kontrol ke kawat elektrik  yaitu sebesar + 2000 VDC. Dalam menganalisis daya untuk 
menyuplai tegangan listrik pada perangkap serangga dibutuhkan beberapa proses dalam pembuatannya. 
Proses-proses pembuatan sistem ini berupa perancangan rangkaian elektronik, perancangan pembuatan 
perangkat keras (hardware), dan perancangan pembuatan perangkat lunak (software). 

Setelah perakitan komponen elektronis selesai, maka selanjutnya pemasangan alat yang telah 
dirancang sebelumnya, seperti : rumah kontrol panel yang telah dipasangkan panel surya diatasnya, atap 
sebagai tempat dipasangnya lampu serta kawat elektrik, rumah penampung hama serangga yang telah 
dimasukan wadah berisi air untuk menampung hama serangga yang sudah mati akibat tersengat listrik 
maupun yang jatuh karena bertabrakan dengan sesama serangga dan menabrak lampu dan corong 
sebagai alat bantu supaya hama serangga dapat masuk ke ruang penampungan hama. Gambar 2. Alat 
Perangkap Hama Serangga 

 
Gambar 2. Alat Perangkap Hama Serangga 

 
3. Hasil Diskusi 

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengujian pada proses pengisian baterai, penghitungan 
penaik tegangan dan penghitungan penggunaan daya. Pengujian Pengisian Baterai 
Pengujian ini dilakukan secara langsung di bawah sinar matahari dengan cuaca cerah maupun berawan 
pada saat pagi, siang dan sore dengan menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, ampere 
meter untuk mengukur arus dan handphone (hp) untuk melihat suhu dan cuaca. Pengujian ini dilakukan 
selama lima hari secara berturut-turut dari pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Pengukuran dilakukan sebanyak 
8 kali dalam satu harinya dalam rentang waktu 60 menit (1 jam). Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah panel surya, control charger maupun baterai dapat berfungsi sesuai dengan 
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fungsinya dan  pengisian baterai dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menyuplai 
daya untuk alat bisa bekerja secara maksimal 
 

Tabel 1. Data Hasil Pengisian Baterai Hari Pertama 
Jam Suhu 

oC 
Cuaca Output Panel Surya Output Control Charger 

Tegangan Arus Daya Tegang
an 

Arus Daya 

09.00 27 Berawan 19,67 V 0,70 A 13,77 W 14,49 V 0,66 A 9,56 W 
10.00 29 Berawan 19,78 V 0,85 A 16,81 W 14,72 V 0,79 A 11,63 W 
11.00 30 Cerah 19,85 V 0,80 A 15,88 W 14,32 V 0,79 A 11,31 W 
12.00 31 Cerah 19,77 V 0,85 A 16,80 W 14,90 V 0,80 A 11,92 W 
13.00 32 Cerah 19,82 V 0,80 A 15,85 W 15,10 V 0,76 A 11,47 W 
14.00 31 Cerah 19,90 V 0,67 A 13,33 W 14,90 V 0,58 A 8,64 W 
15.00 31 Cerah 19,99 V 0,59 A 11,79 W 14,91 V 0,35 A 5,21 W 
16.00 30 Cerah 16,69 V 0,17 A 2,84 W 14,67 V 0,15 A 2,20 W 
Jumlah 155,47 V 5,43 A 107,07 W 118,01 

V 
4,88 A 71,94 W 

Rata-Rata 19,43 V 0,68 A 13,38 W 14,75 V 0,61 A 8,99 W 

 
Dari pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat, suhu udara tertinggi yaitu 32 oC terjadi pada 

pukul 13.00 WIB dan suhu terendah 27 oC pada pukul 09.00 WIB. Pada pengukuran output panel surya 
nilai tegangan rata-rata yang dihasilkan adalah 19,43 volt dengan nilai tegangan tertinggi sebesar 19,99 
volt pada pukul 15.00 WIB dan nilai tegangan terendah sebesar 16,67 volt pada pukul 09.00 WIB serta 
nilai rata-rata arus yang dihasilkan adalah 0,68 ampere dengan nilai arus tertinggi sebesar 0,85 ampere 
pada pukul 10.00 dan 12.00 WIB dan nilai arus terendah sebesar 0,17 ampere pada pukul 16.00 WIB. 
Rata-rata daya yang dihasilkan yaitu sebesar 13,38 watt dengan nilai tertinggi 16,81 watt dan nilai 
terendah 2,84 watt.  

Selanjutnya pada pengukuran output control charger nilai tegangan rata-rata yang dihasilkan 
yaitu 14,75 volt dengan nilai tegangan tertinggi 15,10 volt pada pukul  13.00 WIB dan nilai tegangan 
terendah sebesar 14,32 volt pada pukul 11.00 WIB. Serta nilai rata-rata arus yang dihasilkan adalah 0,61 
ampere dengan nilai arus tertinggi sebesar 0,80 ampere pada pukul 12.00 WIB dan nilai arus terendah 
sebesar 0,15 ampere pada pukul 16.00 WIB. Rata-rata daya yang dihasilkan yaitu sebesar 8,99 watt 
dengan nilai tertinggi 11,92 watt dan nilai terendah 2,20 watt 

Dari data tersebut maka dapat dibuat sebuah grafik untuk melihat perbedaan nilai hasil 
tegangan arus dan daya pada output panel surya maupun output control charger. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Gambar 3.Grafik Hasil Output Panel Surya dan Control Charger 

 

 
Gambar 3. Grafik Hasil Output Panel Surya dan Control Charger 
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Penghitungan pada rangkaian penaik tegangan ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 
tegangan atau nilai tegangan keluaran yang diberikan pada kawat elektrik. Untuk melakukan 
penghitungan terlebih dahulu yang dilakukan yaitu dengan mengatur tegangan masukan (input) dan 
mengukur tegangan keluaran (output) pada transfotmator step up. Hasil dari pengukuran tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 2. Gambar 4. Grafik Output Tegangan 

 
Tabel 2 Hasil pengukuran Tegangan Keluaran pada trafo 

 
No Input 

Tegangan 
Output 

Tegangan 
1 2,0 V 381 V 
2 2,2 V 429 V 
3 2,4 V 469 V 
4 2,6 V 507 V 
5 2,8 V 546 V 
6 3,0 V 599 V 

 
Gambar 4. Grafik Output Tegangan 

 
Dari hasil tersebut dapat dilihat pada tegangan input 3,0 volt nilai tegangan outputnya sebesar 

599 volt dan  nilai  rata-rata selisih output tegangan adalah 43,6 volt. Karena input tegangan yang 
diberikan adalah sebesar 5,0 volt maka, tegangan output yang dihasilkan adalah 599 volt + (2 x 218 
volt) = 1035 volt. Tegangan output dari trafo tersebut berupa tegangan listrik AC yang kemudian 
melewati rangkaian diode dan capasitor sehingga tegangan output menjadi tegangan listrik DC yang 
bertegangan tinggi yaitu sebesar 2000 VDC. 

 
4. Kesimpulan 
1. Pada proses pengisian baterai dari sumber energi listrik panel surya dapat mengisi secara maksimal, 

ini dapat dilihat dari hasil pengujian pengisian baterai yang dilakukan selama lima hari dari pukul 
09.00 WIB – pukul 16.00 WIB menghasilkan rata - rata tegangan dan arus pada setiap jamnya 
sebesar 14,70 volt dan 0,60 vmpere. Sehingga didapatkan daya sebesar 8,82 watt. 

2. Untuk alat dapat bekerja dalam satu malam (12 jam) daya yang diperlukan untuk menyuplai beban 
lampu LED dan kawat elektrik  adalah sebesar 89,58 watt. 

3. Pada penghitungan penaik tegangan, ketika tegangan input 3,0 volt nilai tegangan outputnya sebesar 
599 volt dan  nilai  rata-rata selisih output tegangan adalah 43,6 volt. Jadi, pada saat tegangan input 
dinaikan 1,0 volt, tegangan outputnya naik sebesar 218 volt. Karena input tegangan yang diberikan 
adalah sebesar 5,0 volt maka, tegangan output yang dihasilkan adalah 1035 volt. 

4. Setelah dilakukan pengujian dan pengamatan, kawat elektrik sudah dapat bekerja sesuai dengan 
fungsinya yaitu memberi tegangan kejut maupun membunuh hama serangga tetapi tidak berbahaya 
terhadap manusia. Ini dikarenakan hanya tegangan sangat besar yaitu sebesar 2000 VDC yang 
mengalir pada kawat elektrik tetapi arusnya sangat kecil. 

5. Jika diasumsikan tegangan baterai setelah pengisian adalah 12,45 volt dan tegangan yang digunakan 
untuk beban lampu LED dan kawat elektrik selama12 jam sebesar 3,18 volt , maka setelah satu 
malam (12 jam) alat bekerja nilai tegangan baterai adalah 9,27 volt. 
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ABSTRAK 

Sistem digital telah banyak digunakan saat ini baik untuk sistem komunikasi maupun media 
penyimpanan. Dalam proses pemindahan data sering terjadi error yang menyebabkan data awal 
berbeda dengan data akhir yang diterima penerima. untuk mengatasi hal ini diperlukan metode 
pengkodean yang dapat mendeteksi dan melakukan koreksi pada data yang mengalami error. 
Metode pengkodean ini disebut forward error correction (FEC). Pada tulisan ini penulis 
melakukan perancangan sistem komunikasi direct sequence spread spectrum (DSSS) pada 
simulink dengan dua bentuk pemodelan, yaitu sistem komunikasi DSSS dengan hamming code, 
dan sistem komunikasi DSSS dengan reed-solomon code. Kedua model ini di jalankan pada 
matlab r2011a dengan menggunakan simulink. Sinyal hasil keluarannya menunjukkan bahwa 
pada Eb/No 1dB sampai 20dB sistem komunikasi DSSS dengan FEC hamming code menunjukkan 
nilai BER yang lebih baik yaitu dari 0.4306 hingga 0.3923, sedangkan pada Eb/No yang lebih 
dari 20dB sistem komunikasi DSSS dengan reed-solomon code menunjukkan nilai BER yang lebih 
baik yaitu antara 0.654 hingga 0 bit error.  

Kata kunci: FEC, hamming code, reed-solomon code, BER. 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi spread spectrum yang banyak digunakan saat adalah Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 
DSSS dipilih karena mudah dalam mengacak data yang akan disebar dan mempunyai unjuk kerja yang baik 
terhadap gangguan noise. Dalam DSSS, proses spreading hanya menggunakan sebuah generator noise yang 
periodik yang disebut Pseudo Noise Generator. Kode yang digunakan pada spread spectrum memiliki sifat acak 
tetapi periodik sehingga disebut sinyal acak semu (pseudorandom). Kode tersebut bersifat sebagai noise tapi 
deterministik sehingga disebut juga noise semu (pseudonoise). Pembangkit sinyal kode ini disebut Pseudo 
Random Generator (PRG). PRG inilah yang akan melebarkan dan sekaligus mengacak sinyal data yang akan 
dikirimkan. Dalam skema ini, masing-masing bit pada sinyal yang asli ditampilkan oleh bit-bit multiple pada 
sinyal yang ditransmisikan yang disebut kode tipis (chipping). Jumlah chip dalam kode tersebut akan 
menentukan seberapa besar penyebaran (spreading) terjadi, dan jumlah chip per bit akan menentukan data 
rate.[1] 
 
Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna teknologi spread spectrum, sering terjadi error pada data yang 
dikirimkan. Ketepatan dalam mengontrol data yang dikirimkan adalah faktor yang sangat penting untuk 
menghindari terjadinya error pada data yang dikirimkan. Hal ini menuntut adanya teknologi pendukung yang 
handal dalam mengatasi error, sehingga sisi penerima bisa mengenali kode penebar yang digunakan pengirim 
sekaligus menterjemahkan sinyal acak yang datang menjadi sinyal data dalam bentuk aslinya. 
 
Dalam komunikasi digital terdapat dua metode error-control yaitu, Backward Error Control (BEC) dan 
Forward Error Control (FEC). Metode FEC mampu mendeteksi dan mengkoreksi error pada data yang 
ditransmisikan dengan menggunakan teknik coding. Coding yang sering digunakan adalah Hamming code dan 
Reed-Solomon code.[2] 
 
Pada Penelitian ini kedua kode FEC tersebut akan disimulasikan pada sistem komunikasi DSSS dengan 
menggunakan simulink. Pemodelan sistemnya dibangkitkan dengan menggunakan software MATLAB yaitu 
simulink. Untuk membuat source encoder, channel encoder, modulator, demodulator, channel decoder, dan 
source decoder pada DSSS dapat dilakukan menggunakan blok-blok yang tersedia dalam library simulink. 

Pada modulasi BPSK data biner diwakili sinyal dengan fasa berbeda yaitu pada 0° dan 180°.  

𝑠 𝑡 𝐴 cos 𝜔 𝑡                        0 𝑡 𝑇,             𝑓𝑜𝑟 1   (1) 
𝑠 𝑡 𝐴 cos 𝜔 𝑡                      0 𝑡 𝑇,            𝑓𝑜𝑟 0   (2) 
Persamaan 1 dan Persamaan 2 disebut sinyal antipodal. Kedua sinyal tersebut memiliki energi dan frekuensi 
yang sama. 

Model kanal (channel) noise yang paling umum digunakan dalam komunikasi digital adalah kanal AWGN. 
Proses transfer informasi pada kanal AWGN adalah berbentuk gelombang elektromagnetik, di mana sumber 
mengeluarkan sinyal s(t) yang pada saat ditransmisikan terkena noise n(t), dan diterima sebagai r(t) pada 
penerima.  

Forward error correction (FEC) merupakan salah satu metode dalam meningkatkan reliabilitas data dalam 
telekomunikasi data yang mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan bit-bit selama transmisi. Koreksi 
terhadap error dilakukan dengan menggunakan teknik coding sebelum data dikirmkan dan sebelum data 
diterima. Teknik coding yang sering digunakan adalah hamming dan reed-solomon. 

Ide dasar pengkodean Hamming adalah menggunakan metode parity-checking, yaitu menambahkan satu bit 
parity pada blok data. Bit parity ini berfungsi untuk mendeteksi bit yang salah, sekaligus menentukan lokasi 
kesalahan bit tersebut. [3] 
Kode Reed-Solomon bekerja dengan menambahkan bit parity kedalam data yang akan dikirimkan. Secara garis 
besar, prosedur kerja dari kode Reed-Solomon ini dapat dirincikan sebagai berikut: [4] 
1. Proses Encoding, yaitu proses pembentukan code word yang akan dikirmkan atau ditransmisikan, proses 

pembentukan code word menggunakan metode kode siklis yaitu:  

a. Mengalikan sumber informasi μ(x) dengan Xn-k 
b. Mencari digit parity check, yaitu nilai sisa b(x) dengan membagi Xn-kμ(x) dengan generator polinomial 

g(x). 
c. Codeword yang dihasilkan merupakan hasil penjumlahan dari b(x) dan Xn-kμ(x). 

2. Proses dekoding, yaitu proses pendeteksi error dan pengoreksian error apabila ditemukan error:  
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a. Membentuk syndrome n-k simbol,  
Jika syndrome = 0, maka codeword yang diterima valid tidak terjadi error, jika syndrome ≠ 0, maka 
terjadi error.  

b. Jika terjadi error, maka masuk kedalam proses koreksi kesalahan dengan AlgoritmaEuclidean untuk 
menentukan error locator polinomial dan error magnitude.  

c. Algoritma Chien Search, digunakan untuk menentukan posisi error. 
d. Algoritma Forney’s digunakan untuk menentukan besaran error, dan memperbaiki bit error. 

3. METODOLOGI 

Pada penelitian ini akan dibuat FEC pada sistem DSSS dengan menggunakan dua kode yang berbeda yaitu 
hamming code dan reed-solomon code. Pertama adalah melakukan pembuatan simulasi masing-masing kode 
FEC pada sistem DSSS dengan format simulink pada matlab. Kemudian melakukan pembuatan simulasi yang 
menggabungkan kedua kode pada sistem DSSS dengan format simulink pada matlab. Hasil simulasi akan 
dianalisis kinerja BER (bit error rate) dan kehandalan setiap kode FEC yang digunakan. 

 

 
Gambar 1. Sistem komunikasi DSSS yang dirancang pada simulink 
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Gambar 2. Sistem komunikasi DSSS dengan hamming code yang dirancang pada simulink 

 

  

 
 

Gambar 3. Sistem komunikasi DSSS dengan reed-solomon code yang dirancang pada simulink 
 
4. Hasil  
 
Setiap kode FEC (forward error correction) yang digunakan pada sistem komunikasi memiliki karakteristik 
bentuk sinyal keluaran yang berbeda.  
 
Pengujian pada simulink dilakukan dengan memberikan sinyal informasi berupa bit data secara acak dengan 
jumlah bit data informasi yang bervariasi yaitu 100 bit, 500 bit, dan 1000 bit dan memberikan nilai Eb/N0 yang 
bervariasi pula yaitu dari 1 dB hingga 50 dB. Akan tetapi sinyal keluaran line out DSK yang diambil hanya 
sinyal pada rentang waktu tertentu, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pengamatan.  
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Gambar 4. Grafik BER hasil simulasi sistem komunikasi DSSS dengan hamming code 

 

 

Gambar 5. BER hasil simulasi sistem komunikasi DSSS dengan reed-solom code 
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Gambar 23. BER hasil simulasi sistem komunikasi DSSS, DSSS dengan hamming code, dan DSSS dengan 
reed-solomon code 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian dan analisis kinerja sistem komunikasi yang telah dilakukan, maka didapat beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Pada sistem komunikasi yang menggunakan hamming code, mampu mendeteksi error dengan baik pada 

jumlah seed yang tinggi yaitu 2000 seed, dan Eb/No yang rendah yaitu sebesar 1 hingga 20 dB dengan 
kinerja BER dari 0.4306 hingga 0.3923. 

2. Pada sistem komunikasi yang menggunakan reed-solomon code, mampu mendeteksi dan mengoreksi 
error pada nilai Eb/No yang mulai ≥20 dB dengan nilai BER yang mencapai 0. Ini berarti reed-solomon 
mampu mengoreksi seluruh error yang ada pada sinyal informasi yang dikirimkan. 

3. Pada sistem komunikasi yang menggunakan reed-solomon code menunjukkan kinerja yang lebih baik bila 
berada pada Eb/No ≥20 dB. Sedangkan hamming code menunjukkan kinerja yang lebih baik bila  Eb/No 
≤20 dB. 
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Abstrak 
 
Spread spectrum merupakan teknik pengiriman sinyal yang tahan terhadap gangguan dan mempunyai 
tingkat keamanan informasi yang cukup tinggi pada saat pengiriman. Salah satu teknik spread spectrum 
yang dikembangkan adalah direct sequence. DSSS adalah salah satu teknik sistem komunikasi spread 
spectrum yang menggunakan kode unik untuk menebarkan sinyal baseband yang akan dimodulasi digital 
bersama sinyal informasi. Teknik ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu lebih kebal noise, sulit untuk 
disadap, dan lebih hemat daya. Perancangan DSSS dilakukan dengan menggunakan Simulink Matlab 
berupa Gold Code dan Walsh Code dengan modulasi QPSK. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 
setiap pn code hasil keluaran dari sinyal DSSS dan Bit Error Rate pada simulink. Hasilnya Sistem DSSS 
dengan menggunakan Walsh code masih bisa diandalkan saat rasio Eb/No lebih dari 20dB dengan BER 
0.0092 dan selisih BER sebesar 0.00925. 
 
Kata kunci : DSSS, Matlab, BER, Gold Code, Walsh Code. 
 
I. Pendahuluan 
Dalam bidang tertentu khususnya di bidang militer, kerahasiaan sebuah informasi merupakan hal yang wajib 
terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik telekomunikasi yang tahan terhadap bermacam-macam 
gangguan. Gangguan tersebut dapat berupa interferensi bahkan penyadapan. Direct Sequence Spread 
Spectrum (DSSS) adalah salah satu metode yang tepat untuk mengatasi hal ini. Direct Sequence yaitu teknik 
modulasi dimana data digital dikodekan dengan bit - bit yang mempunyai kecepatan tinggi dari kecepatan 
data. Kode bit - bit tersebut dibangkitkan secara random, kode bit tersebut juga digunakan pada sisi penerima 
untuk mendapatkan sinyal informasi seperti semula. 
Perancangan DSSS ini dilakukan dengan menggunakan Simulink Matlab berupa Gold Code dan Walsh 
Code dengan modulasi QPSK. Pengujian dilakukan dengan membandingkan setiap pn code hasil keluaran 
dari sinyal DSSS dan Bit Error Rate pada simulink. 

Suatu Jurnal yang dibuat oleh Deb Sunder Swami and Kandarpa Kumar Sarma, yang berjudul “A Chaos 
Based PN Sequence Generator For Direct Sequence Spread Spectrum Communication System” 
dijelaskan bahwa pada paper ini, disusun mengenai urutan generator PN sequence berbasis peta logistik. 
Generator tersebut bekerja sendiri untuk menghasilkan dimensi acak peta logistik untuk menghasilkan  PN 
sequence. Nilai sequence yang dihasilkan digunakan untuk spreading sequence pada modulasi multipath 
direct sequence spread spectrum dengan kanal AWGN dan Rayleigh fading. Kurva BER diperoleh dan 
dibandingkan antara nilai yang dihasilan oleh generator PN sequence berbasis  peta logistik dengan 
generator PN sequence berbasis LFSR dan Kasami sequence. Studi komparatif menunjukkan bahwa 
generator yang diusulkan berkinerja lebih baik daripada keduanya.  
 
Tataq Ajie R, Yoedi Moegiharto, 2011, di Jurusan Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, yang berjudul “Studi Perbandingan Kinerja Direct Sequence Spread Spectrum Code 
Division Multiple Acces (DSSS CDMA) Dengan Kode Penebar Walsh, Gold Dan Kasami” dijelaskan 
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bahwa penulis melakukan rangkaian bermacam-macam pn code, salah satunya adalah Gold, Kasami, dan 
Walsh. Tiap pn code mempunyai karakteristik berbeda-beda, seperti auto correlation dan cross correlation 
yang berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem keseluruhan. Dengan 
membandingkan tiap pn code kita dapat menilai kinerja sistem dan mencari pn code mana yang paling 
efektif untuk diterapkan. Walsh mempunyai kinerja yang paling baik diantara ketiga pn code yang 
dibandingkan (gold, kasami, walsh). Panjang chip juga menentukan performa sistem. Makin panjang chip 
yang digunakan, performansinya akan semakin baik. 

Firyanli  Gerard Pietersz, 2010, dalam tugas akhirnya di jurusan Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana 
Jakarta, yang berjudul “Unjuk Kerja Kode-Kode Direct Sequence CDMA pada Kanal Multipath 
Fading” dijelaskan bahwa penulis melakukan performansi pengimplementasian penggunaan kode penebar 
yang berbeda-beda sistem DS-CDMA pada kanal multipath fading yang terdistribusi Rayleigh Fading 
dengan melihat hubungan Bit Error Rate (BER) terhadap Signal to Noise Ratio (SNR) dengan menggunakan 
beberapa parameter yang berbeda seperti jumlah user, spreading factor, dan kecepatan pergerakan user. 
Pembahasan pertama dari perbandingan BER dengan SNR diantara kode-kode penebar yang digunakan 
adalah menggunakan parameter spreading factor dan jumlah user yang berbeda, yaitu spreading factor 16 
& 64, dan jumlah user 3 & 7. Pembahasan kedua yaitu pengaruh kecepatan pergerakan user yang berbeda-
beda yaitu 0 Km/jam dan 100 Km/jam pada sistem DS-CDMA yang dilewatkan pada kanal Rayleigh 
Fading. 

Berdasarkan  tinjauan pustaka diatas maka penelitian ini diberi judul,  “SIMULASI PERBANDINGAN 
KINERJA DIRECT SEQUENCE SPREAD SPECTRUM (DSSS) MENGGUNAKAN GOLD CODE 
DANWALSH CODE”.  

 
II. Dasar Teori 
2.1  Spread Spectrum 
Spread spectrum merupakan teknik pengiriman sinyal informasi yang menggunakan suatu kode untuk 
menebarkan spektrum energi sinyal informasi dalam pita frekuensi yang jauh lebih besar dari spektrum 
minimal yang dibutuhkan untuk menyalurkan suatu informasi. Sistem komunikasi spread spectrum ini 
sangat berguna untuk menekan adanya gangguan karena data yang dikirimkan bersifat acak. Konsep ini 
didasarkan pada teori C.E Shannon untuk kapasitas saluran. 

                                                              𝐶 𝑊𝑙𝑜𝑔  1                                                                    (1)  

Ada beberapa teknk modulasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan spectrum sinyal tersebar antara 
lain yaitu Direct Sequence, Frequency Hopping, Hybrid . 

2.2      Direct Sequence 
Salah satu teknik sistem komunikasi spread spectrum adalah Direct Sequence. Direct Sequence merupakan 
teknik spread spectrum yang paling luas dikenal dan banyak digunakan, karena sistem ini paling mudah 
diimplementasikan dan mempunyai data rate yang tinggi. Direct Sequence menggunakan kode unik untuk 
menebarkan sinyal baseband yang akan dimodulasi digital bersama sinyal informasi. 
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 Gambar 1. Blok Diagram Direct Sequence Spread Spectrum 

 
Prinsip kerja DSSS adalah menebarkan sinyal informasi dengan sinyal acak yang dihasilkan oleh pseudo 
random. Sehingga akan menghasilkan sinyal baru dengan lebar periode sinyal yang sama dengan pn code 
sequence yang digunakan. Kemudian sinyal tersebut dimodulasi terlebih dahulu sebelum dipancarkan 
melalui antena. 
Pada proses spreading yang terjadi pada transmitter, data biner secara ‘langsung’ dikalikan dengan PN 
sequence yang digunakan. Efek dari perkalian tersebut adalah untuk merubah bandwidth sinyal R  menjadi 
baseband Rc. Sedangkan pada proses despreading, sinyal spread spectrum tidak dapat terdeteksi oleh 
penerima pada umumnya. Pada penerima, sinyal baseband yang diterima rxb dikalikan dulu dengan pn Code 
sequence pada sisi penerima pn . 

2.3      Gold Code 
Gold Code adalah salah satu non orthogonal code yang merupakan turunan dari M-Sequence. Gold Code 
disusun oleh dua buah M-Sequence yang masing-masing outputnya ditambahkan (adder modulo 2). Kedua 
output dari M-Sequence ditambahkan (XOR) secara chip per chip menggunakan pulsa - pulsa clock yang 
sinkron. Kedua M-Sequence mempunyai panjang yang sama. 
Panjang maksimal (maximal length) yang dapat dihasilkan adalah 2  + 1 (M-Sequence itu sendiri dan 2  - 
1  dari kombinasi yang dihasilkan dari pergeseran posisi chip), atau biasa disebut sebagai periode Sequence. 
Apabila dipilih M-Sequence khusus atau yang disebut preferred pair, maka Gold Code yang dibangkitkan 
mempunyai 3 nilai cross correlation, yaitu:  
                                                {-1,   2 / 1,  2 / 1 }                                                   (2)          
dimana (n) ={2 /  + 1} for odd n ;                          
                     {2 /  +1} for even n ; 
 
2.4    Walsh Code 
Walsh Code adalah kode orthogonal yang umum digunakan merupakan turunan dari M-Sequence. Walsh 
Code merupakan deretan orthogonal dengan panjang kode yang selalu genap. Walsh Code dihasilkan dari 
transformasi hadamard matrik.   

 
                                                             𝐻  

𝐻 𝐻
𝐻 𝐻

                                                            (3) 

Dimana 𝐻  merupakan invers dari 𝐻 . Matriks tersebut dapat ditulis sebagai berikut :          

                                                                𝐻  0 0
0 1

                                                                                        (4) 

 
Selanjutnya untuk menurunkan 4 deret walsh orthogonal hanya dengan membangkitkan matriks hadamard 
orde 4, yaitu 
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  H

0 0 0
0 1 0
0 0 1

0
1
1

0 1 1 0

                  (5) 

Panjang kode (spreading factor) walsh adalah 2  yang dapat dibangkitkan dengan mengikuti operasi matrik 
recursive 

                      𝐻  
𝐻 𝐻
𝐻 𝐻

                (6) 

Matriks 𝐻  dengan ukuran 2  x 2  dibentuk dengan menggunakan matriks 𝐻  dengan ukuran 2  x 
2  dengan 𝐻 . Setiap baris dari matriks 𝐻  memberikan kode untuk satu user. 
 
2.5   Kanal Additive Gaussian White Noise (AWGN) 
AWGN adalah gangguan yang bersifat additive pada saluran transmisi dan dimodelkan acak dalam 
distribusi Gaussian. Persamaan matematis untuk sinyal penerima yang melewati kanal AWGN adalah 
sebagai berikut : 

                        𝑟 𝑡 𝑠 𝑡 𝑛 𝑡            (7) 

Dimana r(t) adalah sinyal di sisi penerima, s(t) sinyal di sisi pengirim dan n(t) adalah kanal yang bersifat 
AWGN.  
 
2.6   Bit Error Rate 
BER adalah parameter yang menyatakan rata – rata banyaknya jumlah bit yang mengalami kesalahan dari 
seluruh bit yang ditransmisikan. Nilai BER secara teori diambil pada software MATLAB, dengan 
memanfaatkan command  bertool. Dari fungsi bertool pada MATLAB akan menghasilkan BER secara teori 
untuk sistem yang melalui kanal AWGN dengan karakteristik modulasi QPSK. 
 

 
Gambar 3 BER Sistem QPSK Secara Teori 

 
Hasilnya BER teori modulasi QPSK terlihat pada Gambar 3.  Hasil BER ini dijadikan acuan sebagai BER 
teori untuk perbandingan data kinerja BER sistem yang dirancang. 
 
3.    Perancangan dan Hasil Pengujian DSSS 
Mekanisme perancangan ini adalah dasar – dasar proses yang akan dilakukan oleh penulis dalam 
membangun sistem direct sequence spread spectrum (DSSS). Rancangan ini disusun oleh penulis awalnya 
dalam membuat source code dalam matlab simulink dengan parameter – parameter sebagai berikut 

Tabel 1 Parameter Sistem DSSS 
NO Parameter Spesifikasi 

1 Kode PN 64 

2 Jenis kode PN Gold , Walsh 
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3 Modulasi QPSK 

4 Panjang Data 1000 Bit 

5 Kanal AWGN 

6 Eb/No 0 – 30 dB 

 
3.1 Simulasi Menggunakan Simulink untuk Sistem DSSS Menggunakan Gold Code 
Pada tahap ini simulasi sistem dilakukan dengan membuat tiap blok sistem berdasarkan rancangan yang 
telah dibuat. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan blok yaitu spreading, modulasi, kanal AWGN, 
demodulasi, Despreading, output BER. 

Gambar 7. Blok Simulasi Sistem DSSS Menggunakan Gold Code 

Pada Tabel 2 berikut ditunjukkan hasil perubahan BER berdasarkan Kenaikan Eb/No dari 0 dB sampai 30 
dB dengan step  2dB 

Eb/No BER Eb/No BER 

0 0.4400 16 0.0825 

2 0.4224 18 0.0346 

4 0.3985 20 0.0093 

6 0.3671 22 0.0012 

8 0.3267 24 0.000049 

10 0.2750 26 0 

12 0.2133 28 0 

14 0.1464 30 0 

 
3.2 Simulasi Menggunakan Simulink untuk Sistem DSSS Menggunakan Walsh Code 
Pada tahap ini simulasi sistem dilakukan dengan membuat tiap blok sistem berdasarkan rancangan yang 
telah dibuat. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan blok yaitu spreading, modulasi, kanal AWGN, 
demodulasi, Despreading, output BER. 
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Gambar 8. Blok Simulasi Sistem DSSS Menggunakan Walsh Code 

 
Pada Tabel 3 berikut ditunjukkan hasil perubahan BER berdasarkan Kenaikan Eb/No dari 0 dB sampai 30 
dB dengan step  2dB 

Tabel 3. Data BER 
Eb/No BER Eb/No BER 

0 0.4408 18 0.0349 

2 0.4226 20 0.0092 

4 0.3985 22 0.0012 

6 0.3676 24 0.000053 

8 0.3264 26 0 

10 0.2744 28 0 

12 0.2138 30 0 

14 0.1463 18 0.0349 

16 0.0829 20 0.0092 

  22 0.0012 

 
Setelah data didapat dengan mengubah pada kanal AWGN dengan Eb/No 0dB sampai 30dB dengan step 
sebesar 2dB, selanjutnya akan diplot pada grafik. Hasilnya terlihat seperti Gambar 21. 

 
Gambar 9 . Bit Error Rate (BER) Gold Code DanWalsh Code 

Pada saat rasio Eb/No sangat kecil yakni 0dB sistem DSSS menggunakan Gold Code lebih baik kinerjanya 
dibandingkan dengan sistem DSSS menggunakan Walsh Code (dilihat dari nilai BER pada tabel 2 dan 3) 
dengan nilai selisih BER sebesar 0.4404. Sedangkan untuk rasio Eb/No yang cukup tinggi yakni 20dB 
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seperti yang ditunjukan pada Gambar 21, kinerja DSSS menggunakan Walsh Code (grafik warna hijau) 
mulai membaik dibandingkan dengan Gold Code dengan selisih BER sebesar 0.00925.   
 
4.     Kesimpulan 
Dari hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, didapat beberapa perbandingan sistem DSSS 
menggunakan Gold Code dan Walsh Code:  
1. Sinyal yang diterima pada sistem Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) dengan kode PN Gold Code 

dan Walsh Code telah sesuai dengan sinyal yang dikirimkan dalam kondisi stabil. 
2. Pada sistem Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) dengan kode PN Gold Code dan Walsh Code 

dibutuhkan Eb/No sebesar 26dB agar kinerja BER stabil. 
3. Secara keseluruhan kinerja DSSS menggunakan Gold Code lebih baik kinerjanya jika dibandingkan 

dengan sistem DSSS Walsh Code saat rasio Eb/No sangat kecil yakni 0dB dengan BER 0.4400 dan 
selisih BER sebesar 0.4408. 

4. Sistem DSSS dengan menggunakan Walsh Code masih bisa diandalkan saat rasio Eb/No lebih dari 20dB 
dengan BER 0.0092 dan selisih BER sebesar 0.00925. Dapat disimpulkan saat rasio Eb/No lebih dari 
20dB kinerja DSSS menggunakan Walsh Code terus membaik dibandingkan dengan Gold Code. 
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Abstrak 

 
Pada penelitian ini akan diteliti proses kebalikan dari suatu thermoelectric cooler (TEC) 
yang merupakan pompa kalor jika dialiri arus listrik. Jika permukaan thermoelectric 
cooler (TEC) diberi panas, berapa arus yang dihasilkan dan ingin diketahui berapa energi 
panas yang harus diberikan untuk menghasilkan arus listrik maksimum. Thermoelectric 
cooler (TEC) yang digunakan pada penelitian ini adalah TEC 12706 dengan jumlah 5 
buah yang dipasang seri dan paralel. Energi panas yang digunakan memanfaatkan panas 
sinar matahari yang disimpan pada batu granit dengan cara memanaskan batu granit 
tersebut dengan dua metode. Metode pertama batu granit dan TEC disimpan dalam 
sebuah kotak acrylic metode kedua batu granit dan TEC disimpan di udara terbuka. Hasil 
dari penelitian ini di dapat untuk TEC yang di pasang seri dan disimpan dalam kotak 
acrylic temperatur batu granit 78,3 OC, tegangan 1,2 V, arus 2,08 mA efisiensi  5% dan 
yang disimpan di udara terbuka temperatur batu granit 58,2 OC, tegangan 0,5 V, arus 0,80 
mA efisiensi 4,8% untuk TEC yang di pasang paralel dan disimpan dalam kotak acrylic 
temperatur batu granit 77,7 OC, tegangan 0,23 V, arus 8,40 mA efisiensi  3,8% dan yang 
disimpan di udara terbuka temperatur batu granit 55 OC, tegangan 0,04 V, arus 1,71 mA 
efisiensi 5%. 
 
Kata kunci: thermoelectric cooler, TEC, batu granito, pembangkit listrik tenaga 
                     surya., Seminar Nasional, ITENAS  

 

 
 
1. Pendahuluan  

Saat ini cadangan energi yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam semakin lama 
semakin menipis. Karena hampir semua kehidupan manusia tergantung dari sumber energi berupa 
minyak bumi ataupun gas baik sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor, tenaga listrik dan 
lain sebagainya. Dan masalah yang utama dari penggunaan energi tersebut adalah sumber energi dari 
minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak terbarukan artinya setelah habis maka sumber 
energi tersebut tidak bisa dihasilkan lagi kalaupun bisa membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan 
tahun lagi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut sekarang banyak orang melakukan penelitian untuk 
mencari pengganti energi yang bersumber dari minyak bumi tersebut. Salah satunya adalah 
penggunaan energi surya atau energi matahari. Di Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa sinar 
matahari sangat berlimpah karena hampir 14 jam sinar matahari bersinar terus menerus. Bandingkan 
dengan negara-negara lain di mana sinar matahari sangat minim. Oleh sebab itu penggunaan energi 
surya atau energi matahari di Indonesia sangat cocok sekali, tinggal dicari cara bagaimana 
memanfaatkan energi matahari tersebut secara maksimal. 

Pemanfaatan energi matahari yang umum digunakan adalah dengan menggunakan sel surya di 
mana sinar matahari di konversi menjadi energi listrik. Metode lainnya adalah memanfaatkan panas 
sinar matahari untuk memanaskan air melalui sistem pengumpul energi panas dan dipakai untuk 
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memanaskan air. Salah satu metode yang memanfaatkan panas sinar matahari adalah menggunakan 
Thermoelectric cooler  (dapat dilihat pada Gambar 1) untuk menghasilkan listrik. Thermoelectric 
cooler atau disingkat TEC sebenarnya adalah salah satu komponen elektronika yang menggunakan 
efek Peltier untuk membuat aliran panas (heat flux) pada sambungan (junction) antara dua jenis 
material yang berbeda [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Thermoelectric cooler (TEC) 

Komponen ini bekerja sebagai pompa panas aktif dalam bentuk padat yang memindahkan 
panas dari satu sisi ke sisi permukaan lainnya yang berseberangan, dengan konsumsi energi elektris 
tergantung pada arah aliran arus listrik. Komponen ini dikenal dengan nama Peltier device, Peltier 
heat pump, solid state refrigerator, atau thermoelectric cooler (TEC) [2]. 

Walaupun namanya adalah "pendingin" (cooler) sesuai dengan aplikasi utamanya, TEC dapat 
juga digunakan sebagai pemanas dengan cara membalik penempatan komponen elektronika ini. 
Dengan demikian, TEC dapat digunakan sebagai alat pengontrol temperatur (bisa jadi pendingin atau 
sebaliknya pemanas). Atau TEC dapat juga dipakai sebagai generator pembangkit listrik dengan cara 
“dibalik”, yaitu dengan memberi panas pada sisi permukaannya maka arus listrik akan dihasilkan pada 
kedua kutubnya. 

Penelitian tentang thermoelectric cooler telah dilakukan sebelumnya antara lain oleh 
Eakburanawat, J dan Boonyaroonate I, 2006 [3] dengan mengembangkan alat untuk mencharger 
baterai menggunakan thermoelectric cooler (TEC) dan menghasilkan daya 7,99 W. Penelitian 
berikutnya dilakukan oleh R.Y. Nuwayhid dan R. Hamade , 2005 [9] dengan menggunakan sumber 
panas tungku api tradisional yang dipakai oleh rakyat Lebanon, pada penelitian ini TEC menghasilkan 
daya 4,2 Watt. Nandy Putra, dkk, 2009 [8] melakukan penelitian dengan menggunakan 12 modul 
thermoelektric generator (TEG) dengan sumber panas dari panas gas buang kendaraan bermotor. Hasil 
pengujian menghasilkan daya output maksimum mencapai 8,11 Watt dengan perbedaan temperatur 
rata-rata 42,82 OC. Penelitian thermoelectric lainnya dilakukan oleh Sugiyanto, dkk, 2009 [12] dengan 
thermoelectric generator tipe TEG 127-40A dan TEG 126-40A dan sumber panas menggunakan 
kompor gas LPG. Dari hasil penelitian didapat untuk TEG 127-40A nilai tegangan dan arus mencapai 
2.69 V, 0.12 A dan untuk TEG 126-40A nilai tegangan dan arus mencapai 3.77 V dan 0,39 A. 
Andrapica G, dkk, 2009 [1] melakukan penelitian menggunakan dua buah tipe modul thermoelektric, 
tipe TEC 12706 dan TEG SP 1848 dengan  tegangan input 60 V sebagai sumber energi sisi panas 
(heater). Sisi dingin modul thermoelektric menggunakan air bertemperatur 10 ºC dengan laju aliran 
16,6 liter/menit. Daya maksimum yang dihasilkan thermoelektric tipe TEC 12706 pada pengujian 
1,2,3 dan 4 buah modul thermoelektric adalah sebesar 0,007 W, 0018 W, 0,061 W, dan 0,105 W. 
Sedangkan dengan menggunakan modul TEG SP 1848 daya maksimum yang dihasilkan pada 
pengujian yang sama adalah sebesar 0,125 W, 0,141 W, 0,274 W dan 0,357 W. Penelitian Rafika. H, 
dkk, 2016 [10] menggunakan thermoelektric sebanyak empat buah dengan tipe TEC 12706 dan tipe 
TEG SP 1848. Sumber panas disimulasikan dengan menggunakan heater tegangan 60 volt, sedangkan 
sisi pendinginan menggunakan fan kecepatan 3,5 m/s. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
thermoelectric tipe TEG SP 1848 menghasilkan daya maksimum 0,055 W, arus 0,279 A, sedangkan 
tipe TEC 12706 menghasilkan daya maksimum 0,109 W arus 0,147 A. 



 
 
 
 
 
 

C-53 

 

2. Metodologi 

Metodologi penelitian yang dilaksanakan dalam proses penelitian ini terdiri dari dua tahap 
yaitu proses pembuatan alat pengumpul panas sinar matahari dan pengujian serta analisis energi listrik 
yang dihasilkan. 

a. Bahan yang diperlukan 
1. Alat dan bahan yang digunakan  
2. Thermoelectric Cooller (TEC) Type 12706 
3. Batu Granit (disebut juga Batu Granito yang biasa dipakai untuk alat pemanggang 

makanan) 
4. Kaca Acrilyc 
5. Besi Siku dan Plat 1 – 2  mm 
6. Thermometer digital 

b. Rancangan awal  
Rancangan awal pengumpul panas sinar matahari dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Rancangan Awal Pengumpul Panas Sinar Matahari 
 

c. Perakitan alat pengujian 
Proses pembuatan alat dilaksanakan di Laboratorium Teknik Produksi Jurusan Teknik Mesin 
Institut Teknologi Nasional Bandung. Alat pengujian yang direncanakan yang sudah selesai 
dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Perakitan Alat 
 

d. Pengujian dan pengumpulan data 
1. Setelah alat pengumpul panas sinar matahari sudah selesai dibuat maka dilakukan tes 

untuk mengetahui temperatur maksimal yang terjadi pada satu buah batu granit. 
2. Pengujian dilakukan dengan dua metode di mana batu granit disimpan dalam kotak 

acrilyc tersebut. Kotak acrylic dibuat untuk menjebak udara panas yang dipanaskan oleh 
sinar matahari (efek rumah kaca) dapat dilihat pada Gambar 4.a. Metode kedua batu 
granit dipanaskan langsung di bawah sinar matahari udara yang mengalir melalui batu 
granit adalah udara dengan temperatur lingkungan (Gambar 4.b). 
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                                                  (a)                                                                   (b) 

Gambar 4. Metode penyimpanan batu granit 
(a). disimpan dalam kotak acrylic   (b). disimpan di ruang terbuka 

 
3. Thermoelectric cooler dipasang pada batu permukaan batu granit tersebut untuk 

mengetahui arus listrik yang dihasilkan. 
4. Kemudian dilakukan variasi besar temperatur pada alat pengumpul panas sinar matahari 

untuk mengetahui arus listrik maksimal yang dihasilkan. Variasi besar temperatur 
berdasarkan waktu matahari dari pagi sampai sore hari. 

5. Dilakukan juga variasi penambahan thermoelectric coller yang dipasang secara seri dan 
paralel untuk menghasilkan arus dan voltase maksimum terbaik. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian di dapat data-data tegangan dan arus listrik yang dihasilkan. 
Data-data tersebut telah ditabelkan di bawah ini. 

Tabel 1. 
Tegangan dan Arus listrik yang dihasilkan 5 buah 

TEC (Thermoelectric Cooler) yang dipasang seri disimpan 
dalam kotak acrylic 

 

No Waktu 
TLingk TRK TBatu Tegangan Arus Kondisi 

Cuaca ( oC ) ( oC ) ( oC ) V A 
1. 08.00 – 09.00 30,0 39,2 61,6 0,48 1,50 cerah 
2. 09.00 – 10.00 30,0 42,0 67,5 0,75 1,80 cerah 
3. 10.00 – 11.00 30,0 46,3 70,9 1,11 2,04 cerah 
4. 11.00 – 12.00 30,0 47,5 76,7 1,16 2,06 cerah 
5. 12.00 – 13.00 31,0 48,1 78,3 1,20 2,08 cerah
6. 13.00 – 14.00 32,0 46,8 71,1 1,08 2,01 cerah 
7. 14.00 – 15.00 31,0 38,5 54,9 1,29 1,02 cerah 
8. 15.00 – 16.00 31,0 34,4 43,5 0,45 1,26 cerah 
9. 16.00 – 17.00 30,0 32,0 36,6 0,42 1,35 cerah 

 
Tabel 2 

Tegangan dan Arus listrik yang dihasilkan 5 buah 
TEC (Thermoelectric Cooler) yang dipasang seri disimpan 

di udara terbuka 
 

No Waktu 
TLingk TBatu Tegangan Arus Kondisi 

Cuaca ( oC ) ( oC ) V A 
1. 08.00 – 09.00 30,0 46,0 0,14 0,06 Cerah 
2. 09.00 – 10.00 30,0 50,6 0,28 0,18 Cerah 
3. 10.00 – 11.00 31,0 55,3 0,30 0,70 Cerah 
4. 11.00 – 12.00 31,0 57,3 0,41 0,80 Cerah 
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5. 12.00 – 13.00 31,0 58,2 0,50 0,63 Cerah 
6. 13.00 – 14.00 30,0 37,4 0,16 0,11 Cerah 
7. 14.00 – 15.00 30,0 37,0 0,12 0,10 Cerah 
8. 15.00 – 16.00 29,4 33,7 0,06 0,08 Cerah 
9. 16.00 – 17.00 29,0 30,1 0,04 0,03 Cerah 

 
Tabel 3 

Tegangan dan Arus listrik yang dihasilkan 5 buah 
TEC (Thermoelectric Cooler) yang dipasang paralel disimpan 

dalam kotak acrylic 
 

No Waktu 
TLingk TRK TBatu Tegangan Arus Kondisi 

Cuaca ( oC ) ( oC ) ( oC ) V A 
1. 08.00 – 09.00 30,0 42,0 53,3 0,08 4,54 Cerah 
2. 09.00 – 10.00 30,0 48,3 67,4 0,15 6,58 Cerah 
3. 10.00 – 11.00 31,0 50,1 76,4 0,19 7,50 Cerah 
4. 11.00 – 12.00 31,0 50,6 77,7 0,23 8,40 Cerah
5. 12.00 – 13.00 30,0 49,7 69,8 0,20 7,60 Cerah 
6. 13.00 – 14.00 30,0 41,1 61,6 0,15 5,20 Cerah 
7. 14.00 – 15.00 30,0 36,1 44,1 0,13 5,37 Cerah 
8. 15.00 – 16.00 30,0 40,0 40,8 0,06 3,88 Cerah 
9. 16.00 – 17.00 29,0 39,4 36,7 0,03 2,13 Cerah 

 
 

 
Tabel 4 

Tegangan dan Arus listrik yang dihasilkan 5 buah 
TEC (Thermoelectric Cooler) yang dipasang paralel disimpan 

di udara terbuka 
 

No Waktu 
TLingk TBatu Tegangan Arus Kondisi 

Cuaca ( oC ) ( oC ) V A 
1. 08.00 – 09.00 30,0 49,1 0,05 1,21 Cerah 
2. 09.00 – 10.00 30,0 49,3 0,07 1,95 Cerah 
3. 10.00 – 11.00 30,0 49,9 0,08 2,42 Cerah 
4. 11.00 – 12.00 31,0 55,0 0,01 4,06 Cerah 
5. 12.00 – 13.00 30,0 42,0 0,03 0,67 Cerah 
6. 13.00 – 14.00 30,0 42,8 0,04 1,71 Cerah 
7. 14.00 – 15.00 28,0 29,5 0,04 1,43 Cerah 
8. 15.00 – 16.00 28,0 29,0 0,02 1,14 Cerah 
9. 16.00 – 17.00 28,0 28,4 0,01 1,14 Cerah 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat grafik untuk mengetahui karakteristik panas yang 
terjadi pada batu granit dan dan tegangan yang dihasilkan oleh thermoelectric cooler (TEC).  Berikut 
di tampilkan beberapa grafik berdasarkan tabel di atas. 
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Grafik 1. Grafik Tegangan (V) dan Arus (mA) yang dihasilkan TEC yang 
dipasang seri dan ditempatkan dalam kotak acrylic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 2. Grafik Tegangan (V) dan Arus (mA) yang dihasilkan TEC yang 
dipasang seri dan ditempatkan di udara terbuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3. Grafik Tegangan (V) dan Arus (mA) yang dihasilkan TEC yang 
dipasang paralel dan ditempatkan dalam kotak acrylic 
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Grafik 4. Grafik Tegangan (V) dan Arus (mA) yang dihasilkan TEC yang 
dipasang paralel dan ditempatkan di udara terbuka 

 
Berdasarkan data-data di atas dapat dilakukan analisis sebagai berikut, 

Pada grafik 1 dapat dilihat bahwa semakin tinggi temperatur batu granit maka tegangan dan 
arus yang dihasilkan semakin tinggi. Pada batu granit dan 5 buah thermoelectric cooler (TEC) yang 
dipasang secara seri dan disimpan dalam kotak acrylic untuk temperatur batu granit 78,3 OC tegangan 
yang dihasilkan adalah 1,2 Volt dan arus yang dihasilkan 2,08 mA. Hal yang perlu diketahui bahwa 
temperatur batu granit yang mencapai 78,3 OC diperoleh pada jam 12.00 – 13.00 yaitu pada saat 
matahari bersinar dengan terik. Kemudian seiring bertambahnya waktu menuju sore hari temperatur 
batu granit mengalami penurunan. 

Pada grafik 2 pengujian dilakukan dengan cara menempatkan batu granit dan 5 buah TEC di 
udara terbuka. Fenomena yang terjadi sama dengan fenomena batu granit dan TEC yang disimpan 
dalam kotak acrylic yaitu semakin tinggi temperatur batu granit maka tegangan dan arus yang 
dihasilkan semakin tinggi. Meskipun tegangan dan arus yang dihasilkan tidak sebesar jika batu granit 
dan thermoelectric cooler (TEC) disimpan dalam kotak acrylic. Pada pengujian dengan metoda udara 
terbuka tegangan maksimum yang dihasilkan yaitu 0,5 Volt pada temperatur batu granit 58,2 OC  dan 
arus maksimum yang dihasilkan sebesar 0,80 mA pada temperatur batu granit 57,3 OC.  

Pada grafik 3 pengujian dilakukan dengan cara memasang 5 buah thermoelectric cooler (TEC) 
secara paralel pada batu granit dan batu granit dan TEC tersebut ditempatkan dalam kotak acrylic 
tertutup. Tegangan maksimum yang dihasilkan 0,23 Volt dan arus maksimum yang dihasilkan 8,40 
mA pada temperatur batu granit 77,7 OC. 

Pada grafik 4 pengujian dilakukan dengan cara memasang 5 buah thermoelectric cooler (TEC) 
secara paralel pada batu granit dan batu granit dan TEC tersebut ditempatkan di udara terbuka. 
Tegangan maksimum yang dihasilkan 0,04 Volt dan arus maksimum yang dihasilkan 1,71 mA pada 
temperatur batu granit 42,8 OC. 

Dari metode penyimpanan batu granit dan TEC yaitu pertama di simpan di dalam kotak 
acrylic dan kedua disimpan di udara terbuka terdapat perbedaan hasil di mana temperatur batu granit 
yang disimpan dalam kotak acrylic lebih tinggi daripada metode kedua yaitu disimpan di udara 
terbuka. Temperatur yang lebih tinggi tersebut tentu berpengaruh pada tegangan dan arus yang 
dihasilkan. Penyebab dari tingginya temperatur pada batu granit yang disimpan dalam kotak acrylic 
adalah adanya efek rumah kaca di mana sinar matahari masuk dan memanaskan udara dalam kotak 
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acrylic tersebut namun udara tersebut terjebak tidak bisa keluar sehingga temperatur dalam ruang 
kotak acrylic meningkat, 

 Prinsip kerja thermolectric adalah menghasilkan gaya gerak listrik dengan cara memanaskan 
dua buah konduktor yang berbeda disebut Efek Seebeck dan bisa kebalikannya yaitu jika arus listrik 
dialirkan terjadi penyerapan panas dan pelepasan panas pada sambungan kedua logam tersebut yang 
disebut Efek Peltier maka untuk menghasilkan tegangan listrik maksimum harus ada perbedaan 
temperatur yang cukup besar diantara kedua sambungan logam tersebut. 

 Perhitungan efisiensi Peltier untuk metode penyimpanan batu granit berikut TEC yaitu 
disimpan dalam kotak acrylic tertutup dan disimpan di udara terbuka dapat dihitung berdasarkan 
grafik hasil penelitian dari J. Richard Buist and Paul G. Lau [2] dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah 
ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik efisiensi maksimum Peltier 
( J. Richard Buist and Paul G. Lau, 1997 [2] ) 

 

Untuk thermoelctric cooler (TEC) yang dipasang secara seri dan disimpan dalam kotak acrilyc. 
Diketahui : 

 T panas ( T batu granit ) maksimum = 78,3 OC ( 351,3 K ) 
 T dingin ( T ruangan kotak )             =  48,1 OC ( 321,1 K ) 
 Dari grafik pada gambar 6 di atas diperoleh efisiensi sekitar 5 % 

Untuk thermoelctric cooler (TEC) yang dipasang secara paralel dan disimpan dalam kotak acrylic, 
Diketahui : 

 T panas ( T batu granit ) maksimum = 77,7 OC ( 350,7 K ) 
 T dingin ( T ruangan kotak )             = 50,6  OC ( 323,6 K ) 
 Dari grafik pada gambar 6 di atas diperoleh efisiensi sekitar 3,8 % 

Untuk thermoelctric cooler (TEC) yang dipasang secara seri dan disimpan di ruang terbuka, 
Diketahui : 

 T panas ( T batu granit ) maksimum = 58,2 OC ( 331,2 K ) 
 T dingin ( T lingkungan )                  = 31,0 OC ( 304 K ) 
 Dari grafik pada gambar 6 diatas diperoleh efisiensi sekitar 4,8 % 
Untuk thermoelctric cooler (TEC) yang dipasang secara paralel dan disimpan di ruang terbuka 

Diketahui : 
 T panas ( T batu granit ) maksimum = 55,0 OC ( 328  K ) 
 T dingin ( T lingkungan )                  = 31,0  OC ( 304 K ) 
 Dari grafik pada gambar 6 di atas diperoleh efisiensi sekitar 5 % 

 Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai efisiensi tidak terpengaruh oleh tegangan 
dan arus yang dihasilkan melainkan oleh perbedaan temperatur pada kedua sisi thermolectric coller 
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(TEC) tersebut. Perbandingan perbedaan temperatur (∆T) kedua sisi thermoelctric cooler (TEC) yang 
disimpan dalam kotak dengan yang disimpan dalam udara terbuka telah di buat grafik seperti yang 
terlihat pada grafik 5. 

 Dari grafik dapat terlihat bahwa untuk thermoelectric cooler (TEC) yang disimpan dalam 
kotak acrylic ternyata perbedaan atau selisih temperatur panas dan temperatur dingin (∆T) ternyata 
lebih tinggi dari pada thermoelectric cooler yang disimpan di ruang terbuka. Hal ini tentu saja ikut 
mempengaruhi nilai efisiensi pembangkitan tegangan dan arus listrik oleh thermoelectric cooler (TEC) 
tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5. Perbedaan temperatur panas dan temperatur dingin (∆T) 
Pada kedua sisi thermoelectric cooler (TEC) 

 

Besarnya arus yang dihasilkan pada perhitungan di atas adalah perhitungan untuk 5 buah 
thermoelectric cooler yang dirangkai secara seri dan paralel. Berdasarkan hukum fisika bahwa sumber 
tegangan listrik yang dipasang seri akan menghasilkan tegangan listrik dikalikan dengan jumlah 
sumber tegangan listrik yang dipakai sedangkan arusnya tetap. Sedangkan untuk sumber listrik yang 
dipasang paralel tegangannya tetap tetapi arus listriknya dikalikan dengan jumlah sumber arus listrik 
tersebut (Zuhal, 1991) [13], (Fitzgerald. A.E, 1992) [5]. 

 Banyaknya kalor yang diserap oleh thermoelectric cooler dapat dihitung sebagai berikut 

                                                   𝑬
𝑰 𝒙 𝑽

𝑸𝒉𝒐𝒕
                                                    (1) 

Banyaknya kalor yang masuk ( Qhot ) dapat di tentukan yaitu : 

                                              𝑸𝒉𝒐𝒕
𝑰 𝒙 𝑽

𝑬
                                                   (2) 

a. Untuk thermoelectric cooler (TEC) yang dipasang secara seri dan disimpan dalam 
kotak acrylic  

             Diketahui 
        V = 1,20 Volt 
       I  =  0,00208 Ampere 
        E = 5 % 

Maka kalor yang diserap adalah 

                                                        𝑸𝒉𝒐𝒕
𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟎𝟖 𝒙 𝟏,𝟐

𝟎,𝟎𝟓
  

 
                                                                   = 0,04992 Watt (49,92 mW) 

b. Untuk thermoelectric cooler (TEC) yang dipasang secara seri dan disimpan di ruang 
terbuka  
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Diketahui 
      V = 0,50 Volt 
      I  =  0,00080 Ampere 
      E =  4,8 % 
Maka kalor yang diserap adalah 

                                              𝑸𝒉𝒐𝒕
𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟖𝟎 𝒙 𝟎,𝟓

𝟎,𝟎𝟒𝟖
  

 
                                                                   =  0,00833 Watt (8,33 mW) 
 

c. Untuk thermoelectric cooler (TEC) yang dipasang secara paralel dan disimpan dalam 
kotak acrylic  
Diketahui 
       V = 0,23 Volt 
      I  =  0,00804 Ampere 
       E = 3,8 % 
Maka kalor yang diserap adalah 

                                                𝑸𝒉𝒐𝒕
𝟎,𝟎𝟎𝟖𝟎𝟒 𝒙 𝟎,𝟐𝟑

𝟎,𝟎𝟑𝟖
  

 
                                                                      =  0,04866 Watt (48,66 mW) 
 

d. Untuk thermoelectric cooler (TEC) yang dipasang secara paralel dan disimpan di 
ruang terbuka  
Diketahui 
      V = 0,04 Volt  
       I  =  0,00171 Ampere 
      E =  5 % 
Maka kalor yang diserap adalah 

                                                 𝑸𝒉𝒐𝒕
𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟕𝟏 𝒙 𝟎,𝟎𝟒

𝟎,𝟎𝟓
  

 
                                                                              = 0,00137 Watt (1,37 mW) 
 
 Panas yang diserap oleh batu granit merupakan panas radiasi dan dapat dihitung berdasarkan 
persamaan berikut (JP. Holman, 1990) [7]. 

Kalor yang diserap persatuan waktu  

Q = e. σ.A (T2
4 – T1

4)                                         (3) 

a. Untuk kondisi batu granit dan  thermoelectric cooler (TEC) disimpan dalam kotak acrylic 
Dimana  

  e  = emisivitas benda (untuk batu granit 0,85) 
              (Nurul Ihsan Fawzi, 2014) [4]. 
  σ  = konstanta Setfan-Boltzman 5,67 x10-8 (W/m2K4) 
             A  = Luas area batu granit  
                      = 0,8 m x 0,15 m 
                      = 0,12 m2 
            T2 = 78,3 OC ( 351,3 K ) 
            T1 =  48,1 OC ( 321,1 K ) 
 

       Jadi kalor yang diserap 
Q = 0,85 x  5,67 x10-8 x 0,12 x ((351,3)4 – (321,1)4) 
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                                         = 26,60 Watt  
 

b. Untuk kondisi batu granit dan thermoelectric cooler (TEC) disimpan di ruang terbuka 
  T2 = 58,2 OC ( 331,2 K ) 
  T1 = 31,0 OC ( 304 K ) 

       Jadi kalor yang diserap 
Q = 0,85 x  5,67 x10-8 x 0,12 x ((331,2)4 – (304)4) 

                                      =  20,36 Watt 
 
 Kalor yang dipancarkan batu granit diterima oleh thermoelectric cooler (TEC) sesuai dengan 
luas area thermoelectric cooler (TEC) tersebut 

R = Q x A                                            (4) 

a. Untuk kondisi batu granit dan thermoelectric cooler (TEC) disimpan dalam ruang acrylic 
Diketahui  

    Q = 26,60 Watt 
           A = Luas area TEC ( untuk satu TEC ukuran 4 x 4 cm) 
                    = 16 cm2 (0,0016 m2) 

       Jadi energi yang dipancarkan 
                                R = 26,60 x 0,0016 
                                      =  0,04256 Watt (42,56 mW) 

b. Untuk kondisi batu granit dan thermoelectric cooler (TEC) disimpan di ruang terbuka 
     Q = 20,36 Watt 

      Jadi energi yang dipancarkan 
             R = 20,36 x 0,0016 

                  =  0,032,57 Watt (32,57 mW) 
 
 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa energi yang hilang atau tidak terserap 
sepenuhnya terjadi pada kondisi di mana thermoelectric cooler (TEC) disimpan di udara terbuka. Hal 
ini dipengaruhi oleh hembusan angin yang ikut menurunkan permukaan batu granit dan TEC nya. 

4.  Kesimpulan dan Saran 

1. Pembangkit listrik menggunakan thermoelectric cooler (TEC) dipengaruhi oleh perbedaan 
temperatur panas dan temperatur dingin (∆T) pada kedua permukaan sisinya. 

2. Semakin tinggi harga ∆T maka tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi atau 
efisiensinya juga semakin tinggi, 

3. Penempatan thermoelectric cooler (TEC) lebih baik di pasang pada sebuah kotak tembus 
pandang untuk menjebak udara panas yang dipanaskan oleh sinar matahari (efek rumah kaca). 

4. Penempatan thermoelectric cooler (TEC) di udara terbuka nilai efisiensinya lebih kecil karena 
ada beberapa faktor yang mempengaruhinya terutama hembusan angin yang menurunkan 
harga ∆T nya. 

5. Perbedaan temperatur panas-dingin (∆T) pada alat yang dipakai pada pengujian ini adalah  
a. Untuk penempatan TEC dan batu granit di dalam kotak acrylic 

 Pengujian 1 = 30,2 OC 
 Pengujian 2 = 27,2 OC 

b. Untuk penempatan TEC dan batu granit di ruang terbuka 
 Pengujian 1 = 27,1 OC 
 Pengujian 2 = 24,0 OC 

6. Tegangan maksimum yang dihasilkan (dipasang seri) adalah 1,2 Volt kondisi di mana TEC 
dan batu granit disimpan dalam kotak acrylic. Untuk penempatan TEC dan batu granit 
disimpan di udara terbuka tegangan maksimum yang dihasilkan adalah 0,5 Volt. 
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7. Tegangan maksimum yang dihasilkan (dipasang paralel) adalah 0,23 volt kondisi di mana 
TEC dan batu granit disimpan dalam kotak acrylic. Untuk penempatan TEC dan batu granit 
disimpan di udara terbuka tegangan maksimum yang dihasilkan adalah 0,04 Volt. 

8. Arus maksimum yang dihasilkan (TEC dipasang seri) adalah 2,08 mA kondisi di mana TEC 
dan batu granit disimpan dalam kotak acrylic. Untuk penempatan TEC dan batu granit 
disimpan di udara terbuka arus maksimum yang dihasilkan adalah 0,80 mA. 

9. Arus maksimum yang dihasilkan (TEC dipasang paralel) adalah 8,4 mA kondisi di mana TEC 
dan batu granit disimpan dalam kotak acrylic. Untuk penempatan TEC dan batu granit 
disimpan di udara terbuka arus maksimum yang dihasilkan adalah 1,71 mA. 

10. Pemanasan yang terbaik dilakukan pada jam 11.00 – 13.00 (tergantung kondisi cuaca). 
11. Jumlah kalor yang diserap dari sinar matahari oleh batu granit  

a. Untuk batu granit yang disimpan dalam kotak acrylic adalah 42,56 mW. 
b. Untuk batu granit yang disimpan dalam kotak terbuka 32,57 mW. 

12. Jumlah kalor yang dipancarkan oleh batu granit dan diterima oleh thermoelectric cooler 
(TEC), 
a. Untuk batu granit dan TEC yang dipasang seri dan disimpan dalam kotak acrylic adalah 

49,92 mW. 
b. Untuk batu granit dan TEC yang dipasang seri dan disimpan dalam ruang terbuka 8,33 

mW. 
13. Jumlah kalor yang dipancarkan oleh batu granit dan diterima oleh thermoelectric cooler 

(TEC), 
a. Untuk batu granit dan TEC yang dipasang paralel dan disimpan dalam kotak acrylic 

adalah 48,66 mW. 
b. Untuk batu granit dan TEC yang dipasang paralel dan disimpan dalam ruang terbuka 1,37 

mW. 
14. Penambahan kalor pada kondisi batu granit dan TEC disimpan dalam kotak acrylic adalah 

pemanasan akibat efek rumah kaca pada kotak tersebut. 
15. Efisiensi pembangkit listrik dengan thermoelectric cooler (TEC) yang dipasang seri adalah, 

a. Untuk batu granit dan TEC yang disimpan dalam kotak acrylic adalah 5%. 
b. Untuk batu granit dan TEC yang disimpan dalam kotak terbuka 4,8%. 

16. Efisiensi pembangkit listrik dengan thermoelectric cooler (TEC) yang dipasang paralel adalah 
a. Untuk batu granit dan TEC yang disimpan dalam kotak acrylic adalah 3,8 %. 
b. Untuk batu granit dan TEC yang disimpan dalam kotak terbuka 5 %. 

Saran 

Perlu adanya penelitian lagi mengenai bahan kotak yang dipakai dengan mengganti 
materialnya dengan kaca dan perlu penelitian lagi mengenai material polymer pada thermoelectric 
cooler (TEC) mengenai sifat-sifat perpindahan panasnya. 
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Notasi 

TLingk Temperatur lingkungan   [K] 
TRK Temperatur dalam kotak acrylic  [K] 
TBatu Temperatur batu granit   [K] 
Q Energi yang diserap   [Watt] 
R Energi yang dipancarkan  [Watt] 
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Abstrak 

 

Tujuan meningkatkan jumlah pelajar di Kota Bandung dalam menggunakan Bus Sekolah dengan 

memberikan informasi posisi bus sekolah bagi para pelajar sebagai target penumpang bus sekolah 

dalam mendeteksi posisi kendaraan public berbasis GPS. bus sekolah di Kota Bandung memiliki 

permasalahan yaitu sedikitnya jumlah pelajar yang menggunakan bis sekolah, hal ini berarti tingkat 

operasional bis sekolah di Kota Bandung belum optimal sebagai sarana antar jemput siswa siswi di 

Kota Bandung, padahal target pemerintah hanya 60 orang saja per bis pada setiap rute dari 01 

hingga 04. Beberapa siswa menyampaikan, meskipun rute dan waktu bis sekolah sudah jelas, tetapi 

tetap saja para pelajar tersebut tidak mau menunggu bis sekolah dikarenakan ketidaktahuan tepat 

posisi bis. Hal ini lah sebagai dasar dalam tujuan penelitian, apakah aplikasi GPS dalam mendeteksi 

posisi bus sebagai sebuah solusi masalah pada Bus Sekolah Kota Bandung, sehingga para pelajar 

mengetahui posisi bus sekolah.  

 

Kata kunci : Minat Konsumen, GPS 

 
1. Pendahuluan  

Bis sekolah di Kota Bandung sampai saat ini sudah beroperasional dengan baik, hanya saja jumlah 

penumpang dari para pelajar siswa siswi Kota Bandung masih belum banyak padahal Sejak tanggal 7 

Oktober 2015, pemerintah Kota Bandung meresmikan fasilitas sarana sekolah diperuntukan siswa 

siswi pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan sederajat, hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan 

dan melindungi pelajar dari kriminal saat perjalanan. Beberapa fasilitas yang disediakan pada bis 

sekolah Kota Bandung adalah bebas biaya, wifi gratis, tempat duduk yang tersedia untuk 30 orang dan 

untuk siswa yang berdiri berjumlah 30 orang. Bis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung 

berjumlah 10 bus. Dengan targer semua bis selalu mengantarkan pergi dan pulangnya siswa siswi di 

Kota Bandung dengan selamat. Sesuai yang diinformasikan dilaman website bandungaktual.com 

bahwa rute dan waktu operasional bis sekolah tersebut dibagi dalam tiga shif, yaitu : 

Waktu Operasional Bis Sekolah Kota Bandung 

1. Shift 1 (pagi) pukul 05.00-07.30 WIB 

2. Shift 2 (siang) pukul 11.00-14.00 WIB 

3. Shift 3 (sore) pukul 16.00-18.30 WIB 

Rute Operasional Bis Sekolah Kota Bandung 

a. BS 01 Antapani-Ledeng (Pergi) : Terminal Antapani - Jl. Terusan Jakarta - Jl. Jakarta -Jl. 

Supratman - Jl. Lapang Supratman - Taman Pramuka - Jl. LL. Martadinata (Riau) - Jl. 

Merdeka - Jl. Wastukencana - Jl. Pajajaran - Jl. Cipaganti - Jl. Dr. Setiabudi - Terminal 

Ledeng. 

b. BS 01 Ledeng-Antapani (Pulang): Terminal Ledeng - Jl. Dr. Setiabudi - Jl. Cihampelas - Jl. 

Wastukencana - Jl. LL. Martadinata (Riau) - Jl. Ahmad Yani - Jl. Ibrahim Ajie - Jl. Terusan 

Jakarta -Terminal Antapani. 

c. BS 02 Dago-Leuwi Panjang (Pergi): Terminal Dago - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Merdeka - Jl. 

Tamblong -Jl. Lembong - Jl. Lengkong Besar - Jl. Lengkong Kecil - Jl. Inggit Ganasih - Jl. 

Otista - Jl.Peta - Jl. Leuwi Panjang - Terminal Leuwi Panjang. 

d. BS 02 Leuwi Panjang-Dago (Pulang): Terminal Leuwi Panjang - Jl. Leuwi Panjang - Jl.Peta 

- Jl. M. Ramdan - Jl. Karapitan - Jl. Sunda - Jl. Sumbawa - Jl. Belitung - Jl. Sumatera - Jl. 
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Aceh - Jl. Seram-Jl. LL. Martadinata (Riau) - Jl. Ir. H. Juanda - Terminal Dago. 

e. BS 03 Cibiru-Asia Afrika (PP) : Jl. Otista - Jl. Inggit Ganarsih Ciateul - Jl Buah Batu - Jl. 

Soekarno Hatta - Jl Buah Batu - Jl Karapitan - Jl. Asia Afrika 

f. BS 04 Cibiru-Cibeureum (PP): Jl Cibeureum Elang - Jl Soekarno Hatta - Cibiru. 

Berdasarkan data waktu dan rute operasional bis sekolah di Kota Bandung tentunya pemerintah 

mengharapkan semua pelajar atau siswa siswi baik SD, SMP dan SMA menggunakan bis sekolah saat 

pergi maupun pulang sekolah, minimalnya diperuntukan bagi pelajar yang lokasi sekolahnya terlewati 

oleh jalur bis sekolah Kota Bandung, tetapi sampai saat ini bis sekolah Kota Bandung masih sedikit 

penumpangnya baik jam pergi maupun pulang sekolah sedangkan target Pemerintah Kota Bandung 

adalah semua pelajar SD, SMP, dan SMA yang lokasinya terlalui oleh rute bis sekolah menggunakan 

bis sekolah.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya alasan para pelajar tidak menngunakan bis sekolah sebagai 

sarana transportasi pergi dan pulang sekolah dikarenakan lama menunggu datangnya bis sekolah, 

selain itu karena ketidaktahuan  rute yang sedang dilalui oleh bis sekolah, dengan demikian bis 

sekolah memiliki permasalahan yaitu penumpang dari para pelajar khususnya yang sekolahnya terlalui 

oleh bis sekolah tidak optimal, padahal target pemerintah hanya 60 orang saja per bis pada setiap rute 

dari 01 hingga 04. Beberapa siswa menyampaikan, meskipun rute dan waktu bis sekolah sudah jelas, 

tetapi tetap saja para pelajar tersebut tidak mau menunggu bis sekolah dikarenakan ketidaktahuan 

posisi bis saat para pelajar pergi atau pulang sekolah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang 

penelitian apakah  aplikasi GPS dalam mendeteksi posisi bis sekolah sebagai sebuah solusi masalah 

pada Bus Sekolah Kota Bandung. 

 

2. Metodologi  

Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal terkait GPS pada transportasi. 

Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penerapan GPS dalam 

meningkatkan minat konsumen. 

 

3. Pembahasan  

Para pelajar di Kota Bandung saat akan menggunakan bis sekolah baik pergi atau pulang 

sekolah tentunya mereka membutuhkan ketepatan waktu, misalnya saat pergsaat pulani sekolah jika 

mereka menunggu bis yang tidak jelas posisinya ada dimana tentunya mereka akan terlambat datang 

ke sekolah begitu juga kebalikannya jika pulang sekolah para pelajar mengharapkan bis sekolah 

langsung datang, mereka tidak sabar menunggu bis jika terlambat datang, hal ini merupakan hal yang 

wajar dimana transportasi umum kedatangan dan keberangkatan transportasi umum masih terlambat, 

yang juga dapat mengakibatkan terlambat sampai tujuan ke tempat kerja atau sekolah (Putra IW). Hal 

ini tentunya harus dievaluasi oleh pemerintah kota Bandung, dimana minat para pelajar sedikit untuk 

menggunakan bis sekolah, tetapi hal ini seharusnya langsung diberikan solusi dari permasalahan, 

salah satunya adalah dengan GPS akan memberikan fasilitas keberadaan bis sekolah. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa seharusnya bis sekolah harus memperhatikan ketepatan waktu keberangkatan 

dan pulang sekolah ( Prasetyo T ludfi djakfar, 2011). Dengan lebih memperhatikan ketepatan waktu 

tentunya akan memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga memberikan kejelasan dan ketepatan 

waktu pada calon penumpang. Tentunya jika adanya kejelasan waktu antar jemput bis sekolah maka 

para calon penumpang akan terjadi peningkatan minat menggunakan bis sekolah, karena selain 

didesain tempat duduk yang nyaman, juga terdapat fasilitas lainnya seperti wifi gratis, ac, dan tanpa 

dipungut biaya, dengan demikian dibuatnya kejelasan kedatangan bis sekolah sangat diharapkan oleh 

para pelajar di Kota Bandung.  

Sampai saat ini pemerintah Kota Bandung belum menambah fasilitas untuk memberikan kejelasan 

kedatangan bis sekolah, padahal jaman sudah berteknologi sehingga dengan mudah saja ditambahkan 

fasilitas bis sekolah dengan GPS (Global Positioning System) untuk mengetahui track bis sekolah. 

Dengan GPS Apapun jenis benda, baik dalam kondisi diam ataupun bergerak dapat diketahui 

posisinya dengan mempergunakan teknologi Global Positioning System (GPS) (Sunjana (2010). Jika 

bis sekolah menambahkan GPS pada semua bis di berbagai rute, tentunya para pelajar akan 

mengetahu rute bis mana yang paling dekat. Adanya GPS membantu masyarakat untuk memperlancar 

perjalanan karena GPS dapat memberikan informasi route tercepat dan terdekat. Dengan mengetahui 

route tercepat dan terdekat dimungkinkan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mencapai 
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tujuan. Dalam menunjukkan suatu lokasi, GPS memberikan petunjuk menggunakan kriteria fungsi 

jalan.(Faiz Islam, Sawitri Subiyanto, 2014) dengan demikian, jika bis sekolah di Kota Bandung 

menggunakan fasilitas GPS maka para pelajar sebagai calon penumpang utama akan mengetahui 

keberadaan posisi bis sekolah.  

 

4. Kesimpulan  

Dengan ditambahkannya fasilitas GPS (Global Positioning System) pada bis sekolah di Kota Bandung 

maka para pelajar akan mengetahui posisi keberadaan bis sekolah selain itu GPS dapat memberikan 

informasi route tercepat dan terdekat sehingga akan mengurangi keterlambatan menuju sekolah. 
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Abstrak 
 

Vegetasi mangrove merupakan salah satu komponen penting di wilayah pesisir yang berfungsi 

sebagai penahan energi gelombang, penahan abrasi ,tempat berlindung serta berkembang biak 

berbagai hewan laut dan sebagai mata rantai yang menghubungkan kehidupan ekositem laut dengan 

ekosistem daratan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas penurunan (degradasi) vegetasi 

mangrove di Pesisir Kecamatan Losarang dan Sindang Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 

interpretasi citra satelit Landsat tahun 1997,2003 dan 2016. Metode yang digunakan pada 

pengolahan citra adalah metode  Klasifikasi Supervised Maximum Likelihood, Hasil yang didapatkan 

adalah berupa luasan degradasi mangrove yaitu di Kecamatan Losarang dan Sindang pada tahun 

1997 adalah 1707.2 Ha, pada tahun 2003 adalah 1542.7 Ha dan pada tahun 2016 adalah 1475.7 Ha. 

Sebaran hutan mangrove pada tahun 1997-2003 mengalami penurunan seluas 164.5 Ha (9.6%) dan 

sebaran hutan mangrove pada tahun 2003-2016 mengalami penurunan seluas 67 Ha (4.3%). 

Penurunan (degradasi) vegetasi mangrove terjadi karena adanya pencemaran pesisir, perubahan 

penggunaan lahan menjadi tambak ikan dan garam, dan penebangan oleh masyarakat sekitar.  

Kata kunci: Vegetasi Mangrove, Citra Landsat, Klasifikasi Supervised Maksimum Likelihood, 

Losarang dan Sindang 

1. Pendahuluan  

Secara definisi, mangrove adalah tumbuhan pantai yang khas di sepanjang pantai tropis dan sub-tropis 

yang terlindung, dipengaruhi pasang surut air laut, dan mampu beradaptasi di perairan payau [7]. 
Permasalahan utama terhadap vegetasi mangrove adalah keinginan manusia untuk mengkonversi area 

vegetasi mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersil, industri dan 

pertanian dan adanya permintaan terhadapa produksi kayu [2]. Menurut [1], menyatakan bahwa 

vegetasi mangrove di Kabupaten Indramayu dari total luas 12.706 Ha, yang berada dalam kondisi baik 

sebesar 1.730 Ha, dalam kondisi sedang 1783, yang mengalami kerusakan sebesar 9.191 Ha dan 

dalam proses rehabilitasi sebesar 133 Ha. Ratusan hektar hutan mangrove di wilayah pesisir 

Kecamatan Losarang dan Sindang rusak oleh faktor alam dan manusia. Sementara upaya rehabilitasi 

oleh Pemkab Indramayu hanya 60 persennya yang berhasil [3]. Kerusakan ini tentunya berakibat pada 

penuruan (degradasi), khususnya luasan vegetasi mangrove.  

Peneltian ini mencoba mengaplikasikan teknologi pengindraan jauh dengan menggunakan citra 

landsat pada tiga periode waktu yang berbeda yaitu tahun 1997, 2003 dan 2016. Teknologi 

pengindraan jauh menjadi alternatif yang dapat menyediakan kebutuhan data spasial. Spasial 

merupakan ruang-ruang yang bergeorefence atau bertitik koordinat. Dimana ruang-ruang tersebut 

dapat dianalisis dengan menggunakan Indraja sehingga menghasilkan sebuah output yang dapat 

dijadikan sebagi acuan untuk pengambilan sebuah keputusan [4]. Luasan mangrove dihitung 

berdasarkan ciri spektral objek yang berasal dari band-band yang sudah tersedia pada citra landsat, 

kemudian dilakukan analisis dengan metode klasifikasi supervised maximum likelihood, dan 

dilakukan uji akurasi terhadap citra dengan survei lapangan. Output yang dihasilkan adalah luasan 

mangrove di Kecamatan Losarang dan Sindang. 
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2. Metodologi 

2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Losarang dan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa 

Barat. Lokasi berada pada posisi 108o 09’-108o18’ BT dan 6o13’- 6o 23’ LS. Kondisi topografinya 

sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanah 0-2% dan memiliki 

panjang garis pantai 30 km [3]. Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

                    

 
  
                                                       Gambar 1. Lokasi Penelitian  

2.2  Data dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari survei lapangan 

untuk melihat kondisi mangrove dan lingkungan pantai yang kemudian didokumentasikan, yang 

nantinya digunakan untuk uji akurasi. Data sekunder berupa peta pendukung didapatkan dari instansi 

seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Bapeda Kabupaten Indramayu. Citra landsat yang 

digunakan adalah Landsat 5 TM tahun 1997, Landsat 7 ETM +  tahun 2003 dan Landsat 8 tahun 2016 

yang di unduh dari situs USGS.  Tahapan pengolahan dan analisis data dibagi menjadi beberapa tahap 

yang pertama adalah pengolahan data citra yang terdiri dari pemulihan citra (image restoration) 

berupa koreksi radiometrik landsat 5, 7 dan 8  dan geometrik untuk landsat 5 dan 7, penyusunan citra 

komposit warna, pemotongan citra (cropping/masking area) dengan peta RBI, penajaman citra (image 

enhancement), tahapan tersebut menurut [6], merupakan pra pengolahan citra digital. Tahapan 

selanjutnya adalah klasifikasi citra (image classification) menggunakan maximum likelihood. Pada 

penelitian ini klasifikasi yang dilakukan sebanyak 6 kelas, yaitu Mangrove, Vegetasi selain mangrove, 

air, lahan kosong, pemukiman dan tambak. Masing-masing kelas klasifikasi dihitung luasan (Ha), 

perhitungan luas ini didasarkan pada nilai piksel yang sudah dikategorikan obyeknya atau dibuat 

dalam training sampel untuk masing-masing obyek penutup lahan. Kemudian  dilakukan uji akurasi 

dengan menggunakan matrix confusion antara citra dengan kondisi lapangan. Matrix confusion 

merupakan kombinasi dari data lapangan dan data hasil klasifikasi yang digunakan untuk 

menghasilkan sebuah matrik kesalahan untuk mengukur peta tematik yang dihasilkan [5]. Beberapa 

lokasi yang tidak terjangkau dilapangan karena kendala akses, dibantu dengan google earth.  

Tahap terakhir adalah pembuatan peta perubahan luasan mangrove sesuai dengan kaidah kartografi 

yang telah ditentukan. Adapun secara skematis tahapan pengolahan data tersebut dapat dilihat pada 

gambar 2 . 
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                                    Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Data 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sebelum dilakukan klasifikasi citra, citra perlu disusun komposit warnanya, dalam hal ini dilakukan 

komposit RGB. Penyusunan komposit pada band diperlukan untuk mempermudah interpretasi citra 

landsat. Susunan komposit warna dari band citra minimal terdapat band inframerah dekat untuk 

mempertajam penampakan unsur vegetasi. Komposit citra untuk landsat 5 dan 7 menggunakan 

kombinasi band 432, sedangkan untuk landsat 8 menggunakan kombinasi 534. Menurut [6] 

,klasifikasi citra bertujuan untuk melakukan kategorisasi secara otomatik dari semua piksel citra ke 

dalam kelas penutup lahan atau tema tertentu. Perbedaan kenampakan menunjukan perbedaan 

kombinasi dasar nilai digital piksel pada sifat pantulan (reflektansi) dan pancaran (emisi) spektral 

pada citra. Hasil Klasifikasi citra pada tahun 1997, 2003 dan 2005 yang terdiri dari 6 kelas 

memperlihatkan luasan yang berbeda-beda, khusus untuk luasan mengrove, terdapat penurunan 

(degradasi). Hasil klasifikasi dan luasan masing-masing kelas diperlihatkan pada gambar 3 dan 4 dan 

tabel 1 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                 (b) 

  
              Gambar 3. Klasifikasi Citra Landsat 5 TM (a) dan Landsat 7 ETM+ (b) [5] 
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                   ( c ) 
                                      Gambar 4. Klasifikasi Citra Landsat 8 [5] 

                                                          

 

Klasifikasi citra pada gambar 3-4 memperlihatkan 6 kelas klasifikasi, yaitu Vegetasi non mangrove 

yang direpresentasikan oleh warna hijau,  warna kuning untuk mangrove, coklat tua untuk tambak, 

coklat muda untuk lahan kosong, warna biru untuk air,dan warna merah untuk pemukiman. Klasifikasi 

tersebut memperlihatkan luasan mangrove yang berkurang dari tahun 1997-2016. Pada tahun 1997 

mangrove masih tampak terlihat jelas pada citra di  kecamatan Losarang dan Sindang, tahun 2003 

kondisi mangrove terlihat menurun, dan pada tahun 2016 sudah sangat menurun. Warna kuning yang 

merepresentasikan mangrove dari tahun ke tahun tergantikan dengan kenaikan luasan lahan tambak 

yang direpresentasikan dengan warna coklat. Dengan kata lain telah terjadi konversi lahan yang cukup 

besar dari vegetasi mangrove menjadi lahan tambak. Uji akurasi atau ketelitian menurut [8] dalam [6] 

dapat dilakukan dengan empat cara, salah satunya dengan membuat matriks dari perhitungan setiap 

kesalahan (confusion matrix) pada setiap bentuk penutup atau penggunaan lahan dari hasil interpretasi 

citra penginderaan jauh. 

Secara matematis akurasi dapat dinyatakan pada persamaan 1 sebagai berikut : 

                                                   (1) 

Keterangan: 

Xii  = nilai diagonal matrix confusion baris ke-i dan kolom ke-i 

N = banyaknya pixel dalam contoh  

 

Karena Overall accuracy  sering megalami over estimate dimana akurasi ini hanya menggunakan 

beberapa pixel yang terletak pada diagonal suatu matrix confusion, sehingga pelru dilakukan 

perhitungan Kappa accuracy yang dapat digunakan sebagi indikator keberhasilan dari proses 

klasifikasi karena Kappa accuracy menggunakan semua elemen dalam matrix. Secara matematis 

kappa accuracy dapat dinyatakan pada persamaan 2 sebagai berikut: 

 

               (2) 

 

Keterangan: 

N = banyaknya pixel dalam contoh  

X = nilai diagonal dari matrix confusion baris ke-i dan kolom ke-i 

Xii  = nilai diagonal matrix confusion baris ke-i dan kolom ke-i 

Xi+ = jumlah piksel dalam baris ke-i  

Hasil perhitungan uji akurasi dengan confusion matrix dilakukan pada ketiga citra, hasil yang 

diperoleh menunjukkan nilai akurasi dari perbandingan data klasifikasi dan data lapangan yang 
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digabungkan dengan data google earth untuk keseluruhan (Overall Accuracy). Nilai Overall Accuracy 

untuk hasil klasifikasi Landsat 5 adalah 78.57%, Landsat 7 adalah 69.56%, dan Landsat 8 adalah 

70.00%. Untuk nilai Kappa Coefficient pada Landsat 5 adalah 74.23%, Landsat 7 adalah 63.41%, dan 

Landsat 8 adalah 64.00%. Untuk data perhitungan Matrix Confusion yang dikatakan baik berdasarkan 

aturan USGS ialah dengan Overall Accuration 80%, sehingga dari hasil perhitungan Matrix Confusion 

ketiga citra nilainya berkisar antara 69-78% , nilai ini dapat dikatakan cukup baik. 

 

 

Kondisi luasan vegetasi mangrove di Kecamatan Losarang dan Sindang yang didapatkan dari 

pengolahan citra landsat tahun 1997, 2003 dan 2016 menunjukan penurunan (degradasi) yang cukup 

besar. Tahun 1997 Luas mangrove sebesar 1707,7 ha, mengalami degradasi menjadi 1542,7 ha di 

tahun 2003, dan semakin mengalami degradasi di tahun 2016 menjadi sebesar 1475,7 ha (tabel 1). 

 
           Tabel 1. Luas Kelas Hasil Pengolahan Citra Landsat 

 

Klasifikasi/Kelas 
Luas (Ha) 

Landsat 5 (1997)       Landsat 7(2003)     Landsat 8 (2016) 

Mangrove 1707.2                           1542.7                        1475.7 

Vegetasi 9004                              7679.9                        2674.2 

Air 9978.3                           10174                         10544.5 

Lahan Kosong 1273.2                           4689.8                        5476.1 

Pemukiman 262.8                             492.5                          1155.1 

Tambak 2078.6                           4169.7                        6460.3 

  

Degradasi luasan mangrove terjadi karena adanya penambahan luas pada kelas lahan kosong, 

pemukiman dan tambak. Lahan kosong diinterpretasikan juga sebagai wilayah yang akan dibangun 

berbagai prasarana , seperti sawah pasang surut, dan lahan kering. Pertambahan luasan pemukiman 

bias terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk dilokasi penelitian. Penambahan luasan yang 

terbesar adalah wilayah tambak, baik untuk tambak ikan ataupun garam. Penambahan luasan tambak 

ini berasal dari konversi lahan mangrove. Faktor lain yang mengakibatkan berkurangnya luasan 

mangrove  adalah pencemaran pesisir yang merusak kualitas tempat berkembang biaknya mangrove 

dan penebangan yang berlebihan oleh masyarakat sekitar.  

 

4. Kesimpulan 

Penelitian luasan degradasi vegetasi mangrove di pesisir Kecamatan Losarang dan Sindang 

mempengaruhi daya dukung lingkungan di dua kecamatan tersebut. Faktor-faktor yang mempergaruhi 

perubahan luas sebaran mangrove adalah karena alih fungsi lahan mulai dari bertambahnya lahan 

pertanian ataupun tambak, bertambahnya jumlah penduduk sehingga bertambah juga lahan 

pemukiman, perusakan lahan mangrove secara langsung oleh masyarakat dan adanya pencemaran 

pesisir sehingga kualitas atau sayarat tumbuh untuk hidup mangrove terganggu. Teknologi 

pengindraan jauh memberikan alternatif solusi untuk survey lapangan dengan area yang luas dan 

kebutuhan waktu perhitungan yang cepat. Pemerintah setempat perlu mengadakan inventarisasi secara 

berkelanjutan terhadap keberlangsungan hidup vegetasi mangrove, dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat setempat. Degradasi mangrove ini tentunya harus ditangani dengan baik, yaitu dengan 

penenaman kembali (reboisasi), sosialisai yang terus menerus terhadap masyarakat tentang pentingnya 

menjaga kelestarian mangrove dan aturan tata ruang pesisir dan laut  yang lebih ketat. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan efektifitas yang tinggi membuat 

berkembangnya berbagai metode dalam bidang pemetaan, salah satunya ditemukanya pemetaan 

dengan cara perekaman objek dari udara. Penggunaan foto udara semakin memudahkan manusia 

untuk mendapatkan informasi dengan waktu yang relatif cepat,  akurasi tinggi dan terpercaya dalam 

bentuk  2D dan 3D. Tujuan penelitian ini adalah membuat model tiga dimensi wilayah kampus 

Institut Teknologi Nasional Bandung dari foto udara format medium dengan stereoplotting dan 

menganalisis ketelitian model 3D yang terbentuk dibandingkan dengan penggukuran tinggi 

menggunakan Electronic Total Station (ETS). Metodologi penelitian terdiri dari penggumpulan data ( 

data foto udara, data Global Positioning System (GPS), data ketinggian, dan data Digital Terain 

Model (DTM) ), proses pengolahan meliputi data foto udara dan data Ground Control Point (GCP) 

di proses dalam berbagai tahap meliputi manajemen data EO, overview foto, setting project AT, 

DTM-ORTHO, pengamatan foto stereo, dan pembuatan model 3D. Uji akurasi menggunakan 15 

Independent Check Point (ICP) dan dihasilkan  nilai RMSE ± 15,6 cm. Hasil yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah model tiga dimensi wilayah kampus Itenas. 

 

Kata kunci: Fotogrametri, Stereo Plotting, dan model 3D. 

 

1. Pendahuluan 

Seiring dengan berkembangnya permintaan akan pemetaan suatu wilayah dalam berbagai bidang, 

maka semakin berkembang pula berbagai macam metode pemetaan,  dengan  ditemukanya wahana 

udara maka memungkinkan untuk melakukan pemetaan dengan cara perekaman objek dari udara, 

yang disebut fotogrametri [1]. Fotogrametri merupakan metode survei dan pemetaan yang cukup 

efektif. Metode ini dapat memotret cakupan wilayah yang luas dari jarak dekat maupun jarak jauh dan 

ketelitian yang besar hanya dalam waktu singkat. Peta foto yang dihasilkan juga dapat memiliki skala 

yang besar sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan dalam hal perencanaan [2]. Ditinjau dari 

efisiensi biaya pada pemetaan menggunakan metode foto udara sangat dipengaruhi oleh jenis kamera 

dan wahana yang digunakan [3]. Kamera metrik yang menjadi salah satu instrumen penting pada 

sebuah misi pemotretan udara sejak awal. Penerapan kamera metrik pada wahana pesawat terbang 

mampu menghasilkan kualitas foto udara yang baik, tetapi biaya pemotretan yang harus dikeluarkan 

menjadi sangat mahal [1].  

Dalam pelaksanaan pemetaan fotogrametri dibutuhkan titik-titik yang diketahui dan memiliki 

referensi koordinat tanah lokasi dimana pengukuran dilaksanakan. Titik-titik ini disebut dengan 

Ground Control Point atau titik control. Ground Control Point (GCP) berfungsi sebagai titik sekutu 

yang menghubungkan antara sistem koordinat peta dan sistem koordinat foto [4]. GCP diperlukan 

untuk kegiatan transformasi koordinat dari sistem koordinat tertentu ke sistem koordinat tanah. Titik 

kontrol ini terdapat pada kedua sistem koordinat yang mempunyai posisi relatif pada obyek yang 

sama. Pada pengkoreksian suatu citra diperlukan GCP, sehingga ada keterkaitan antara sistem citra 

foto dengan sistem tanah [5]. Ground control point atau titik kontrol tanah adalah titik yang terdapat di 

lapangan dan dapat diidentifikasi pada foto dan mempunyai koordinat di kedua sistem, yaitu sistem 

koordinat tanah dan sistem koordinat foto. GCP diperlukan untuk kegiatan transformasi koordinat dari 

sistem koordinat tertentu ke sistem koordinat tanah. Titik kontrol ini terdapat pada kedua sistem 
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koordinat yang mempunyai posisi relatif pada obyek yang sama. Pada pengkoreksian suatu citra 

diperlukan GCP, sehingga ada keterkaitan antara sistem citra foto dengan sistem tanah [5] 

Stereoplotting merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara digitasi titik obyek 

dari foto stereo secara tiga dimensi, sehingga dapat diperoleh data vektor yang memiliki nilai 

ketinggian. Hasil yang diperoleh dapat berupa data vektor yang telah memiliki informasi 3 Dimensi 

(3D) atau yang sering dikenal sebagai 3D vector. Data 3D vector yang dihasilkan ini dapat 

diinterpolasi untuk menghasilkan model 3 dimensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Digital 

Elevation Model (DEM)  [6] 

                      . Pemodelan 3 Dimensi (3D) suatu obyek sudah menjadi salah satu kebutuhan penting 

dalam banyak bidang seperti pemetaan, pariwisata, dokumentasi, inventarisasi, promosi, animasi, 

film, dan sebagainya karena memiliki kelebihan tampilan 3D. Diiringi pesatnya pererkembangan ilmu 

dan teknologi komputer, kebutuhan pemodelan tersebut semakin mudah untuk dilakukan oleh banyak 

orang yang menekuninya. Bersamaan dengan itu, metode pemodelan pun semakin berkembang dari 

manual hingga otomatis. Dalam bidang pemetaan dan rekonstruksi, kebutuhan akan peta interaktif 3D 

semakin berkembang dan dibutuhkan terutama dalam hal visualisasi dan keruangan. Fotogrametri 

sebagai seni, ilmu dan teknologi yang berfokus pada pengolahan foto menjadi salah satu dasar dalam 

pemodelan 3D (7) .  

Perkembangan foto udara memberikan banyak keuntungan diantaranya adalah dapat menghasilkan 

informasi keadaan secara cepat, namun disisi lain juga perlu dilakukan pengecekan langsung 

dilapangan untuk membuktikan hasil intepretasi yang telah dilakukan. Salah satu uji yang dapat 

dilakukan adalah uji akurasi foto udara. Uji akurasi foto udara menggunakan metode Omisi Komisi. 

Komisi adalah kondisi dimana hasil intepretasi lebih panjang/luas dari lapangan sedangkan Omisi 

adalah kondisi dimana hasil intepretasi lebih pendek/sempit dari lapangan (8). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model tiga dimensi wilayah kampus Institut Teknologi 

Nasional Bandung dari foto udara format medium dengan stereoplotting dan menganalisis ketelitian 

model 3D yang terbentuk dibandingkan dengan penggukuran tinggi menggunakan Electronic Total 

Station (ETS).  

Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu, Pembuatan Model 

Elevasi Digital dari Stereoplotting Interaktif Foto Udara Format Sedang Kamera Digicam. Tujuan dari 

penelitian ini memperoleh DEM dari data hasil stereoplotting interaktif foto udara format sedang, dan 

mengetahui tingkat akurasi dem yang dihasilkan dari proses stereoplotting (9). Pemanfaatan Foto 

Udara untuk Pemodelan Bangunan 3 Dimensi dengan Metode Otomatis. Tujuannya membuat 

orthofoto, membuat pemodelan 3D dan perhitungan RMSE.  

 
2. Metodologi Penelitian 

Metodologi pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan meliputi studi 

literatur, orientasi lapangan dan pengecekan alat ukur, tahapan selanjutnya pengumpulan data pada 

penelitian ini data yang digunakan yaitu data koordinat tinggi, foto udara, koordinat GCP dan data 

DTM. Kemudian pengolahan data, pada tahapan pengolahan data  ini dimulai dari manajemen data 

EO, overview foto, setting project AT setelah itu pengamatan stereoploting untuk pembuatan model 

3D, hasil pengamatan stereo di uji akurasi dengan data lapangan. Metodologi penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Metodologi pada penelitian ini diawali dengan tahapan persiapan, pada tahap persiapan penulis 

mempelajari materi penelitian dengan berbagai literatur literatur jurnal sebelumnnya yang berkaitan, 

pada tahap persiapan juga dilakukan orientasi lapangan atau tempat penelitian dan pengencekan alat 

ukur. Pengecekan alat ukur ini adalah pengecekan alat ukur ETS untuk validasi lapangan. Selanjutnya 

tahapan pengambilan data, dimana data yang didapat berupa data koordinat tinggi, data foto udara, 

data koordinat GCP, dan data DTM. Data koordinat tinggi gedung di ambil menggunakan ETS 

sedangkan data foto udara, dan data GCP di dapat dari PT. Karvak, dimana data ini di ambil pada 

tahun 2013. Data DTM didapat dari hasil penggolahan data LiDAR. Tahapan selanjutnya merupahan 

pengolahan data, pada tahapan ini data foto dan data koordinat GCP di proses melalui manajemen data 

EO (posisi kamera saat pemotretan), Overview foto dan project AT. Selanjutnya project AT dan data 

DTM di proses untuk menghasilkan ortofoto, project AT digunakan dalam stereoplotting di software 

summit, pada proses stereoplotting dilakukan digitasi nilai Z untuk, jalan, lapangan, dan semua 

gedung dilakukan digitasi bagian atap. Hasil digitasi pada stereoplotting dilakukan pembuatan model 
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3D. Data ketinggian hasil pengamatan stereoplotting dilakukan uji akurasi dengan data hasil 

pengambilan data di lapangan menggunakan ETS. Hasil yang di dapatkan dari penelitiian ini berupa 

model 3D dan ketelitian tinggi gedung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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Dari pelaksanaan penelitian Pembuatan Model Tiga Dimensi Wilayah Kampus Institut Teknologi 

Nasinoal Bandung menggunakan data foto udara dihasilkan Orthofoto, model tiga dimensi (3D) dan 

ketelitian tinggi yang di hasilkan. Orthophoto memberikan informasi mengenai posisi dan bentuk 

geometrik obyek lapangan. Pada gambar 3.1 merupakan peta ortofoto wilayah kampus Institut 

Teknologi Nasional Bandung dimana memiliki geometri obyek. 

 

 
 

Gambar 3.1 Orthofoto kampus Itenas 

 

Pada gambar 3.2 merupakan  hasil model 3D kampus Institut Teknologi Nasional Bandung, model 3D 

ini hasil overlap data DTM LiDAR  dengan data digitasi tiga dimensi (3D) hasil pengamatan 

stereoplotting.  

 

 

Gambar 3.2 Hasil Overlap DTM, dan Digitasi 3D 

Hasil overlap DTM LiDAR, data digitasi tiga dimensi (3D) hasil pengamatan stereoplotting dengan 

peta orthofoto kampus Itenas terlihat pada gambar 3.3, dapat dilihat model tiga dimensi wilayah 

kampus Itenas. 
 

 
 

Gambar 3.3 Hasil Overlap DTM, Digitasi 3D, dan Orthofoto 
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Pada gambar 3.2 dan 3.3 merupakan model 3D kampus Instutut Teknologi Nasional Bandung, dari 

hasil model 3D dapat dilihat ada beberapa bagian gedung yang bentuknya tidak sesaui dengan bentuk 

nyatanya, karena terjadi kesalahan human eror pada saat stereoplotting dimana warna atap dan warna 

gedung hampir sama sehingga susah membedakan dalam proses stereoplotting. Hasil model 3D pada 

gambar 3.3 terlihat fasad gedung tidak terlalu rapih dikarenakan titik titk dtm  yang di hasilkan tidak 

begitu rapat dan pada proses stereoplotting yang di digitasi merupakan atas banguna atau atap 

bangunan. 

Pada penelitian ini dilakukan uji akurasi tinggi gedung hasil pengematan stereoplotting dengan data 

tinggi lapangan, dimana data yang dihasilkan dapat di lihat pada table 3 dibawah ini : 

 

Tabel 3 Hasil Tinggi Gedung 

NO GEDUNG 

NILAI PENGAMATAN 
STEREOPLOTING (m) DATA LAPANGAN (m) 

 

1 

 

TEKNIK ELEKTRO    

X = 791298,6462 14,570 14,621 

Y = 9236736,0878   

 

2 

 

TEKNIK GEODESI   

X = 791296,5269  14,570 14,623 

Y =9236759,6943   

 

3 

 

REKTORAT   

X = 791310,7162 13,500 13,773 

Y = 9236728,4139   

 

4 

 

FAKULTAS   

X = 791245,3126 11,305 11,371 

Y = 9236787,3877   

 

5 

 

LAB FISIKA   

 X = 791261,9247  8,300 8,495 

Y = 9236829,3501   

 
6 

 

DISAIN INTERIOR   

X = 791292,366 13,700 13,752 

Y = 9236818,4007   

 
7 

 

ARSITEK   

X = 791267.3429 13,700 13,851 

Y = 9236854.9275   

 

8 

 

TEKNIK KIMIA   

X = 791260,8204 14,500 14,638 

Y = 9236884,4958   

 

9 

 

LINGKUNGAN   

X = 791400,6946 12,301 12,512 

Y = 9236890,9034   

10 

PERPUSTAKAAN   

X = 791394,4383 12,301 12,508 

Y = 9236864,6758   

 

11 

 

TEKNIK SIPIL   

X = 791386,9891 12,301 12,513 

Y = 9236834,3175   

 
12 

 

TEKNIK MESIN   

X = 791436,2979 12,500 12,587 

Y = 9236820,5358   

 
13 

 

GSG   

X = 791398,968 6,757 6,965 

Y = 9236778,2306   

 
14 

 

MASJID   

X = 791394,9815 7,600 7,683 

Y = 9236759,8258   

 

15 

 

INFORMATIKA   

X = 791457,2173 13,400 13,496 

Y = 9236792,599   

 
Hasil pengolahan data foto hingga mendapatkan tinggi gedung dengan stereo plotting juga 

memerlukan uji akurasi untuk menentukan apakah hasil tersebut akurat atau tidak. Menurut Lang (10), 

nilai RMSE untuk vertikal (RMSEZ atau Vertical RMSE) dapat dihitung dengan persamaan dibawah 

ini.  
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� ∑��0,051�� �  ��0,053�� � �0,273� � �0,066� � �0,195� � �0,052� � �0,151� � �0,138� �  �0,211� � 0,207� � �0,212� � �0,087� � �0,208� � �0,083� � �0,096�15  

���� = �#,$%%&'                          ���� = 15,6 cm  

 

Nilai RMSE dari ketinggian Gedung hasil pengamatan stereoplotting dengan ketinggian Gedung hasil 

pengambian data lapangan didapatkan sebesar 0,156 m 

 
4. Kesimpulan 

Model 3D kampus Itenas telah terlaksanakan, model 3D telah diperoleh dari overlay antara data 

digitasi hasil pengamatan stereoploting, data DTM LiDAR dan data peta orthofoto walaupun ada 

beberapa atap gedung tidak sesuai dengan keadaan nyata dan fasad yang dihasikan tidak begitu rapih.  

Dari hasil uji ketelitian tinggi gedung dari tinggi hasil pengamatan stereoplotting dan data tinggi hasil 

pengamatan lapangan diperoleh nilai RMSE sebesar 15,6 cm. 
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Abstrak 

 
Pelaksanaan akuisisi data spasial untuk pembuatan model 3D (tiga dimensi) saat ini sudah 

berkembang. Salah satu metode akuisisi data untuk pembuatan model 3D adalah dengan fotogrametri 

jarak dekat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model 3D Gedung Teknik Geodesi Itenas, 

Bandung dengan penerapan metode fotogrametri jarak dekat yang mengkombinasikan data hasil 

DSLR (Digital Single Lens Reflex) dan UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Serta mengetahui seberapa 

besar nilai ketelitian model 3D yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan dengan dua macam kamera, 

yaitu kamera DSLR dan kamera pada UAV. Pemotretan dengan kamera DSLR dilakukan pada bagian 

bawah gedung. UAV digunakan sebagai wahana bantu untuk pemotretan pada bagian atas gedung. 

Selanjutnya untuk menghasilkan model 3D dilakukan rekonstruksi berdasarkan Structure from 

Motion. Agar model 3D yang dihasilkan memiliki ukuran, posisi dan orientasi yang benar, maka 

dilakukan proses georeferensi dengan bantuan koordinat GCP (Ground Control Point) yang 

merupakan hasil pengukuran lapangan menggunakan Electronic Total Station. Untuk mengetahui 

ketelitian geometrik model 3D, dilakukan pengukuran dimensi objek dengan menggunakan ICP 

(Independence Check Point) dan pengukuran langsung. Pada penelitian ini Model 3D yang 

dihasilkan adalah fasad bagian utara dan timur gedung. RMSE yang dihasilkan pada model 3D 

adalah sebesar 8,6 mm dari 11 GCP yang tersebar di bagian utara dan timur gedung. Sedangkan 

RMSE dari perbandingan ukuran dimensi yang dihasilkan sebesar 3,8 mm. 

 

Kata kunci: Model 3D, Fotogrametri Jarak Dekat, Structure from Motion, Data DSLR dan Data 

UAV. 

 

1. Pendahuluan 

Tersedianya data spasial tidak akan lepas dari peran ilmu Geodesi. Bidang ilmu Geodesi tentunya 

memiliki kemampuan untun penyediaan data spasial baik 2D (dua dimensi) maupun 3D (tiga 

dimensi). Model 3D saat ini dirasa penting untuk penerapan konsep BIM (Building Information 

Modeling). Menurut Direktur Utama PTPP Tumiyana yang dilansir oleh [1], bahwa perseroan menilai 

perlu hadir suatu transformasi menuju era konstruksi digital sebagaimana yang telah diterapkan 

Negara-negara maju, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep Building Information 

Modeling. BIM merupakan suatu proses yang dimulai dengan menciptakan model 3D digital dan 

didalamnya berisi semua informasi bangunan tersebut. BIM berfungsi sebagai sarana untuk membuat 

perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan, serta pemeliharaan bangunan tersebut beserta 

infrastrukturnya. 

Terdapat banyak metode untuk melakukan pembuatan model 3D. Salah satu metode alternatif untuk 

pembuatan model 3D adalah dengan menerapkan metode fotogrametri jarak dekat. Metode 

fotogrametri jarak dekat biasa digunakan untuk akuisisi data foto dengan jarak objek ke kamera 

kurang dari 300 meter [2]. Fotogrametri jarak dekat merupakan metode fotogrametri non pemetaan 

[3]. Metode ini dapat dilakukan dengan alokasi dana yang terjangkau. Namun, kekurangannya adalah 

setiap objek yang menghalangi fasad gedung akan ikut terbentuk  pada hasil model 3D. 

Biasanya akuisisi data metode fotogrametri jarak dekat hanya menggunakan kamera terestris saja. 

Namun, pada penelitian ini digunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) sebagai wahana bantu untuk 

akuisisi data. UAV merupakan sebuah wahana udara tanpa awak yang dikendalikan menggunakan 
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remote control atau tanpa seorang pilot (autopilot) [4]. Auto pilot merupakan suatu sistem yang dapat 

memandu gerak terbang pesawat tanpa adanya campur tangan dari manusia [5]. Dalam pelaksanaan 

fotogrametri jarak dekat untuk pembuatan model 3D, kelebihan akuisisi data dengan teknologi UAV 

adalah efisiensi biaya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pemetaan 

terestris [5]. 

Dalam pengolahannya, penelitian ini menggunakan metode Structure from Motion. Structure from 

Motion merupakan suatu konsep pembentukan model 3D yang ditentukan oleh persamaan fitur dari 

beberapa gambar hasil foto, yang diambil dari setiap sudut yang berbeda [6]. Software yang 

menerapkan metode ini salah satunya adalah Agisoft Photoscan.  Menurut [7] Agisoft PhotoScan 

adalah suatu perangkat lunak yang menggunakan metode pemrosesan fotogrametri secara otomatis. 

Dalam Agisoft Photoscan, proses orientasi dalam diistilahkan dengan optimize camera, orientasi 

relatif diistilahkan sebagai align photos, sedangkan orientasi absolut diistilahkan sebagai setting 

coordinate system. Agisoft Photoscan digunakan karena software tersebut cukup sederhana untuk 

dioperasikan dalam pembuatan model 3D. 

Pada penelitian [8] diperoleh hasil model 3D Gereja Blenduk, Semarang dengan menggunakan 

metode fotogrametri jarak dekat dan dengan menggunakan software Photo Modeler Scanner. Namun, 

hasil model 3D dari penelitian tersebut di import kedalam software lain, sehingga tidak 

mengoptimalkan pemodelan 3D hanya dengan menggunakan satu macam software. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model 3D dengan mengkombinasikan data hasil DSLR 

(Digital Single Lens Reflex) dan UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Serta mengetahui seberapa besar 

nilai ketelitian model 3D yang dihasilkan. Data dari penelitian ini diolah sepenuhnya pada Agisoft 

Photoscan. Penelitian ini bermanfaat untuk penerapan serta pengembangan metode pembuatan model 

3D dengan alokasi dana yang terjangkau dan sederhana. 

 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Gedung Teknik Geodesi Itenas, Bandung. Penelitian diawali dengan 

persiapan, selanjutnya melakukan akuisisi data, yaitu dengan melakukan pemotretan dan pengukuran. 

Hasil dari data lapangan selanjutnya di input kedalam software pengolahan model 3D, selanjutnya 

dilakukan koreksi model 3D agar menghasilkan nilai RMSE yang yang diinginkan. Setelah model 3D 

terbentuk, dilakukan analisis ukuran dimensi dengan membandingkan ukuran model 3D terhadap nilai 

pengukuran langsung di lapangan. Diagram alir metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.  
Persiapan diawali dengan menentukan base kamera untuk stasiun pemotretan, pembuatan jalur 

kerangka dasar pengukuran GCP, penentuan dan pemasangan premark pada dinding gedung. Premark 

dipasang enam buah pada bagian utara gedung. 

Selanjutnya dilakukan pemotretan, yang pertama dengan menggunakan kamera DSLR yang mencakup 

akuisisi data lantai satu dan lantai dua gedung. Pemotretan dengan DSLR dilakukan pada titik titik 

yang telah di tentukan dari perhitungan base/distance = 1/15. Lalu pemotretan dengan UAV dilakukan 

untuk akuisisi data yang mencakup lantai dua dan lantai tiga gedung. Pemotretan UAV dilakukan 

dengan cara UAV diterbangkan pada ketinggian dan jarak yang dapat mencakup lantai dua dan lantai 

tiga gedung dengan tanpa penentuan titik-titik seperti yang dilakukan pada saat pemotretan dengan 

kamera DSLR. 

Untuk pengikatan model 3D, maka dilakukanlah pengukuran lapangan dengan menggunakan ETS 

Reflectorless (Electronic Total Station) Reflectorless. Pengukuran lapangan dilakukan dengan 

menggunakan referensi dari tiga buah titik BM (Benchmark) yang terdapat pada kampus Itenas. 

Pengukuran menggunakan ETS dilakukan untuk list koordinat GCP dan ICP. Serta dilakukan juga 

pengukuran menggunakan pita ukur untuk mengetahui perbandingan skala model 3D dengan ukuran 

sebenarnya yang di dapat dari nilai koordinat ICP. 
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Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Pada tahap pengolahan, tahapan yang pertama dilakukan adalah memasukan hasil foto ke dalam 

software Agisoft Photoscan. Setelah itu dilakukan Alignment Photos secara otomatis. Metode 

Structure from Motion diterapkan pada tahapan Align Photos. Setelah foto terselaraskan, tahapan 

selanjutnya adalah input koordinat GCP yang diperoleh dari pengukuran ETS Reflectorless. Setelah 

itu dilakukan proses build dense cloud yang dapat dilihat hasilnya pada Gambar 4, tahapan ini 

dilakukan untuk merapatkan hasil sparse cloud yang terbentuk dari proses Align Photos. Setelah dense 

cloud terbentuk, tahapan selanjutnya adalah pembuatan mesh model 3D yang dapat dilihat pada 

Gambar 5 Mesh model 3D selanjutnya melalui proses texturing, yaitu membuat model 3D memiliki 

warna dan tekstur yang mendekati keadaan objek sebenarnya, dapat dilihat pada Gambar 6.  

 
Gambar 2. Sebaran GCP Pada Gedung 
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Total GCP yang digunakan untuk pembuatan model 3D adalah 11 buah, yaitu enam buah di bagian 

utara gedung dengan menggunakan premark dan lima buah di bagian timur gedung tanpa 

menggunakan premark. Pada Gambar 2 dapat dilihat sebaran GCP yang digunakan dan pada Tabel 1 

dapat dilihat list koordinat GCP yang digunakan.  

 
Tabel 1. List Koordinat GCP 

P N E Z 

GCP 1 9236782,855 791286,767 751,991 

GCP 2 9236782,851 791286,746 755,367 

GCP 3 9236778,898 791298,075 751,568 

GCP 4 9236778,888 791298,100 755,235 

GCP 5 9236786,839 791275,458 755,350 

GCP 6 9236788,205 791271,605 751,518 

GCP 7 9236766,156 791302,242 749,882 

GCP 8 9236769,011 791303,263 749,871 

GCP 9 9236769,600 791303,483 753,506 

GCP 10 9236766,142 791302,261 753,489 

GCP 11 9236760,140 791300,130 757,030 

 

Untuk mengetahui ketelitian model 3D, maka dilakukan perbandingan dimensi antara ukuran model 

3D dengan pengukuran langsung dari koordinat ICP (Independence Check Point) dan pengukuran 

dengan pita ukur. List nilai ukuran dimensi pengukuran langusng dapat dilihat Tabel 3. Nilai dari 

pengukuran tersebut selanjutnya digunakan sebagai data analisa untuk membandingkan ukuran 

dimensi model 3D dengan ukuran sebenarnya. 

 
Tabel 2. Nilai Ukuran Dimensi Pengukuran Langsung 

Keterangan Ukuran (m) 

Lebar Gedung 17,63 

Panjang Balkon 4,29 

Lebar Balkon 1,527 

Tinggi Balkon 2,77 

Lebar Anak Tangga 0,32 

Tinggi Anak Tangga 0,2 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tahapan yang pertama kali dilakukan untuk pembuatan model 3D dengan metode Structure from 

Motion adalah Align Photos. Tahapan ini bertujuan untuk mensejajarkan foto yang telah diperoleh. 

Pada proses ini juga dapat diketahui konfigurasi kamera yang digunakan saat pemotretan. Hasil dari 

proses Align Photos dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Hasil Proses Align Photos 

Setalah dilakukan proses Align Photos, dilakukan proses Build Dense Cloud. Proses ini dilakukan 

untuk interpolasi titik-titik yang masih renggang pada hasil Align Photos agar membentuk suatu objek 
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yang berupa point clouds. Hasil proses Build Dense Cloud yang telah di edit dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Hasil Dense Cloud Model 3D 

Tahapan berikutnya adalah Build Mesh, yaitu melakukan rekonstruksi 3D dari point clouds yang 

dihasilkan Dense Cloud. Tahapan ini dilakukan untuk mengikat kumpulan tie points yang belum 

tersusun, sehingga saling menutup (membentuk bidang permukaan). Hasil dari proses Build Mesh 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Hasil Mesh Model 3D 

Tahapan terakhir untuk pembuatan model 3D pada penelitian ini adalah Build Texture. Tahapan ini 

bertujuan untuk memberikan tekstur dan warna pada model 3D agar dapat mendekati keadaan objek 

sebenarnya. Hasil akhir dari model 3D Gedung Teknik Geodesi Itenas dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Model 3D Gedung Teknik Geodesi Itenas 

Hasil model 3D yang terbentuk dari 241 buah foto dan 11 sebaran GCP, jika diamati fasad yang 

terbentuk memiliki kelengkapan gedung sesuai dengan bentuk aslinya, seperti jendela, pintu, anak 

tangga dan lampu pada dinding dapat terlihat pada model 3D. Hanya saja terdapat kekosongan pada 

model 3D yang diakibatkan oleh pelaksanaan proses editing model, dimana objek-objek penghalang 

yang terbentuk telah dihapus. Jika penghalang tersebut tidak dihapus pada proses editing, maka akan 

membuat hasil model 3D tidak bagus. Dihasilkan ketelitian dengan nilai RMSE berdasarkan jumlah 

foto dan GCP yang tersebar adalah sebesar 8,6 mm. 

Menurut [9] pada [10] berdasarkan deskripsi akurasi Level of Detail (LoD) yang disampaikan Biljecki, 

maka keteletian model 3D Gedung Teknik Geodesi Itenas dari segi bentuk adalah berada pada tingkat 

LoD3. LoD3 menunjukan model arsitektur dengan detil-detil pada dinding, termasuk pintu dan 

jendela. 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah membandingkan ukuran dimensi dari model 3D 

dengan hasil pengukuran langsung di lapangan. Untuk melakukan perbandingan ukuran dimensi, 

maka dilakukanlah pengukuran ICP dan pengukuran menggunakan pita ukur pada objek yang sama. 
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Perbandingan ukuran sebenarnya dengan ukuran pada model 3D dilakukan pada beberapa bagian 

Gedung Teknik Geodesi Itenas, yaitu pada lebar gedung, panjang balkon, lebar balkon, tinggi balkon, 

lebar anak tangga dan tinggi anak tangga. Analisis ukuran dimensi Gedung Teknik Geodesi Itenas 

disajikan dengan menampilkan tabel hasil selisih antara ukuran gedung pada model 3D dengan ukuran 

gedung sebenarnya. Selisih dari ukuran gedung pada model 3D dengan ukuran gedung sebenarnya 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Selisih Ukuran Dimensi 

Keterangan 
Ukuran Model 

(m) 

Ukuran Lapangan 

(m) 

Selisih 

(m) 

Lebar Gedung 17.63 17,63 0,0057 

Panjang Balkon 4.29 4,29 0,0055 

Lebar Balkon 1,523 1,527 0,0037 

Tinggi Balkon 2,64 2,71 0,067 

Lebar Anak Tangga 0,27 0,32 0,046 

Tinggi Anak Tangga 0,17 0,2 0,22 

 RMSE  0,0346 

 

Perhitungan RMSE dilakukan secara otomatis pada software pengolahan. Dengan rumus yang 

digunakan [11]. 

RMSE � �∑ �	
,�	�,������

�        (1) 

Dimana: 

RMSE = Root Mean Square Error 

��,� = Nilai yang dianggap benar 

��,� = Nilai Hasil Ukuran 

n = Banyak ukuran yang digunakan 

Total RMSE yang diperoleh model 3D dengan perbandingan ukuran dimensi gedung pada model 3D 

dengan ukuran gedung sebenarnya adalah sebesar 0.0038 m.  

4. Kesimpulan 

Pembuatan model 3D dari metode fotogrametri jarak dekat dengan kombinasi data UAV telah berhasil 

dilaksanakan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data hasil metode fotogrametri jarak dekat 

dengan kamera DSLR dan UAV dapat dikombinasikan untuk pembuatan model 3D. Hasil penelitian 

ini mampu menyajikan model 3D yang merepresentasikan wujud asli Gedung Teknik Geodesi Itenas. 

LoD yang dihasilkan adalah pada tingkat LoD3, yaitu dapat merepresentasikan detil-detil pada 

dinding gedung. Pembuatan model 3D dengan metode ini dapat dikatakan memiliki alokasi dana yang 

terjangkau. 
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Abstrak 

 
Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka bumi pada suatu sistem proyeksi 

peta tertentu. Namun dalam perkembangannya sering terjadi kejanggalan, ketidak-efisienan dan 

terjadi miss-communication terhadap pengguna peta sehingga tujuan pembuatan peta tidak tercapai. 

Diperlukan suatu penyajian peta  yang menarik dan mudah dipahami dengan mengandung 

kaidah kartografi pada setiap objek. Kampus Itenas memiliki wilayah yang cukup dengan berbagai 

bangunan, sarana pendidikan yang diadakan secara berkala. Oleh karena itu, dibutuhkan data dan 

peta up to date yang praktis, informatif dan menarik untuk memenuhi kemudahan mengakses 

informasi spasial dan non spasial kampus Itenas. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor 

yang di pertimbangkan dalam pembuatan peta kampus Itenas dan membuat desain kartografi untuk 

memenuhi faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh desain kartografi peta kampus Itenas yang sesuai 

dengan kaidah kartografi secara layak agar dapat mudah dipahami oleh pengguna peta kampus 

dalam membaca informasi yang terdapat dalam peta. Metode yang dilakukan yaitu penelitian 

kuantitatif berupa kuesioner dengan mengambil kuesioner dan pembuatan desain kartografi peta 

kampus. Hasil penelitian ini diperoleh faktor-faktor pembuatan peta kampus dan desain kartografi 

peta kampus sesuai kaidah kartografi.  

Kara Kunci: Peta, Kampus Itenas, Kaidah Kartografi, Desain 

 
1. Pendahuluan 

Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka bumi pada suatu skala peta dan 

sistem proyeksi peta tertentu. Peta menyajikan unsur-unsur dimuka bumi dengan cara memilih, 

menseleksi atau menggenaralisasi sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatan peta tersebut [1]. 

Definisi peta menurut [2] I.C.A (International Cartographic Assosiation) ialah: “Peta adalah 

gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, biasanya dibuat pada bidang datar, dapat 

meliputi perwujudan-perujudan (features) dari pada permukaan bumi atau benda angkasa, letak 

maupun data yang ada  kaitannya  dengan  permukaan  bumi atau  benda  angkasa”.Peta dibuat 

dengan sejumlah data dan informasi dengan penyajiannya dapat digunakan dengan baik oleh 

pengguna peta. Pekerjaan pemetaan merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan kerja 

(pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data), serta melibatkan berbagai ilmu (surveying, 

fotogrametri, inderaja, kartografi) yang berkaitan satu sama lain. [3] Peta diberi pengertian sebagai 

”penyajian atau abstraksi kenyataan geografik. Suatu alat untuk menyajikan informasi geografi 

dengan cara visual, digital atau  nyata”. [4] Berdasarkan pengamatan empiris, sampai sekarang, 

masih sering terjadi kejanggalan dan keburukan hasil visualisasi kartografis secara digital yang dapat 

berdampak pada ketidak-efektifan penggunaan. Diperlukan suatu penyajian peta  yang menarik 

dan mudah dipahami dengan mengandung kaidah kartografi pada setiap objek yang cenderung lebih 

disukai, terutama bagi masyarakat awam dalam membaca informasi-informasi yang terkandung dalam 

peta [5].  

Kaidah kartografis merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi dasar dan acuan dalam desain dan 

visualisasi peta agar memberikan hasil yang baik dan efektif Menurut [6] Kraak dan Ormeling (1996) 

menyebut kaidah kartografis dengan istilah cartographic grammar atau cartographic rule, dan 

bermanfaat untuk memperbaiki transfer informasi dengan menggunakan karakteristik murni berbagai 

karakteristik simbol grafis. Berfungsi atau tidaknya suatu peta sangat tergantung pada desain 
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kartografi peta yang dibuat, menuntut pembuat peta mampu menciptakan peta untuk para pemakai 

peta yang tidak tahu mengenai kartografi dengan menyajikan atau memvisualisasikan unsur-unsur 

muka bumi pada sebuah lembar peta secara jelas dan mudah dibaca oleh para pengguna peta [7]. 

Kartografi merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan visualisasi dari informasi 

geografis, atau dalam pengertian dikatakan sebagai sebuah disiplin yang melibatkan ilmu, teknik, serta 

seni didalam pembuatan desain peta dan produksi peta [7].  Eckert dalam [8]Wood (1979), pada tahun 

1908, pernah menuliskan pandangannya yang modern tentang problematik dalam desain peta: “Seni 

menggambar peta disebut kartografi. Ini merupakan seni teknis yang dipandu dan dimantapkan oleh 

kaidah ilmiah meskipun teori matematis yang rumit sebaiknya dihindari.” Selanjutnya, “Dengan 

generalisasi, seni berkembang menjadi pembuatan peta, kemudian seleksi dan presentasi dikontrol 

oleh perasaan subjektif pribadi.  

Penelitian mengenai kartografi peta kampus dilakukan juga oleh [5]Umam Kartanegara pada tahun 

2013 dalam pembuatan peta kampus Universitas Diponegoro Pembuatan peta ini lebih difokuskan 

pada penggunaan variabel grafis yang ada dalam kaidah kartografis, demi kemudahan dalam 

pembacaan peta, bahwasannya penggunaan variabel grafis seperti simbol warna, simbol label, pola 

dan tekstur lebih banyak mendominasi aspek kartografis. Penelitian selanjutnya pernah juga dilakukan 

oleh [9]Adittiyo Darmawan, Yuwono, Agung Budi Cahyono pada tahun 2014 Mengenai “Evaluasi 

Aplikasi Adobe Flash untuk Pembuatan Peta Digital Ditinjau dari Aspek Kartografi” Pembuatan peta 

ini lebih difokuskan pada penggunaan  pembuatan peta digital ITS ini diperoleh hasil bahwa telah 

dibuat sebuah Peta Digital ITS 2014 dengan aplikasi pemetaan Adobe Flash™. Selanjutnya penelitian 

mengenai desain kartografi peta mudik oleh [10]Taufik N. A. Pada tahun 2017 Pada penelitian 

tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi faktor apa saja yang 

diperlukan dalam pembuatan peta mudik serta membuat desain kartografi peta mudik yang dapat 

memuat faktor-faktor tersebut yang selanjutnya diterapkan pada “Peta Mudik 2017 (1438 H) Wilayah 

Jawa-Bali Maka penelitian ini mencoba melakukan penelitian kuantitatif yang berjudul “Desain 

Kartografi Peta Kampus”. Kampus Itenas menempati areal seluas 5,3 Hektar dengan luas bangunan 

berkisar 41.205 m2. Memiliki wilayah yang cukup dengan berbagai bangunan, sarana pendidikan yang 

diadakan secara berkala disetiap tahunnya. Dibutuhkan data dan peta up to date yang praktis, 

informatif dan menarik untuk memenuhi kemudahan mengakses informasi spasial dan non spasial 

kampus Itenas. Penelitian yang berjudul bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan peta dan bagaimana desain kartografi yang dapat memenuhi 

faktor-faktor tersebut yang sesuai dengan prinsip desain peta berdasarkan kaidah kartografi. 

 
2. Metodologi Penelitian 

Metodologi pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan meliputi persiapan 

alat dan bahan serta pengumpulan studi literatur, tahap identifikasi aspek yang diperlukan pada desain 

peta kampus meliputi kegiatan mencari, menemukan, dan meneliti apa saja aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan desain peta kampus, pengumpulan data spasial dan data atribut, 

pengolahan data spasial dan atribut, serta pembuatan desain kartografi peta kampus sesuai dengan 

kaidah kartografi, hasil berupa peta kampus, analisis dan kesimpulan. Metodologi penelitian tersebut 

dapat dilihat pada gambar 1. 

Tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukakan yaitu : 

a. Persiapan 

Pada tahap persiapan meliputi persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan 

desain kartografi peta kampus, serta pengumpulan studi literatur atau jurnal sebagai kriteria 

desain kartografi peta kampus yang akan dibuat. 

b. Identifikasi faktor-faktor yang diperlukan 

Pada tahapan ini yang diperlukan pada pembuatan peta kampus meliputi kegiatan mencari, 

menemukan, dan meneliti apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan peta 

kampus berdasarkan metode kuantitatif dengan melakukan kuesioner pengambilan sampel 

secara random. 

c. Data 

Data peta kampus meliputi data spasial dan data atribut yang digunakan untuk pembuatan peta 

kampus. 

d. Pengolahan data 
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Pengolahan data ini menggunakan aplikasi ArcGIS meliputi kegiatan seleksi dan generalisasi 

data, editing data, serta klasifikasi. 

e. Pembuatan desain kartografi peta kampus 

Pada tahapan ini meliputi kegiatan penentuan desain simbol-simbol peta kampus, penggunaan 

warna serta tata letak yang ada pada peta kampus 

f. Hasil dan analisis desain kartografi peta kampus 

Hasil dari pengolahan data didapat desain kartografi peta kampus dengan menganalisis faktor-

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan peta kampus, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan mengenai metode dan tata cara mendesain kartografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Identifikasi Faktor yang Diperlukan 

 Identifikasi faktor yang diperlukan dalam pembuatan peta kampus berdasarkan analisis 

mengunakan metode kuantitatif dengan melakukan kuesioner penulis memperoleh beberapa aspek 

yaitu : 

a. Menggunakan Geometrik 

Dalam membuat peta harus memiliki sistem referensi yang sesuai dan skala. Pada penelitian ini 

sistem referensi yang digunakan adalah WGS 1984, pada pembuatan skala tidak bisa 

diterapakan pada penelitian ini sehingga skala yang digunakan menyesuaikan ukuran kertas. 

b. Aspek Kartografi peta kampus  

Kuesioner 

Persiapan 

Identifikasi faktor-faktor 

yang diperlukan 
Data yang digunakan : 

- Data spasial 

- Data atribut 

Pengolahan data peta kampus 

Pembuatan desain kartografi 

peta kampus 

Hasil desain kartografi peta 

kampus 
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Dalam penyajian peta kampus ini pemberian aspek kartografi meliputi kesesuaian warna pada 

objek, bentuk gambaran dan variabel grafis meliputi desain simbol, ukuran pada label, bentuk, 

orientasi. Penggunaan warna pada pembuatan sebuah peta sangatlah penting artinya warna 

berfungsi untuk memberikan variasi tertentu di dalam suatu desain. Kekuatan warna bisa 

memberikan efek psikologis kepada semua orang yang melihatnya. Pada pembuatan peta, 

warna selalu dikaitkan dengan pemakaian simbol-simbol kartografis yang mewakili unsur-

unsur muka bumi. Penggunaan warna yang layak akan dapat  mengkomunikasikan fakta dan 

ide lebih cepat dan lebih baik kepada pengguna. Pada bentuk gambaran yang dibuat sesuai 

pada peta dasar yang kemudian dilakukan digitasi sesuai bentuk dari data foto udara. Variabel 

grafis yang meliputi desain simbol,warna dibedakan atas objeknya.  

 
Tabel 1 Simbologi Pada Objek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolisasi pada peta dibuat dengan simbol untuk mudah dipahami oleh pemakai peta. 

Simbol-simbol yang digunakan pada peta Itenas memenuhi kriteria-kriteria simbol menurut 

aturan kartografi (Yuwono, 2001) yaitu :  

 Eksperesif  : simbol dibuat dengan bentuk objek sebenarnya  

 Serasi  : warna yang digunakan pada asimbol sangat kontras    

  sehingga mudah dibaca dan menarik untuk pengguna. 

 Mudah dibaca : sangat jelas dan terdapat arti simbolnya 

 Asosiatif  : pemilihan warna dan bentuk dibuat baru sehingga mudah   

  untuk dimengerti    

 Tegas   : tiap simbol mempunyai bentuk yang berbeda-beda  sehingga tidak  

  membingungkan bagi pembaca 

 

c. Model 3 Dimensi  

Hasil dari model 3 Dimensi yang dibuat tidak begitu sempurna karena dalam pembuatan 3D 

belum menemukan software yang memiliki layout 3D dan untuk model 3 dimensi ini tidak 

sedetail dengan bentuk asli dilapangan karena pada proses pembuatan model 3D 

menggunakan hasil digitasi tampak atas bangunan pada peta foto udara. 

 

3.2 Desain Kartografi Peta Kampus 

 Desain kartografi peta kampus yang merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor yang 

diperlukan dalam peta kampus. Proses desain kartografi peta kampus terdiri dari tahapan identifikasi 

faktor-faktor yang diperlukan, pengumpulan data, pengolahan data yang dilakukan di software arcgis 

dan arcscene sehinga dibuat membentuk 3D Kampus Itenas berdasarkan identitifikasi faktor-faktor 

yang diperlukan peta kampus Itenas dan merupakan visualisasi desain kartografi yang dibuat secara 

layak agar dapat menarik dan mudah dipahami oleh pengguna peta kampus dalam membaca 

informasi-informasi yang terkandung dalam peta yang telah memenuhi faktor aspek yang sesuai 

dengan kaidah kartografi. Hasil “Peta Kampus Itenas” disajikan dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy. Peta kampus yang telah dibuat ini menyajikan beberapa informasi untuk pengguna peta, 

Objek Simbol 

Bangunan 
 

Jalan  
 

Taman  
 

Lapangan 
 

ATM 
 

Cafetaria 
 

Klinik 
 

Mesjid  
Parkir 

 



 

 

 

D-21 
 

yaitu terdiri dari : cafetaria, nama jalan, nama gedung, masjid, klinik, area parkir. Peta Kampus 

Iteanas terdiri dari muka peta, informasi batas peta, serta informasi tepi peta. Bagian-bagian tersebut 

diatur dengan mempertimbangkan mengenai keseimbangan  visual secara informal dimana tata letak 

peta yang terdiri dari muka peta, informasi batas peta dan informasi tepi disesuaikan sehingga letak 

dan bentuk terlihat proporsional tanpa mengurangi konten maupun isi yang ada pada peta. Berikut 

dibawah ini adalah hasil desain peta kampus yang dibuat berdasarkan hasil penerapan kuesioner, dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2 Hasil Desain Peta Kampus 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat berupa Desain Kartografi Peta Kampus, diperoleh beberapa 

kesimpulan yaitu mengidentifikasi faktor yang diperlukan diantaranya memiliki geometrik pada 

penelitian ini sistem referensi yang digunakan adalah WGS 1984. Dalam penyajian peta untuk 

penggunaan warna yang relatif, maka aspek kartografis harus diperhitungkan demi kualitas dan 

keefesienan peta yang dihasilkan. Dari hasil peta kampus Itenas dalam penelitian ini, bahwasannya 

dibuat dengan model 3D dalam penggunaan variable grafis seperti simbol warna, simbol label, tekstur 

lebih banyak mendominasi aspek kartografis untuk simbologi objek-objek kampus berdasarkan hasil 

kuesioner yang didapat. Tata letak konten dan isi dari peta kampus  diatur dengan mempertimbang 

kan keseimbangan visual secara informal. 
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Abstrak 
 

Hingga saat ini terdapat beberapa model allometrik untuk menghitung biomassa mangrove 

berdasarkan pengindraan jauh dimana setiap model yang dihasilkan selalu berbeda – beda 

bergantung kepada wilayah, jenis mangrove dan jumlah sampel.  Penelitian ini bertujuan menentukan 

model persamaan allometrik yang terbaik, mengestimasi dan membuat peta sebaran biomassa 

mangrove di Kabupaten Subang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

mengumpulkan data citra satelit, pre-processing citra meliputi koreksi geometrik dan koreksi 

radiometrik, transformasi indeks vegetasi, menghitung biomassa menggunakan persamaan allometrik, 

lalu divalidasi menggunakan data lapangan. Penelitian ini menghasilkan persamaan allometrik 

terbaik yaitu persamaan  W=  (30,97183-56,898258 NDVI) /(1+3,95247 NDVI-9,5673017 NDVI2) ; 

R2= 83,7% . Dengan menggunakan model tersebut dihasilkan estimasi biomassa mangrove di 

Kabupaten Subang sebesar 6,93 Ton/Ha, dan dominasi biomassa di Kabupaten Subang berdasarkan 

peta sebaran yaitu sebesar 5-10 Ton/Ha. 

 

Keywords : biomassa, pengindraan jauh, persamaan allometrik 

 

 
1. Pendahuluan  

Biomassa sangat relevan dengan isu perubahan iklim serta berperan penting dalam siklus karbon. 

Biomassa merupakan total bahan organik yang dihasilkan oleh suatu tanaman yang dinyatakan dalam 

satuan ton berat kering persatuan luas [1]. Dalam perkembangannya, pengukuran biomassa mencakup 

seluruh biomassa yang hidup ada di atas dan di bawah permukaan. Estimasi biomassa dapat dilakukan 

dengan tiga pendekatan yaitu modeling, pengukuran langsung di lapang atau terestris dan Pengindraan 

Jauh [2]. Pengukuran langsung di lapang dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih teliti dibandingkan 

dua pendekatan lainnya. Namun, pendekatan ini memerlukan waktu yang relatif lama, keterbatasan 

pengulangan unit contoh, tidak mencakup areal vegetasi yang luas dan memerlukan biaya yang relatif 

mahal [3]. Dari ketiga pendekatan tersebut, untuk mengetahui informasi potensi biomassa dipilih 

menggunakan pendekatan teknologi pengindraan jauh, kelebihan dari teknologi pengindraan jauh ini 

adalah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan lengkap dengan biaya yang 

relatif lebih murah. 

Estimasi biomassa menggunakan teknologi pengindraan jauh dapat dilakukan dengan pendekatan 

indeks vegetasi. Estimasi biomassa dengan membuat model persamaan allometrik menggunakan 

hubungan indeks vegetasi dan biomassa telah banyak dilakukan antara lain : Yusandi [4] membuat 

model persamaan allometrik menggunakan indeks vegetasi Normalized Vegetation Indeks (NDVI)  

yang dihubungkan dengan hasl pengukuran lapangan yang menghasilkan persamaan  Y = -25,8 + 64,1 

NDVI dengan R2 = 77%, Frananda [5] membuat model persamaan allometrik menggunakan indeks 

vegetasi Normalized Vegetation Indeks (NDVI) dengan persamaan Y = 914.0X – 330 dengan R2 = 

61%, Triangular Vegetation Indeks (TVI) dengan persamaan Y = 30.80X + 16.04 dengan R2 = 62 %, 

Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) dengan persamaan Y = 609.3X – 330 dengan R2 = 6%, 

Enhanced Vegetation Index (EVI) dengan persamaan Y = 663.6X - 49.60 dengan R2 = 71% dan 

Simple Ratio (SR) dengan persamaan Y = 32,3X + 46,03 dengan R2 = 75% dan Budi [6] membuat 

persamaan allometrik menggunakan indeks vegetasi NDVI dengan persamaan  W=  (30,97183-

56,898258 NDVI) /(1+3,95247 NDVI-9,5673017 NDVI2). Dari penelitan diatas dapat dilihat model 



 

 

 

D-24 

persamaan allometrik yang berbeda – beda pada setiap penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan 

penentuan model persamaan allometrik terbaik berdasarkan model persamaan allometrk yang telah 

dibuat sebelumnya oleh peneliti lain sehingga diharapkan dapat menghasilkan estimasi biomassa dan 

peta sebaran biomassa yang tepat. 

 
2. Metodologi 

Metodologi penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data untuk 

menguraikan pemecahan rumusan masalah.  

2.1  Pengumpulan Data 

Data meliputi data Citra Landsat 8 OLI perekaman Mei 2016 dengan path/row  122/064 yang 

diperoleh dari website resmi USGS (U.S. Geological Survey) secara free atau gratis dengan 

mengakses glovis.usgs.gov. Citra satelit Bing perekaman tahun 2013 yang diperoleh dengan 

mengunduh menggunakan software Universal Map Downloader. Citra ini digunakan sebagai base 

map untuk checking geometrik. Data lapangan berupa diameter setinggi dada, koordinat sampel dan 

foto hasil survei. 

2.2  Pengolahan Data 

Citra satelit landsat 8 OLI yang diperoleh dilakukan proses pra–prosessing untuk menghindarkan citra 

dari kesalahan geometrik dan radiometrik setelah proses pra– prosessing selesai dilakukan identifikasi 

mangrove, perhitungan biomassa dan analisis model persamaan terbaik. 

2.2.1 Koreksi Geometrik  

Citra Landsat 8 sudah terorthorektifikasi Level 1T- precision yang artinya sudah dilakukan rektifikasi 

dengan data Digital Elevation Model (DEM) dari Global Land Surveys 2000. Namun pada penelitian 

ini dilakukan validasi dengan menggunakan sebaran Independent Control Point (ICP) secara merata 

pada wilayah studi. Tingkat ketelitian ICP dapa dilihat dari nilai akar kuadrat kesalahan rata-ratanya 

(Root Mean Square error). 

2.2.2 Koreksi Radiometrik 

Metode koreksi radiometrik yang dilakukan adalah Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 

Spectral Hypercubes (FLAASH) yang tersedia pada software ENVI. FLAASH merupakan alat 

pemodelan koreksi atmosfer  untuk mengambil reflektansi spektral dari pancaran citra. Metode ini  

dapat secara akurat mengimbangi efek atmosfer, mengoreksi panjang gelombang dalam terlihat 

melalui near-infrared dan gelombang pendek daerah inframerah, hingga 3 mm dan menghitung 

visibilitas tampilan rata - rata (aerosol / jumlah kabut). 

2.2.3 Identifikasi Mangrove 

Untuk identifikasi hutan mangrove digunakan kombinasi band 564 dimana aplikasinya untuk 

memisahkan tanah dan air. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi secara visual dimana letak hutan 

mangrove pada umumnya berada di pesisir. Tahap selanjutnya adalah mendeliniasi kawasan 

mangrove berdasarkan analisis visual, setelah itu lakukan masking citra berdasarkan hasil deliniasi. 

2.2.4 Transformasi Indeks Vegetasi 

Indeks Vegetasi adalah pengukuran optis tingkat kehijauan (greenness) kanopi vegetasi, sifat 

komposit dari klorofil daun, luas daun, struktur dan tutupan kanopi vegetasi [7]. Formula indeks 

vegetasi dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1 Formula Indeks Vegetasi 

 

No  Formula Tipe Indeks 

Vegetasi 

Rumus Sumber 

1 NDVI  Normalized Diferrent 

Vegetation Index 
REDNIR

REDNIR




 

Danoedoro, 

[8] 

2 SAVI Soil Adjusted 

Vegetation Index L))(1
REDNIR

REDNIR
( 




 

Frananda dkk, 

[5] 

3 TVI Triangular Vegetation 

Index )(200))(120(
2

1
greenredgreenNIR  

 

Frananda dkk, 

[5] 

4 EVI Enhanced Vegetation 

Index )1(
)

2
()

1
(

L
LblueCredCNIR

redNIR
G 








 

Huete et al, 

[7] 

5 RVI Ratio Vegetation 

Indeks 
red

NIR
 

Frananda dkk, 

[5] 

 

 

2.2.5 Perhitungan Biomassa 

Perhitungan biomassa menggunakan model persamaan allometrik berbasis pengindraan jauh dari 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada citra satelit Landsat 8 OLI dan perhitungan 

biomassa berdasarkan data lapangan dilakukan untuk validasi persamaan allometrik terbaik. Model 

persamaan allometrik berbasis pengnderaan jauh dapat dilihat pada Tabel 2 dan untuk model 

allometrik berdasarkan data lapangan dapat dilihat pada Persamaan (1). 

Tabel 2 Persamaan Allometrik Berbasis Pengindraan Jauh 

No Indeks 

Vegetasi 

Persamaan R
2 

(%) 

Sumber 

1  

NDVI 

y = - 25,8 + 64.1x 57,7 Yusandi,[4] 
2 � 

30,97183−56,898258 ����

1+3,95247����−9,5673017 ����2  
83,7 Budi, [6] 

3 Y = 914.0X - 330 61 Frananda dkk, [5] 

4 TVI Y = 30.80X + 16.04 62 Frananda dkk, [5] 

5 SAVI Y = 609.3X - 330 61 Frananda dkk, [5] 

6 EVI Y = 663.6X - 49.60 71 Frananda dkk, [5] 

7 RVI Y = 32,3X + 46,03 75 Frananda dkk, [5] 

 

 Keterangan : 

y = biomassa (Ton/ha) 

x = Indeks Vegetasi 

Menghitung biomassa mangrove berdasarkan data sampel lapangan menggunakan persamaan 

allometrik yang dibuat oleh Brown [1] sebagai berikut: 

 

Y = 42,69 – 12,8 (D) +1,242 (D2) ............................................  (1) 

 

Dengan : 

Y = biomassa tiap pohon (Kg), 

D = diameter setinggi dada pohon (Cm) 
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2.2.6 Analisis Model Persamaan Allometrik Terbaik 

Analisis model persamaan bertujuan untuk menentukan persamaan allometrik yang paling tepat untuk 

digunakan dalam mengestimasi biomassa mangrove berbasis pengindraan jauh. Berdasarkan data 

lapangan diperoleh biomassa pada setiap pohon yang diukur diameternya, banyaknya biomassa pohon 

sampel yang berada pada satu piksel dijumlahkan agar mendapat total biomassa pada satu piksel, 

sementara itu piksel pada citra telah dihitung biomassanya menggunakan persamaan allometrik 

berbasis pengnderaan jauh sehingga setiap piksel memiliki Digital Number (DN) yang merupakan 

nilai biomassa.Tahap selanjutnya adalah membandingkan nilai biomassa berdasarkan data lapangan 

dengan biomassa berdasarkan citra satelit, dengan anggapan biomassa berdasarkan data lapangan yang 

dianggap benar. Olehkarena itu dalam menentukan persamaan allometrik terbaik biomassa hasil 

perhitungan menggunakan allometrik berbasis pengnderaan jauh diselisihkan dengan biomassa hasil 

sampel lapangan. Persamaan allometrik terbaik dilihat dari semakin kecil selisih biomassa 

berdasarkan citra dengan biomassa berdasarkan data lapangan. 

 

3. Hasil dan pembahasan 

Hasil dan analisis penelitian diperoleh dari yang sudah dilakukan sebelumnya meliputi, koreksi 

geometrik, koreksi radiometrik,  Identifikasi hutan mangrove, transformasi indeks vegetasi, 

perhitungan biomassa menggunakan data lapangan dan data citra satelit dan analisis model persamaan 

terbaik. 

3.1 Koreksi Geometrik 

Pengecekan geometrik citra landsat 8 OLI  path/row  122/064 tahun 2016 menggunakan sepuluh ICP 

menghasilkan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 0,080. Keberhasilan proses pengecekan 

geometrik dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai RMSE-ICP nya. Secara umum nilai-nilai tersebut 

kurang dari satu pada setiap piksel. Apabila nilainya lebih besar dari satu maka terdapat kemungkinan 

bahwa citra tersebut masih mengalami distorsi [9]. Berdasarkan hasil RMSE sebesar 0,08 artinya 

distorsi pada citra kurang dari satu piksel maka citra dianggap terbebas dari kesalahan geometrik. 

3.2 Koreksi Radiometrik 

FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes) merupakan metode yang 

dipakai pada penelitian ini. Metode ini mengubah nilai Digital Number (DN) menjadi nilai radian lalu 

mengubah nilai radian menjadi nilai reflektan. Perubahan setiap nilai dapat dilihat melalui gambar 1. 

Berdasarkan gambar 1 terlihat perubahan nilai DN pada setiap konversi, hingga dapat dilihat statistik 

reflektansi semua band pada citra memiliki DN minimal 0 dan maksimal 1 artinya citra sudah terbebas 

dari kesalahan radiometrik dan tampilan visual pun menjadi lebih jelas. 
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Gambar 1 Statistik Digital Number, Statistik Radiance dan Statistik Reflectance 

 

 

3.3 Identifikasi Hutan Mangrove 

Kombinasi band 564 merupakan kombinasi untuk memisahkan air dengan tanah, kombinasi ini dipilih 

karena dinilai cocok untuk digunakan pada identifikasi mangrove karena letak mangrove yang berada 

di pesisir yang dekat dengan air laut atau disekitaran sungai dan muara. 

 

 
Gambar 2 Kombinasi Band 564 

 

Identifikasi hutan mangrove selanjutnya adalah berdasarkan interpretasi secara visual berdasarkan 

kombinasi band 564 dimana objek yang berwarna orange tua yang mendekati pesisir dianggap sebagai 

mangove. Hasil ini diperkuat melalui survei lapangan yang telah dilakukan di kawasan hutan 

mangrove Cirewang Kabupaten Subang – Jawa Barat. Dapat dilihat tabel 3 

 
Tabel 3 Hasil Survei Pada Citra 

 

Koordinat Citra Kondisi Pada Citra Kondisi di Lapangan 

 

BT=107° 50' 56" 

LS= 6° 12' 02" 

  
BT =107° 51' 28" 

LS= 6° 12' 59"  
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BT =107° 52' 26" 

LS = 6° 12' 20" 

 
 

 

BT =107° 53' 03" 

LS =6° 11' 42" 

   
 

         

 

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan citra kombinasi band 564 di identifikasi secara visual lalu citra 

di deliniasi menggunakan software ArcGIS 10.1 untuk membatasi ruang kajian yaitu pada hutan 

mangrove yang berada di kabupaten Subang – Jawa Barat. Hasil deliniasi ditampilkan dalam gambar 

3 

 

 
Gambar 3 Hasil Deliniasi Hutan Mangrove Berdasarkan Kombinasi Band 564 

 

Dari hasil delinasi hutan mangrove menggunakan kombinasi band 564 dan interpretasi secara visual 

diperoleh luas sebesar 1.454,040 hektar hutan mangrove di Kabupaten Subang – Jawa Barat. 

 

 

3.4 Tarnsformasi Indeks Vegetasi 

Transformasi indeks vegetasi dilakukan untuk mendukung perhitungan biomassa hutan mangrove 

dimana untuk menghitung biomassa mangrove berbasis pengindraan jauh pada umumnya 

menggunakan indeks vegetasi sebagai variabel pada persamaan allometriknya. Hasil transformasi 

indeks vegetasi dapat dlihat pada Tabel 4 
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Tabel 4 Hasil Transformasi Indeks Vegetasi 

 

Jenis  Rumus Nilai Spektral Citra 

NDVI 

REDNIR

REDNIR




 

 

SAVI 
L))(1

REDNIR

REDNIR
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TVI 
)(200))(120(

2

1
greenredgreenNIR  

 

 

EVI 
)1(

)
2

()
1

(
L

LblueCredCNIR

redNIR
G 








 

 

RVI 

red

NIR
 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa kerapatan vegetasi untuk setiap indeks vegetas berbeda – 

beda dimana yang terendah dimiliki oleh EVI dengan 0,411 dan tertinggi TVI dengan 13,362. 

  

3.5 Perhitungan Biomassa 

Perhitungan biomassa mangrove pada penelitian ini dilakukan di kawasan hutan mangrove Kabupaten 

Subang dan dengan menggunakan persamaan allometrik berbasis pengindraan jauh dan di validasi 

menggunakan perhitungan biomassa berdasarkan survei lapangan. Menurut Siarudin [10] biomassa 

yang tersedia di lantai hutan mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat sebesar 11,164 ton/ha, 
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sementara itu biomassa hasil perhitungan menggunakan persamaan allometrik dapat dilihat dalam 

tabel 5 sementara bimassa berdasarkan data lapangan dapat dilihat pada tabel 6. 

 
Tabel 5 Biomassa Berdasarkan Perhitungan Allometri Berbasis Pengindraan Jauh 

 

No Peneliti Indeks Vegetasi Biomassa (Ton/Ha) Standar Deviasi 

1 Yusandi [4] NDVI 13,875 12,380 

2 Budi [6] NDVI 6,931 9,974 

3 Frananda dkk [5] NDVI 35,728 183,700 

4 Frananda dkk [5] TVI 13,363 188,933 

5 Frananda dkk [5] SAVI 235,697 176,516 

6 Frananda dkk [5] EVI 221,234 85,167 

7 Frananda dkk [5] RVI 5,565 99,504 

 
Tabel 6 Hasil Perhitungan Biomassa Berdasarkan Survei Lapangan 

 

No Koordinat Diameter (Cm) Biomassa (Kg/Pohon) 

1 BT= 107° 52' 26.9652" 

LS = 6° 12' 20.4336" 

1,686 24,636 

9,45 32,643 

12,759 81,564 

2 BT= 107° 50' 53.1456" 

LS= 6° 12' 07.1172" 

28,604 692,781 

22,416 379,838 

15,909 153,403 

24,802 489,241 

34,141 1053,363 

20,379 297,666 

24,898 493,911 

3 BT= 107° 50' 55.3848" 

LS= 6° 12' 05.2416" 

28,461 684,461 

24,15 457,932 

26,234 561,672 

31,847 894,712 

4 BT= 107° 50' 56.6232" 

LS= 6° 12' 03.2328" 

26,091 554,199 

13,061 87,389 

26,441 572,555 

31,821 893,025 

24,293 464,714 

5 BT= 107° 53' 03.0984" 

LS=  6° 11' 42.9900" 

14,668 122,160 

15,336 138,508 

17,532 200,029 
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20,141 288,711 

 

 

3.6 Analisisis Persamaan Terbaik 

Analisis model persamaan terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai DN pada piksel dengan 

data sampel lapangan yang diambil pada lokasi yang sama dengan piksel. Pada penelitan ini diambil 

lima piksel yang dijadikan sebagai pembanding dengan data lapangan, dimana data lapangan yang 

dijadikan sebagai acuannya. Analisis dilakukan dengan cara membuat rata – rata selisih biomassa 

pada piksel dengan biomassa hasil survei lapangan. Dapat dilhat pada tabel 7  

 
Tabel 7 Rata – rata Selisih Nilai Biomassa pada Piksel dengan Biomassa Lapangan 

No Persamaan Allometrik 

Rata - rata selisih 

Biomassa (Ton/Piksel) 

1 Yusendi (Y=-2,5+(64,1NDVI)) 13,569 

2 Frananda (Y=914 NDVI-330) 256,869 

3 Frananda (Y=30,80 TVI + 16,04) 337,282 

4 Frananda (Y=663,6 EVI - 49,60) 195,747 

5 Frananda (Y=609,3 SAVI - 330) 256,844 

6 Frananda (Y=32,3 SR +  46,03) 178,836 

7 

Budi( 

) 
7,074 

 

Berdasarkan rata – rata selisih pada tabel 7 diperoleh rata – rata yang paling kecil yaitu persamaan 

allometrik yang dibuat oleh Budi [6] dengan rata – rata selisih biomassa sebesar 7,074 Ton/piksel dan 

rata – rata selisih biomassa yang terbesar yaitu persamaan allometrik yang dibuat oleh Frananda dkk 

[5] dengan rata – rata selisih biomassa sebesar 337,282 Ton/Piksel. Dengan menggunakan persamaan 

Budi [6], dibuat peta sebaran biomasa mangrove di wilayah Kabupaten Subang seperti terlihat pada 

gambar 4  

 
Gambar 4 Peta Sebaran Biomassa Mangrove 
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4. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah : 

1. Persamaan alometrik berbasis pengindraan jauh untuk estimasi biomassa mangrove di 

Kabupaten Subang yang terbaik adalah persamaan yang dibuat oleh Budi [6] dengan 

persamaan , dengan rata – rata selisih 

hasil validasi lapangan menggunakan data lapangan pada sampel lima piksel  sebesar 7,074 

Ton/Piksel dan dengan nilai korelasi R2 = 0,709. 

2. Biomassa mangrove di Kabupaten Subang berdasarkan rata – rata nilai Digital Number (DN) 

sebesar 6,931 ton/ha dengan standar deviasi sebesar 9,974 ton/ha 

3. Biomassa di Kabupaten Subang berdasarkan peta sebaran biomassa mangrove diketahui 

dominasi paling banyak berada pada range 5 – 10 ton/ha dan dominasi biomassa mangrove di 

Kabupaten Subang berada di Kecmatan Legon Kulon dengan Luas hutan sebesar 49,56 % 

dari total luas hutan mangrove Kabupaten Subang. 
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Abstrak   
 

Vegetasi merupakan salah satu unsur penyusun perkotaan yang mempunyai banyak manfaat. 

Kerapatan vegetasi di Kota Bandung terlihat semakin menurun dikarenakan pembangunan lahan 

pemukiman. Keberadaan vegetasi di daerah perkotaan dapat diidentifikasi dengan berbagai 

teknologi, salah satunya menggunakan teknologi pengindraan jauh dengan memanfaatkan metode 

indeks kerapatan vegetasi, yakni NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Dari data NDVI 

tersebut akan dianalisis tingkat kerapatan dan perubahan vegetasi yang diturunkan dari data Citra 

Satelit Landsat tahun 1990, 2000, dan 2017. Data Citra Landsat tersebut sebelumnya dilakukan 

preprocessing untuk memperbaiki kualitas citra baik secara radiometrik dan geometrik. Hasil dari 

tingkat kerapatan dan perubahan vegetasi menggunakan NDVI menghasilkan 5 (lima) kelas, yaitu 

kelas non-vegetasi, kelas tingkat kehijauan sangat rendah, tingkat kehijauan rendah, tingkat 

kehijauan sedang, dan tingkat kehijauan tinggi. Serta area vegetasi Kota Bandung mengalami 

penurunan sebesar 59,5% dari total luas Kota Bandung. 

Kata Kunci : vegetasi, NDVI, Citra Landsat, Kota Bandung. 

 
1. Pendahuluan  

Kota Bandung merupakan kota metropolitan dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang 

semakin meningkat. Pembangunan perkotaan yang semakin pesat mengakibatkan perubahan alih 

fungsi lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan cenderung dapat mempersempit 

ruang terbuka hijau (RTH) yang berdampak terganggunya keseimbangan ekosistem dan bisa 

memunculkan konsekuensi negatif pada beberapa aspek, terutama pada aspek lingkungan, seperti 

menyempitnya lahan-lahan pertanian/perkebunan, perubahan suhu, polusi udara, pencemaran air, 

permukaan tanah menurun, dan bahaya banjir. 

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa suatu wilayah kota diwajibkan 

memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota dan minimal 20% adalah ruang terbuka 

hijau publik. Secara ekologis, RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai 

peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam 

udara, air, dan tanah, serta sebagai penahan angin. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Bandung diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011 menunjukan nilai 

indeks pembangunan di Kota Bandung mencapai 78,13 dan di tahun 2016 mencapai 80,13. Hal ini 

membuktikan bahwa pembangunan di Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin meluas sehingga 

mengakibatkan ruang untuk vegetasi semakin berkurang. 

Vegetasi merupakan salah satu unsur penyusun perkotaan yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat 

vegetasi di perkotaan dapat mempengaruhi udara disekitarnya secara langsung maupun tidak langsung 

dengan cara merubah kondisi atmosfer lingkungan udara [7]. Kerapatan vegetasi inilah yang akan 

menciptakan kenyamanan dan kesejukan pada suatu penggunaan lahan. Semakin tinggi kerapatan 

vegetasi pada suatu lahan, maka akan semakin rendah suhu permukaan disekitar lahan tersebut, begitu 

juga sebaliknya [8].  

Kondisi dan keberadaan vegetasi di perkotaan dapat diketahui dengan berbagai teknik, salah satunya 

dengan menggunakan teknik pengindraan jauh dengan memanfaatkan metode indeks kerapatan 

vegetasi [11]. Tingkat kerapatan vegetasi ditentukan oleh nilai indeks NDVI (Normalized Difference 
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Vegetation Index) yang diturunkan dari data Citra Landsat diperoleh dari perhitungan saluran Near 

Infrared (NIR) dengan saluran Red yang dipantulkan oleh tumbuhan.  

Nilai indeks vegetasi diantaranya dapat memberikan informasi mengenai presentasi kerapatan 

vegetasi, indeks tanaman hidup (Leaf Area Index), fraksi radiasi aktif untuk penyerapan fotosintesis 

(fAPAR), kapasitas fotosintesis dan estimasi penyerapan CO2 [6].  

Hasil dari NDVI dapat dilihat nilai indeks untuk menentukan kerapatan suatu vegetasi. Dalam 

penelitian ini akan menganalisis tingkat kerapatan vegetasi di Kota Bandung pada tahun 1990, 2000, 

dan 2017 serta sejauh mana perubahan tingkat kerapatan vegetasi pada wilayah perkotaan khususnya 

Kota Bandung. 

2. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertera pada diagram alir penelitian pada Gambar 

2 dengan interpretasi Citra Landsat 7 untuk tahun 1990 dan 2000 serta Citra Landsat 8 untuk tahun 

2017. Penelitian diawali dengan preprocessing data citra yang meliputi tahap koreksi radiometrik 

(atmosferik), koreksi geometrik selanjutnya data Citra Landsat siap digunakan untuk analisis lebih 

lanjut. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan indeks vegetasi Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI). Analisis NDVI digunakan untuk memperoleh nilai sebaran kerapatan 

vegetasi Kota Bandung pada tahun 1990, 2000, dan 2017. 

 

 
Gambar 1. Studi Area Kota Bandung 
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Gambar 2. Metodologi Penelitian 

 

 

Preprocessing 

Sebelum menggunakan data untuk mendeteksi perubahan vegetasi, serangkaian operasi pra-

pemrosesan (preprosessing) dilakukan koreksi geometrik dan radiometrik. 

a. Koreksi Geometrik citra melibatkan hubungan pemodelan antara citra dan sistem koordinat 

tanah [5]. Ketiga citra sudah dikoreksi geometrik pada level satu (L1T), untuk menjamin 

akurasi yang lebih baik, ketiga citra 1990, 2000, dan  2017 disamakan proyeksi dan 

datumnya ke dalam sistem koordinat UTM Zone 48 S dan datum WGS’84 dan teregister 

menggunakan metode image to image pada data Landsat 8 tahun 2017 dengan penyebaran 20 

titik tie point untuk setiap citra. Hasil transformasi citra memiliki Root Mean Square (RMS) 

Error sebesar 0,4 sampai 0,5 pada masing-masing citra yang menunjukkan bahwa citra 

tersebut akurat pada satu piksel. 

b. Koreksi Radiometrik adalah untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang 

seharusnya, biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber 

kesalahan utama [3]. Efek atmosfer menyebabkan nilai pantulan obyek dipermukaan bumi 

yang terekam oleh sensor menjadi bukan merupakan nilai aslinya, tetapi menjadi lebih besar 

oleh karena adanya hamburan atau lebih kecil karena proses serapan. Kondisi kecerahan data 

citra selain pengaruh dari kondisi dan efek atmosfir, juga dipengaruhi oleh sudut sinar 

matahari dan sensitifitas sensor. Proses pengolahan data Citra Satelit Landsat terlebih dahulu 

dilakukan konversi nilai digital number (DN) menjadi nilai reflektansi. Data Landsat 

dikoreksi radiometrik menggunakan koreksi ToA yang meliputi ToA Reflektansi dan koreksi 

matahari. Koreksi ToA Reflektansi dilakukan dengan mengkonversi nilai DN ke nilai 

reflektansi. Berdasarkan [10], persamaan konversi untuk koreksi ToA reflektansi yaitu: 

ρλ' = MρQcal + Aρ                   (1) 

 

dimana: 

Citra 

Landsat 

Citra Landsat 

7 Tahun 1990 

dan 2000 

Citra 

Landsat 8 

Tahun 2017 

Preprosessing 

Perhitungan 

NDVI 

NDVI 1990 NDVI 2000 NDVI 2017 

Deteksi Perubahan 

Kerapatan Vegetasi 
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ρλ ' = TOA reflektansi, tanpa koreksi untuk sudut matahari . 

Mρ = REFLECTANCE_MULT_BAND_x , di mana x adalah nomor Band 

Aρ = REFLECTANCE_ADD_BAND_x , di mana x adalah nomor Band 

Qcal = Nilai digital number ( DN ) 

Selanjutnya citra dikoreksi sudut matahari untuk menghilangkan perbedaan nilai DN yang 

diakibatkan oleh posisi matahari. Posisi matahari terhadap bumi berubah bergantung pada 

waktu perekaman dan lokasi obyek yang direkam. Persamaan untuk koreksi dengan sudut 

matahari yaitu: 

ρλ= ρλ'/(cos(θSZ))=ρλ'/(sin(θSE))               (2) 

di mana: 

ρλ = ToA reflektansi 

θSE = sun elevation 

θSZ = sudut zenith matahari  

θSZ = 90 ° - θSE  

 

Menghitung NDVI  

Untuk keperluan mendukung klasifikasi penutup lahan, dilakukan cropping wilayah penelitian. 

Kemudian data Citra Satelit Landsat dihitung dengan menggunakan algoritma persamaan (3) pada 

indeks vegetasi NDVI untuk mengetahui nilai tingkat kerapatan vegetasi. Persamaan dari model 

NDVI adalah sebagai berikut [2]: 

                  

 ���� = ���−��� 

                ���+���                                                                              (3) 

 

NDVI, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah fungsi dari dua band citra, yaitu band red dan 

band near infra-red yang dapat dihitung pada kedua band tersebut menggunakan persamaan (3).  

Untuk mengukur perubahan biomassa, diperlukan perbedaan NDVI atau DNDVI dari data NDVI 

tahun 1990 sampai dengan tahun 2017. Teknik ini membandingkan dan menghitung nilai-nilai NDVI 

antara citra yang diperoleh pada tanggal yang berbeda. Nilai NDVI menghasilkan rentang nilai -1 

sampai 1 [4]. 

Setelah NDVI diperoleh,  selanjutnya adalah membuat klasifikasi untuk tingkat vegetasi agar 

diperoleh informasi lebih lanjut. Sari dkk (2005) mengklasifikasikan rentang nilai indeks vegetasi 

tersebut kedalam 5 (lima) kelas, seperti pada tabel 1. 

 
  Tabel 1. Nilai Rentang Indeks Vegetasi NDVI [9]. 

NDVI Kelas Klasifikasi 

NDVI ≤ 0.11 Non Vegetasi 

0.11 ≤ NDVI ≤ 0.25 Tingkat Kehijauan Sangat Rendah 

0.25 ≤ NDVI ≤  0.33 Tingkat Kehijauan Rendah 

0.33 ≤ NDVI ≤  0.45 Tingkat Kehijauan Sedang 

NDVI ≥ 0.45 Tingkat Kehijauan Tinggi 

                        

Tabel 1 menunjukkan untuk wilayah dengan nilai tingkat kehijauan vegetasi NDVI di bawah 0.11, 

maka wilayah tersebut sudah keluar dari kelompok vegetasi (karena bisa berupa wilayah perairan atau 

tanah bebatuan). Untuk wilayah yang mempunyai NDVI bernilai di atas 0.45, dapat disimpulkan 

wilayah tersebut merupakan kawasan vegetasi dengan tingkat kehijauan tinggi.  

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Hasil pada penelitian ini menghasilkan data kerapatan vegetasi NDVI Kota Bandung pada tahun 1990, 

2000, 2017 yang diturunkan dari data Citra Landsat 7 untuk tahun 1990 dan 2000 dan data Citra 

Landsat 8 untuk tahun 2017. 

 

 



 

 

 

D-37 

 

Hasil NDVI Tahun 1990, 2000, dan 2017 

Indeks vegetasi pada ketiga data tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hasil 

perhitungan NDVI menggunakan data Citra Satelit Landsat pada tahun 1990, 2000, dan 2017 masing-

masing diperlihatkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. NDVI Kota Bandung Tahun 1990, 2000, 2017. 

Pada tahun 1990 (gambar 3) sepanjang utara, timur, dan bagian selatan Kota Bandung masih memiliki 

tingkat kerapatan NDVI yang tinggi (NDVI>0.45) sementara bagian tengah menunjukkan tingkat 

vegetasi yang rendah, dan indeks non vegetasi masih sedikit. Ini mewakili daerah tanaman dengan 

kondisi baik, biomassa daun tinggi, penutupan kanopi, dan vegetasi dengan klorofil yang tinggi. Area 

yang berwarna hijau tua yang mewakili daerah vegetasi memiliki reflektansi near-infrared yang lebih 

kuat. Ini artinya sebagian besar band cahaya tampak digunakan untuk biomassa produk sehingga 

menghasilkan nilai NDVI berkisar antara 0,2 dan 1 [1]. 
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Kemudian pada tahun 2000 kerapatan vegetasi tinggi disepanjang utara, timur, dan selatan mulai 

berkurang dengan kerapatan vegetasi NDVI sedang ke rendah (NDVI<0,45). Perubahan yang sangat 

signifikan terlihat pada data NDVI tahun 2017, dimana kerapatan vegetasi tinggi mulai tidak terlihat 

di bagian utara dan timur hanya tersisa sedikit NDVI dengan kerapatan sedang. Hampir disemua area 

bervegetasi rendah (NDVI<0,45) dan area tidak bervegetasi (NDVI<0,11).  

 

Deteksi Perubahan NDVI Tahun 1990 dan 2017 

Pada tabel 2 memperlihatkan perubahan deteksi kerapatan vegetasi yang sangat signifikan di Kota 

Bandung dari tahun 1990 sampai dengan 2017. Nilai indeks NDVI dengan kelas -1 – 0,11 yang 

dinyatakan sebagai non-vegetasi memperlihatkan kenaikan sebesar 54,80 km2 sedangkan nilai indeks 

NDVI dengan rentang nilai 0,45 – 1 merupakan kelas tingkat kehijauan tinggi berkurang sebesar 67 

km2. Dari luasan Kota Bandung sebesar 167,7 km2 dengan total berkurangnya indeks vegetasi (tingkat 

kehijauan rendah, sedang, dan tinggi) sebesar 99,8 km2, maka dapat dianalisis bahwa tingkat 

perubahan kerapatan vegetasi mengalami penurunan sebesar 59,5%.  

Tabel 2. Deteksi Perubahan NDVI Tahun 1990 dan 2017 Secara Statistika (Satuan Km2) 

          1990 

 

      2017 

 -1.0000 

to 

0.1100 

 0.1100 

to 

0.2500 

 0.2500 

to 

0.3300 

0.3300 

to 

0.4500 

0.4500 

to 

1.0000 

Class 

Total 

-1.0000 to 0.1100    1.31   18.05   13.29   12.14   14.04   58.83 

0.1100 to 0.2500    1.63   10.26   12.90   18.20   33.29   76.28 

0.2500 to 0.3300    0.51    1.54    1.70    2.95   10.26   16.97 

0.3300 to 0.4500    0.48    1.22    1.11    1.86   10.41   15.08 

0.4500 to 1.0000    0.11    0.21    0.16    0.20    0.71    1.39 

Class Changes    2.73   21.02   27.46   33.50   68.01    0.00 

Image Difference   54.80   45.00  -12.19  -20.28  -67.33    0.00 

 

Apabila dilihat kembali pada UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa suatu wilayah 

kota diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota dan minimal 20% adalah 

ruang terbuka hijau publik. Apabila dilihat dari penurunan indeks vegetasi pada tabel 2 dan visualisasi 

NDVI tahun 2017 pada gambar 3 maka Kota Bandung saat ini diharuskan untuk mempunyai ruang 

terbuka hijau dari keseluruhan luas kota. Oleh karena itu, akibat dari berkurangnya vegetasi tersebut 

menyebabkan banjir yang sering terjadi di Kota Bandung pada musim penghujan. 

4. Kesimpulan 

Setelah melakukan perhitungan NDVI untuk data Citra Landsat di wilayah Kota Bandung, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria sebagai data 

yang memiliki ketergantungan secara spasial yaitu menggunakan data Citra Landsat. 

Data untuk mengidentifikasi kerapatan vegetasi dapat dihitung menggunakan metode NDVI yang 

diturunkan dari Citra Landsat tahun 1990, 2000, dan 2017. Hasil dari NDVI tersebut menunjukkan 

perubahan kerapatan vegetasi yang signifikan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2017 sebesar 

40,14% dari luas Kota Bandung. 

5. Future Research 

Untuk penelitian lebih lanjut, data NDVI ini akan dikorelasikan dengan data suhu 

LST (Land Surface Temperature) yang diturunkan dari data Citra Landsat untuk di 

analisis sejauh mana vegetasi mempengaruhi suhu permukaan tanah. 
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Abstrak 
 

Desa Nyalindung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cisewu dengan daerah 

yang cukup luas tetapi masih minim fasilitas. Fasilitas tersebut antara lain peta daerah desa masih 

sangat sederhana, data administrasi kependudukan yang belum diperbaharui, dan fasilitas sosial 

yang minim. Di daerah sekitar Desa Nyalindung terdapat Sungai Cilaki yang digunakan sebagai 

sumber kehidupan masyarakat Desa. Lingkungan sekitar sungai cukup asri, namun tidak data 

kondisi di pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini tentang 

Desa Nyalindung maupun Sungai Cilaki dalam bentuk laporan dan peta yang diharapkan dapat 

membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas pembangunan maupun pelayanan 

masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung. Sedangkan untuk penelitian 

Sungai Cilaki melalui obsevasi sejauh kurang lebih dua puluh kilometer.Hasil penelitian 

menunjukkan sebagai berikut: (1) Data dalam bentuk tabel berisikan informasi demografi, kondisi 

fasilitas umum, fasilitas sosial dan sumber daya alam di Desa Nyalindung. (2) Data dalam bentuk 

tabel berisikan informasi situasi sungai (vegetasi), kondisi jeram sungai, dan kualitas air sungai di 

Sungai Cilaki. (3) Peta Desa Nyalindung berisikan informasi demografi, fasilitas umum, fasilitas 

sosial dan sumber daya alam. (4) Peta Sungai Cilaki berisikan informasi situasi sungai. 

 

Kata Kunci: Desa Nyalindung, Sungai Cilaki, Demografi, Fasilitas Umum dan Sosial. 

 
1. Pendahuluan  

Desa Nyalindung berada di bawah pemerintahan Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa 

Barat. Desa Nyalindung sebelah barat berbatasan dengan sungai Cilaki, sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Sukamaju, Kecamatan Talegong, sebelah timur berbatasan dengan Desa Girimukti, 

Kecamatan Cisewu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu (Peta 

Geografi, 2017) . 

Desa Nyalindung memiliki wilayah yang cukup luas dengan penduduk sekitar 3.726 jiwa yang 

dikepalai oleh 1.236 kepala keluarga. Padi merupakan hasil yang paling dominan di Desa Nyalindung 

dengan memanfaatkan sungai Cilaki untuk sumber irigasi. Fasilitas umum dan akses jalan Desa masih 

belum memadai (Data Desa Nyalindung, 2017) 

Sungai Cilaki adalah sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cibuni. Letak Sungai Cilaki berada di 

wilayah Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Sungai Cilaki mengalir dari Desa Nyalindung hingga 

Desa Cikarang. Sungai Cilaki banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber irigasi untuk 

pertanian. Kondisi sungai Cilaki cukup asri untuk dijadikan tempat wisata, namun belum terungkap 

data-data mengenai aspek vegetasi, jeram, dan kualitas air serta akses jalan yang memadai. 

Ketersediaan fasilitas dan pendataan informasi mengenai desa masih minim. Peta desa eksisting masih 

berupa gambar tangan dan kurang memberikan informasi yang jelas (Gambar  1). Data sekunder desa 

pun berupa tulisan tangan dan tidak menunjukkan data terbaru (Gambar  2). Fasilitas dan pendataan 

informasi desa yang minim tersebut dapat menghambat masyarakat maupun perangkat desa dalam 

mengembangkan desanya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mendatakan kondisi desa Nyalindung. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan perangkat desa dalam mengembangkan dan 

meningkatkan pelayanan desa. 

 

Gambar  1. Peta desa eksisting 

 
Gambar  2. Data sekunder desa 

 

2. Metodologi  

Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara 

langsung dengan masyarakat desa. Metode observasi juga dilakukan pada proses pendataan sungai 

Cilaki sepanjang 20 km. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan proses pengolahan data 

menggunakan metode deskriptif dimana dengan metode ini akan menafsirkan dan menguraikan data 

dengan situasi yang terjadi. Dengan metode deskriptif tersebut akan didapatkan gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi desa Nyalindung. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pendataan sosial ekonomi pada masyarakat desa Nyalindung dibagi menjadi 3 bagian yaitu : Sumber 

daya manusia, fasilitas sosial dan umum, dan sumber daya alam. Dari bagian sumber daya manusia 
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dibagi lagi menjadi 6 sub bagian yaitu: jenis kelamin, usia, status perkawinan, agama, pendidikan, dan 

pekerjaan. Bagian fasilitas sosial dan umum terdiri dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, 

fasilitas keagamaan, fasilitas keamanan, dan jalan akses. Pada bagian sumber daya alam merupakan 

potensi sumber daya alam yang terdapat di desa Nyalindung dijadikan pariwisata desa beserta kondisi 

eksisting. 

Sumber daya manusia (Gambar  3) yang terdapat di desa Nyalindung berdasarkan jenis kelamin antara 

laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama dengan usia terbanyak rentang usia antara 35-100 

tahun. Penduduk desa sekitar 59% sudah menikah dan 36% belum menikah. Penduduk Desa 

Nyalindung seluruhnya memeluk agama islam. Pendidikan terakhir penduduk desa Nyalindung yang 

terendah adalah sekolah dasar dan pendidikan yang tertinggi adalah strata 1 (S1). Namun sekitar 46% 

penduduk desa belum/masih sekolah. Adapun data demografi penduduk desa dalam klasifikasi 

pekerjaan umumnya adalah sebagai petani dan ibu rumah tangga.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Gambar  3. Data demografi desa berdasarkan (a) Jenis kelamin; (b) Usia; (c)Status perkawinan; (d) Agama; (e) 

Pendidikan; (f) Pekerjaan 

 
Fasilitas sosial dan fasilitas umum di desa Nyalindung dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: 

fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, sarana olahraga, 

fasilitas jalan, dan fasilitas jembatan. 

Fasilitas pendidikan yang ada  sebanyak 8 sekolah dengan kondisi pada umumnya kurang memadai 

seperti kondisi bangunan banyak yang bocor, kurangnya air untuk kebutuhan kakus, kurangnya 

fasilitas perpustakaan dan fasilitas kelas. Fasilitas peribadatan yang ada sebanyak 19 buah yang terdiri 

dari masjid dan mushola dengan kondisi air yang terbatas, dan kekurangan fasilitas peribadatan seperti 

sajadah. Untuk fasilitas kesehatan, desa Nyalindung memiliki 9 unit yang terdiri dari posyandu dan 

puskesdes dengan kondisi kekurangan air bersih dan petugas kesehatan yang ada hanya 2 orang untuk 

melayani penyakit umum dan kehamilan. Fasilitas keamanan desa berupa pos kamling yang terdiri 

dari 19 buah dengan kondisi dinding semen dan atap kayu yang sudah kurang baik dan tidak terdapat 

sumber penerangan. Fasilitas jalan umum yang ada sudah cukup layak tetapi masih banyak jalan yang 

kondisinya berbatu. Jembatan yang ada beberapa terdapat kerusakan tapi masih dapat digunakan. 
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Gambar  4. Fasilitas umum dan sosial desa Nyalindung 

 

Sumber daya alam yang terdapat di desa Nyalindung terdapat anak sungai yang bermuara ke sungai 

Cilaki, air terjun, dan sumber air panas (Gambar  5). Akses ke sungai, sumber air panas, dan air terjun 

cukup sulit dan debit air di anak sungai yang ada kecil bahkan kering pada saat kemarau. Debit sungai 

Cilaki dihitung  dengan menggunakan persamaan : 

Debit [m3/s] = Luas penampang sungai [m] x kecepatan [m/s] 

Pengukuran dilakukan sepanjang 20 km di sungai Cilaki dan pengukuran debit air dilakukan pada 

setiap percabangan anak sungai (Gambar  6). Data kecepatan air metode benda apung pada jarak 

tertentu. Percobaan ini dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali untuk setiap titik lokasi 

percabangan dengan jumlah total titik percabangan sebanyak 8 titik. Luas penampang sungai dihitung 

dari lebar sungai dan kedalaman sungai. Dari perhitungan diperoleh debit rata-rata sungai Cilaki 

sebesar 2,39 m3/s. Kondisi air sungai diukur menggunakan ph indicator dan parameter bau, rasa, dan 

warna. Kondisi air sungi Cilaki memiliki kadar ph sebesar 6, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak 

berwarna. 

Air terjun yang yang ada dapat diakses dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dengan waktu 

tempuh  30 menit. Air terjun merupakan tipe air terjun bertingkat dengan tinggi total 20 m. Debit 

air terjun pada musim kemarau cukup kecil. Di desa Nyalindung juga terdapat beberapa titik sumber 

air panas dengan temperatur  45°C namun debit airnya kecil. Sumber air panas ini dapat dijadikan 

potensi wisata desa. Selain potensi wisata air panas, di desa Nyalindung juga terdapat beberapa tebing 

batu yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi wisata olahraga panjat tebing. Tebing-tebing tersebut 

tersebar di beberapa lokasi dengan ketinggian  40 m.  

Proses pemetaan wilayah desa dan sungai Cilaki dilakukan dengan menggunakan alat Global 

Positioning System (GPS) handheld  dan metode rektifikasi. Hasil pengukuran tersebut diolah 

menggunakan software Autocad untuk menghasilkan peta wilayah desa seperti pada Gambar  7. 
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Gambar  5. Kondisi sumber daya alam desa Nyalindung 

 

Gambar  6. Proses pengukuran dan pemetaan sungai Cilaki 

 

Gambar  7. Peta sungai Cilaki dan peta wilayah desa Nyalindung 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil peninjauan lapangan dan pengolahan data, maka dapat ditarik kesimpulan : 

- Sumber daya manusia yang ada di desa Nyalindung sebagian besar memiliki 

pendidikan terakhir Sekolah Dasar dan pekerjaannya bertani. 

- Fasilitas sosial dan umum masih kurang layak terutama di fasilitas pendidikan, 

kesehatan, dan jalan. 
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- Potensi wisata yang dapat dikembangkan oleh desa berupa wisata pemandian air 

panas, wisata jeram, dan wisata olahraga panjat tebing. 

Potensi wisata berupa pemandian air panas perlu membangun kolam dengan kapasitas yang memadai. 

Untuk wisata jeram dan panjat tebing perlu dibuat jalan akses yang memadai untuk mencapai lokasi 

Untuk pengembangan desa tersebut diperlukan dukungan berbagai pihak dan juga perlu peningkatan 

kualitas dari fasilitas sosial dan umum. 
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Abstrak 

 

Ikan tuna merupakan jenis ikan dengan nilai jual tinggi, selain dikonsumsi oleh bangsa sendiri juga 

menjadi komoditi ekspor ke negara Jepang dan Amerika. Perkembangan teknologi terkini 

memungkinkan pendugaan keberadaan ikan Tuna berdasarkan parameter lingkungan tempat ikan 

dapat hidup. Analisis data citra satelit AQUA MODIS di perairan Sumatera Barat menunjukkan 

sebaran suhu permukaan laut (SPL) dan klorofil-a Bulan Februari-Mei 2013. Sebaran tersebut 

dikaitkan dengan hasil tangkapan ikan dari logbook kapal yang tercatat di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Bungus. Sebaran SPL di Bulan Maret-April lebih hangat dibandingkan Bulan Februari dan 

Mei (rata-rata 25o C – 31o C), dan sebaran klorofil-a tertinggi di Bulan Februari (rata-rata 0,025 – 

0,25 mg/m3). Data logbook kapal menunjukkan tangkapan tertinggi Ikan Tuna Mata Besar pada 

Bulan Maret berjumlah 101 dan berat 5.535 kg dan hasil tangkapan Ikan Madidihang pada Bulan 

April sebanyak 19 dengan berat total 541 kg. Tingginya klorofil-a di Bulan Februari, serta tingginya 

tangkapan Ikan Tuna di Bulan Maret dan April berada di area yang sama. Time-lag antara 

parameter lingkungan dan data penangkapan Ikan Tuna dapat dijelaskan melalui proses rantai 

makanan. Proses rantai makanan memerlukan waktu, dimana produsen (klorofil-a) dalam 

fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton dan ikan kecil, sampai menjadi makanan Ikan Tuna yang 

lebih besar. 

 

Kata Kunci : Tuna, AQUA MODIS, Sumatera Barat, SPL, Klorofil-a   

 
1. Pendahuluan  

Teknologi pengindraan jauh melalui analisis citra satelit sudah banyak dimanfaatkan untuk 

pengelolaan sumber daya perikanan oleh berbagai Negara maju, seperti Jepang, Australia, dan negara-

negara Eropa lainnya (Arief, 2004). Berbagai data satelit beresolusi rendah dapat dimanfaatkan secara 

gratis, seperti satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), SeaWifs, dan 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Aqua. Penentuan lokasi zona potensi 

penangkapan ikan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi pertemuan massa air dengan suhu 

berbeda (thermal front) dan upwelling yang membawa suhu air lebih dingin, salinitas dan zat-zat hara 

tinggi dari bawah laut ke permukaan (Nontji, 1993). Kondisi karakteristik perairan dengan suhu, 

salinitas, dan zat-zat hara yang khas menjadikan daerah tersebut disukai oleh ikan untuk hidup dan 

tinggal. Lingkungan perairan khas yang disukai ikan ini dapat dijadikan sebagai daerah potensi 

penangkapan ikan (Nath, 1993). Lokasi lingkungan tersebut bervariasi bergantung pada kondisi 

oseanografinya, yaitu suhu permukaan laut (SPL), salinitas, klorofil-a, arus dan parameter lainnya 

(Zainuddin dkk., 2006). Masing-masing jenis ikan memiliki tipe lingkungan tertentu untuk hidup dan 

tinggal. Ikan Tuna jenis Mata Besar (bigeye tuna) dan Tuna jenis Madidihang (yellowfin tuna) juga 

memiliki kondisi lingkungan perairan yang khas untuk bisa hidup.  

Produksi Ikan Tuna di sebelah barat perairan Sumatera meningkat secara signifikan sejak tahun 2008 

sampai dengan 2010. Tahun 2008 memproduksi sebanyak 300 ton, di 2009 meningkat menjadi 735 

ton, dan akhir tahun 2010 mencapai lebih dari 600 ton (http://statistik.kkp.go.id). Pelabuhan Perikanan 

Samudera (PPS) Bungus adalah salah satu sentra perikanan laut di perairan Sumatera Barat. PPS 
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Bungus mempermudah kapal-kapal penangkap ikan berlabuh, membongkar, dan memasarkan hasil 

tangkapan ikannya. Sehingga data hasil tangkapan PPS Bungus dapat menujukkan sebaran lokasi dan 

jumlah tangkapan ikan di perairan Sumatera bagian Barat. Penelitian ini bertujuan mengaitkan variasi 

sebaran SPL dan klorofil-a di perairan Sumatera bagian Barat terhadap sebaran lokasi dan jumlah 

penangkapan Ikan Tuna jenis Mata Besar dan Madidihang di wilayah PPS Bungus. Adapun manfaat 

hasil penelitian adalah sebagai langkah awal penentuan lokasi potensial penangkapan ikan untuk 

membantu para nelayan, sehingga hasil tangkapan ikan lebih optimal dan berkelanjutan.  

 

2. Metodologi 

2.1. Data dan Lokasi Penelitian 

Data citra yang digunakan berasal dari satelit MODIS Aqua yang dikelola online sistem Giovanni 

(Acker dan Leptoukh, 2007). Data tersebut adalah suhu permukaan laut (SPL) dan klorofil-a rata-rata 

di Bulan Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2013 dan beresolusi data 4 km. Data diunduh dari 

sistem online Giovanni dan dianalisis secara spasial sesuai lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada 

di perairan Sumatera bagian Barat, antara 88o BT– 105o BT dan 8o LS – 5o LU. Sedangkan, data hasil 

dan lokasi tangkapan ikan berasal dari logbook kapal yang berada di bawah pengelolaan PPS Bungus 

dan Pelabuhan Muaro. Data logbook kapal difokuskan pada tangkapan Ikan Tuna Mata Besar dan 

Madidihang di Bulan Februari-Mei tahun 2013 (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Tangkapan Ikan Pelabuhan Muaro dan PPS Bungus 

 

2.2. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Informasi logbook dari PPS Bungus dan data tangkapan ikan dari TPI Muaro Kota Padang 

ditabulasikan dan dipetakan sebarannya secara spasial. Sebaran hasil tangkapan Ikan Tuna tersebut 

ditunjukkan di Gambar 1 (titik-titik merah dan hijau). Titik sebaran Ikan Tuna yang berasal dari PPS 

Bungus tersebar hingga sampai Zona ZEE (titik hijau), sedangkan titik sebaran Ikan Tuna dari TPI 

Muaro (titik merah) berada di sekitar Kepulauan Mentawai. Kondisi ini berkesesuaian dengan tipe 

kapal yang digunakan oleh nelayan pada masing-masing lokasi. Nelayan di PPS Bungus 

menggunakan kapal tangkap ikan dengan ukuran kapal 28 GT, sehingga mampu berlayar hingga Zona 

ZEE dan lama waktu berlayar mencapai 1 (satu) bulan. Adapun kapal tangkapan ikan  yang berangkat 

dari TPI Muaro memiliki ukuran di bawah 10 GT, sehingga waktu layar hanya mencapai satu (1) 
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minggu dengan ruaya di sekitar Kepulauan Mentawai. Pengamatan fisik perairan Barat Sumatera 

berasal dari citra satelit AQUA MODIS yang diunduh dari http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni 

(Acker dan Leptoukh, 2007) dan berada di WPP 572. Citra AQUA MODIS memiliki resolusi 4 km, 

luas cakupan 1870 x 1430 km2 dan data rata-rata bulanan dari Bulan Februari – Mei 2013. Data citra 

yang digunakan tersebut, meliputi suhu permukaan laut (sea surface temperature, SPL) dan klorofil-a. 

Data sebaran spasial Ikan Tuna dioverlay dengan data citra SPL serta klorofil-a untuk setiap bulannya. 

Hasil overlay berbentuk peta spasial antara biota Ikan Tuna dengan parameter lingkungannya. Selain 

itu, data tangkapan Ikan Tuna dibuat grafik histogramnya berdasarkan jenis dan jumlah ikan. Grafik 

tersebut menunjukkan perbandingan perolehan ikan setiap bulannya. Hasil-hasil tersebut digunakan 

dalam menganalisis keterkaitan parameter lingkungan laut (SPL dan klorofil-a) dengan hasil 

tangkapan Ikan Tuna di perairan Sumatera Barat. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Data satelit dibagi menjadi dua musim berbeda dan disesuaikan dengan hasil data tangkapan ikan 

yang diperoleh dari PPS Bungus. Dua musim tersebut adalah musim barat yang diwakili oleh Bulan 

Februari dan musim peralihan yang diwakili oleh Bulan Maret, April dan Mei 2013. Data satelit SPL 

ditunjukkan di gambar 2a-d dan klorofil-a di gambar 3a-d, sedangkan grafik histogram tangkapan ikan 

mewakili musim di gambar 4a-d.    

3.1 Kajian Sebaran Temperatur Permukaan Laut 

Kisaran suhu air laut dimana ditemukan Ikan Tuna Mata Besar berkisar 13oC – 29oC, sedangkan suhu 

optimum hidupnya adalah 17oC – 22oC (Collette dan Naven, 1983). Karakteristik ikan Tuna Albakora 

(Thunnus Alalunga), yaitu tidak tampak di lapisan permukaan dan banyak ditemukan di perairan 

bersuhu antara 15,4oC – 19,4oC, akan tetapi Tuna Albakora dewasa ditemukan antara 13,5oC – 25,2oC. 

Karakteristik Ikan Cakalang/Skipjack (Katsuwonus Pelamis) memiliki toleransi suhu yang lebih besar 

antara 14,7oC – 30oC. Ikan Cakalang sering ditemukan pada pertemuan arus atau massa air 

(convergent) di sekitar kepulauan, berada pada kedalaman 260 m di siang hari, dan pada permukaan di 

malam hari. Allain dkk. (2005) menjelaskan faktor lingkungan perairan (diantaranya SPL, kedalaman, 

kadar oksigen dan klorofil-a) turut mempengaruhi penyebaran tuna secara horisontal dan vertikal.  

 
Gambar 2. Sebaran suhu permukaan laut (SPL) rata-rata di Bulan (a) Februari, 

(a) (b) 

(c) (d) 
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(b) Maret, (c) April, dan (d) Mei tahun 2013 

Di perairan Barat Sumatera, musim barat di Bulan Februari memiliki kisaran SPL 25oC – 30oC, 

dengan suhu tertinggi di sekitar pantai Pulau Sumatera. Di musim ini Ikan Tuna Mata Besar 

ditemukan pada posisi koordinat 2o LU – 2o LS dan 90o BT – 94o BT (Gambar 2a). Musim peralihan 

di Bulan Maret nilai SPL terendah sekitar 28oC dan tertinggi 30oC, dan kondisi tersebut berada di 

perairan Barat Laut Sumatera. Di bulan yang sama, jenis Ikan Madidihang dan Mata Besar ditemukan 

di koordinat 2o LU – 4o LS dan 92o BT – 94o BT (Gambar 2b). Bulan April memiliki nilai SPL 

terendah (minimum 25oC) dan terdapat di beberapa lokasi perairan Barat Sumatera, sedangkan SPL 

maksimum di bulan yang sama sebesar 30o C berada Barat Laut Sumatera dengan posisi 0o LS – 5o LS 

dan 92o BT – 94o BT. Adapun jenis Ikan Tuna yang tertangkap di Bulan April, yaitu jenis 

Madidihang, Albacore dan Mata Besar (Gambar 2c). Kisaran SPL di Bulan Mei sekitar 26 oC – 31oC 

dan sebaran suhu hangatnya berada di perairan Barat Daya Sumatera. Jenis Ikan Tuna Tongkol, 

Madidihang dan Ikan MataBesar ditangkap Bulan Mei sekitar koordinat 1o LS – 2o LS dan 94o BT– 

98o BT, sedangkan posisi klorofil-a tertinggi di bulan yang sama berada di 8o LS – 6o LS dan 88o BT – 

90o BT (Gambar 2d). Secara umum berdasarkan hasil gambar 2a-d menunjukkan tangkapan ikan 

terbesar ada di SPL hangat  sekitar 29oC – 30oC, antara Bulan Maret-April. Meskipun SPL tersebut 

bukan suhu optimum, akan tetapi masih berada di kisaran suhu bagi Ikan Tuna untuk dapat hidup.  

3.2 Kajian Sebaran Klorofil-a 

Parameter klorofil-a dapat digunakan sebagai parameter penentu keberadaan Ikan Tuna di suatu 

perairan dengan mengasumsikan bahwa klorofil-a terkandung pada fitoplankton sebagai sumber 

makanan ikan-ikan kecil, selanjutnya ikan kecil dimakan Ikan Tuna (rantai makanan ekosistem laut). 

Kisaran parameter klorofil-a pada perairan Barat Sumatera sebesar 0,02 mg/m3 sampai dengan 0,25 

mg/m3 yang didapat dari data Satelit AQUA MODIS Bulan Februari – Mei 2013 (Gambar 3a-d). 

 
Gambar 3. Sebaran klorofil-a rata-rata di Bulan (a) Februari, (b) Maret, (c) April, 

dan (d) Mei tahun 2013 

Bulan Februari kisaran klorofil-a antara 0,05 – 0,25 mg/m3 dan sebaran tertinggi berada di sekitar 

pantai Barat Sumatera sampai kepulauan Mentawai dan Selat Malaka, sedangkan tangkapan Ikan 

Tuna berada pada koordinat 2o LS – 2o LU dan 90o BT – 94o BT (Gambar 3a). Selanjutnya pada Bulan 

Maret kisaran parameter klorofil-a sebesar 0,025 – 0,25 mg/m3, nilai sebaran terendah terdapat di laut 

lepas yang mengarah ke Samudera Hindia, sedangkan tangkapan Ikan Tuna berada pada koordinat 4o 

(a) (b) 

(c) (d) 
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LS – 2o LU dan 92o BT – 95o BT (Gambar 3b). Di Bulan April sebaran klorofil tertinggi terlihat 

sedikit berkurang dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun kisaran nilanya sama dengan bulan 

sebelumnya. Sebaran klorofil-a tertinggi berada di Barat Sumatara dan Ikan Tuna ditemukan pada 

koordinat 0o – 5o LS dan 92o BT – 98o BT (Gambar 3c). Konsentrasi klorofil-a kisaran 0,02 – 0,25 

mg/m3 ditunjukkan pada Bulan Mei dan konsentrasi tertinggi berada di sekitar pantai Barat Sumatera, 

Selat Malaka serta di sebelah timur daerah kajian, yaitu di koordinat 0o – 2o LS dan 94o BT – 98o BT 

(Gambar 3d).  

Terlihat sebaran klorofil-a memiliki konsentrasi tinggi di sekitar area pesisir Pulau Sumatera, pada 

Bulan Februari sebaran klorofil terlihat menyebar sampai ke tengah di luar pulau-pulau kecil. Hasil 

tangkapan Ikan Tuna Mata Besar dan Madidihang di Bulan Februari cukup banyak, akan tetapi 

tangkapan maksimum berada di bulan berikutnya, yaitu Bulan Maret. Fitoplankton yang mengandung 

klorofil-a merupakan makanan dari ikan-ikan kecil dan ikan-ikan tersebut menjadi makanan bagi ikan 

lebih besar termasuk Ikan Tuna (konsep rantai makanan di ekosistem laut).  

3.3 Kajian Hasil Tangkapan Ikan Tuna Mata Besar dan Madidihang 

Analisis grafik histogram tangkapan Ikan Tuna difokuskan pada jenis Mata Besar dan Madidihang 

yang berasal dari data tangkapan PPS Bungus setiap bulan dari Bulan Februari-Mei 2013 dan 

disesuaikan dengan ketersediaan data (Gambar 4a-d).  

 

 

Gambar 4. Jumlah dan berat total tangkapan Ikan Tuna (a)-(b) jenis Mata Besar,  

serta (c)-(d) jenis Madidihang 

 

Hasil tangkapan Ikan Tuna jenis Mata Besar tertinggi ada di Bulan Maret, jumlah dan berat totalnya 

adalah 101 dan 5.335 kg. Hasil tangkapan tertinggi kedua ada di Bulan April dengan jumlah 41 dan 

berat 1.885 kg. Hasil tangkapan Bulan Februari sebesar 34 (jumlah) dan 1.844kg (berat). Sedangkan, 

hasil tangkapan terendah di Bulan Mei dengan jumlah ikan 10 dan berat 891 kg (Gambar 4a-b). Data 

tangkapan Ikan Tuna Madidihang mencakup Bulan Maret-Mei 2013 (Gambar 4c-d). Hasil tangkapan 

terbesar diperoleh pada Bulan Mei, jumlah ikan 19 ekor dan berat total 541kg. Tangkapan kedua 

terbesar di Bulan Maret sejumlah 9 ekor dan berat total sebesar 206 kg, sedangkan tangkapan terendah 

di Bulan Mei sebanyak 3 ekor dan berat 130 kg. 

Tangkapan Ikan Tuna Mata Besar memiliki hasil tangkapan tertinggi di Bulan Maret (jumlah 101 dan 

berat 5.535 kg) dan Ikan Madidihang di Bulan April (jumlah 19 dengan berat total 541 kg). Sebaran 

SPL dari data satelit pada bulan Maret-April memiliki nilai kisaran lebih tinggi dibandingkan Bulan 

Februari dan Mei. Sedangkan, kondisi klorofil-a tinggi pada Bulan Maret dan April berada di sekitar 

pesisir Pulau Sumatera, berbeda dengan bulan sebelumnya di Bulan Februari sebaran klorofil-a tinggi 

di sebelah timur pulau-pulau kecil yang menuju ke laut lepas. Lokasi tersebut adalah lokasi dimana 

 
(a) (b) 

(c) (d) 



 

 

 

D-51 

 

Ikan Tuna tersebut ditangkap sesuai data logbook di Bulan Maret dan April. Hal ini menunjukkan 

adanya time-lag, dimana klorofil-a tinggi tidak secara langsung menunjukkan kelimpahan ikan di 

lokasi tersebut. Berdasarkan urutan rantai makanan klorofil-a di dalam fitoplankton dianalogikan 

sebagai produsen, menjadi makanan bagi zooplankton dan ikan kecil lainnya, seterusnya ikan kecil 

dikonsumsi oleh ikan yang lebih besar (Ikan Tuna Mata Besar dan Madidihang). Rantai makanan 

tersebut membutuhkan waktu untuk beralih dari satu tahap ke tahap lainnya. Sehingga ketika klorofil-

a tinggi di Bulan Februari pada sebelah timur pulau-pulau kecil, maka tangkapan Ikan Tuna akan 

tinggi di bulan berikutnya (Maret dan April) untuk lokasi yang sama. Selain itu SPL berada di kisaran 

Ikan Tuna dapat hidup. Kondisi ini menunjukkan SPL dan kondisi klorofil-a berkaitan dengan potensi 

wilayah tangkapan ikan.  

 

4. Kesimpulan 

Analisis citra satelit AQUA MODIS di Bulan Februari – Mei 2013 menunjukkan sebaran klorofil-a 

berkisar 0,025 – 0,25 mg/m3 dan sebaran SPL rata-rata antara 25 oC – 31oC. Data logbook kapal 

menunjukkan tangkapan Ikan Tuna Mata Besar tertinggi di Bulan Maret dengan jumlah 101 dan berat 

5.535 kg, sedangkan Ikan Madidihang tertinggi di bulan April dengan jumlah 19 dengan berat total 

541 kg. Di Bulan Maret-April menunjukkan SPL lebih hangat dibandingkan Bulan Februari dan Mei, 

dan klorofil-a tertinggi di Bulan Februari berlokasi di area penangkapan ikan di Bulan Maret dan 

April. Kaitan kondisi parameter lingkungan dengan tangkapan ikan dapat dijelaskan dengan time-lag 

dalam proses rantai makanan di ekosistem laut. Proses rantai makanan memerlukan waktu, dimana 

produsen (klorofil-a) dalam fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton, dan ikan kecil sampai menjadi 

makanan Ikan Tuna yang lebih besar.  
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Abstrak  
 

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan sarana 

prasarana transportasi darat, baik transportasi perkeretaapian maupun jalan. Seiring dengan adanya 

rencana pembangunan dan pengembangan transportasi darat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat juga berkewajiban untuk menjamin keselamatan lalu lintas perkeretaapian dan jalan. Salah 

satu objek rawan kecelakaan pada jalur pelayanan kereta api dan jalan adalah perlintasan sebidang. 

Tujuan penelitian ini adalah membangun geodatabase perlintasan sebidang. Perancangan dan 

pembangunan geodatabase perlintasan sebidang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

dari ESRI. Geodatabase ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan menjadi alat 

pendukung pengambilan keputusan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan 

prioritas atau rekomendasi penanganan keselamatan lalu lintas perkeretaapian dan jalan. 

Geodatabase perlintasan sebidang ini menyajikan informasi antara lain lokasi perlintasan sebidang, 

jumlah perlintasan, status perlintasan, status jalan, dan informasi prasarana perlintasan. 

 

Kata kunci : geodatabase, perlintasan sebidang, perlintasan kereta api 

 
1. Pendahuluan  

Seiring dengan rencana pembangunan dan pengembangan transportasi darat di Provinsi Jawa Barat, 

baik transportasi perkeretaapian dan jalan, maka di Jawa Barat akan terjadi peningkatan volume lalu 

lintas kereta api dan lalu lintas jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai program untuk 

peningkatan dan pengembangan layanan operasi maupun sarana dan prasarana perkeretaapian, baik 

dengan reaktivasi jalur, revitalisasi, maupun pembangunan jaringan dan layanan baru. Sebagaimana 

yang dikutip dari [1], rencana pembangunan infrastruktur perkeretaapiaan di Provinsi Jawa Barat 

meliputi Kereta Cepat Jakarta Bandung, Light Rail Transit (LRT) Monorel Bandung Raya, LRT 

Jabodebek, Shortcut Kereta Api Cibungur - Tanjungrasa, Kereta Api Perkotaan Bandung - Lembang, 

Kereta Akses Bandara Internasional Jawa Barat Tanjungsari - Kertajati - Arjawinangun, 

Pembangunan Kereta Api Akses Pelabuhan Patimban, Pembangunan Jalur Kereta Api Ciwidey - 

Rancabuaya, Pembangunan Jalur Kereta Api Sukabumi - Palabuhan Ratu, Reaktivasi Jalur Kereta Api 

Rancaekek - Tanjungsari, Reaktivasi Jalur Kereta Api Banjar - Pangandaran - Cijulang, Reaktivasi 

Jalur Kereta Api Bandung - Ciwidey, Reaktivasi Jalur Kereta Api Cibatu - Cikajang, Reaktivasi Jalur 

Kereta Api Cirebon - Kadipaten, dan Reaktivasi Jalur Kereta Api Bogor - Sukabumi - Cianjur - 

Padalarang. 

Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana perkeretaapian tersebut menuntut tingkat keselamatan 

yang semakin tinggi. Selain meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana perkeretaapian, Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat juga berkewajiban untuk menjamin keselamatan lalu lintas perkeretaapian dan 

lalu lintas jalan. Salah satu objek rawan kecelakaan pada jalur pelayanan kereta api adalah terletak di 

titik-titik perlintasan. Perlintasan adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan [2]. 

Perlintasan jalur kereta api dengan jalan merupakan simpang antara dua moda yang berbeda. Sesuai 

dengan [3] Pasal 124, tersurat bahwa “pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, 

pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api”, sehingga jika perlintasan antara kedua 

moda tersebut terjadi dan masih sebidang (levelcrossing), maka harus dilakukan penutupan perlintasan  
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jalan pada saat kereta api akan melintas di persimpangan tersebut. Permasalahan yang terjadi dari 

penutupan perlintasan adalah dapat menyebabkan tundaan bagi moda jalan. Tundaan adalah waktu 

yang hilang dimana lalu lintas terganggu oleh beberapa elemen. Tundaan akibat henti (stoped delay) 

adalah tundaan yang terjadi pada kendaraan dengan kendaraan tersebut berada dalam kondisi benar-

benar berhenti pada kondisi mesin hidup. Kondisi seperti ini jika berlangsung lama akan 

mengakibatkan suatu kemacetan. Penundaan mencerminkan waktu yang tidak produktif dan bila 

dinilai dengan uang, maka hal ini menunjukkan jumlah biaya yang harus dibayar masyarakat karena 

memiliki jalan yang tidak memadai (Hobbs, 1979 dalam [4]).  

Untuk mengatasi dan menghindari masalah tersebut, maka di setiap terjadinya perlintasan sebidang 

antara dua moda tersebut, diupayakan dibuat suatu persimpangan tidak sebidang dengan harapan 

permasalahan yang ada pada perlintasan sebidang dapat teratasi. Persyaratan ini secara tegas tersurat 

di dalam [5] pasal 1, bahwa “perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api dibuat dengan 

prinsip tidak sebidang” dan dituangkan kembali dalam [3] Bab VII pasal 91 ayat 1, dimana 

“perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang”. Saat ini, di Provinsi Jawa 

Barat masih banyak terdapat perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Dalam 

rangka peningkatan keselamatan lalu lintas kereta api dengan jalan, terutama pada perlintasan 

sebidang, pemerintah perlu melakukan inventarisasi lokasi perlintasan jalan dan kereta api yang ada di 

Jawa Barat, inventarisasi kondisi eksisting dari perlintasan tersebut, klasifikasi tingkat kewenangan 

berdasarkan status jalan, klasifikasi tingkat kerawanan, penyusunan prioritas dan rekomendasi 

penanganan keselamatan pada jalur-jalur tersebut. 

Untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas 

kereta api dengan jalan, maka akan dibangun geodatabase perlintasan sebidang. Geodatabase 

perlintasan sebidang merupakan sebuah konsep manajemen data relasional yang terdiri dari data 

spasial dan data atribut yang terkait dengan informasi perlintasan jalur kereta api dan jalan, yang dapat 

digunakan sebagai sumber data dan dapat diakses oleh berbagai aplikasi untuk kebutuhan informasi 

dan analisis pengambilan keputusan. Diharapkan geodatabase perlintasan sebidang ini dapat 

digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (khususnya Dinas Perhubungan) dalam proses 

penyusunan prioritas dan penyusunan rekomendasi penanganan keselamatan pada perlintasan-

perlintasan kereta api di Jawa Barat. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah geodatabase 

dibangun dengan menggunakan data sekunder dan sampel di beberapa titik perlintasan. Informasi 

yang disajikan dalam geodatabase meliputi lokasi perlintasan, jumlah perlintasan, status perlintasan, 

status jalan, dan informasi prasarana perkeretaapian. Perancangan dan pembangunan geodatabase 

perlintasan sebidang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dari ESRI. 

2. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam pembangunan geodatabase perlintasan sebidang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1 Metodologi Pembangunan Geodatabase Perlintasan Sebidang 
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3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Struktur Layer Geodatabase Perlintasan Sebidang 

Struktur layer geodatabase perlintasan sebidang yang dibangun adalah sebagai berikut: 

a) Data Tematik (Data Perkeretaapian), berisi informasi yang berhubungan dengan 

perkeretaapian, meliputi data perlintasan kereta api, jalur rel kereta api eksisting, jalur rel 

kereta api rencana, dan jalur rel kereta api reaktivasi. 

b) Data Dasar, berisi informasi dasar yang berhubungan dengan perlintasan kereta api, seperti 

batas administrasi, jaringan jalan, dan jaringan sungai. 

3.2. Inventarisasi Data Perlintasan Sebidang 

Sebelum dilakukan pembangunan geodatabase, terlebih dahulu dilakukan proses inventarisasi data, 

baik itu data spasial (peta) maupun data non-spasial (atribut/tabular). Terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam tahap inventarisasi data ini, yaitu mengenai tingkat kedalaman atau 

kedetailan data, tahun pengadaan/pembuatan data, sumber atau instansi pembuat data, skala, sistem 

proyeksi, dan sistem koordinat. Langkah awal yang dilakukan dalam tahap inventarisasi data adalah 

melakukan evaluasi terhadap kondisi data eksisting yaitu data perlintasan yang telah berhasil 

dihimpun. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi overlap data yang dapat menimbulkan kebingungan dari 

pengguna (user) dan tidak efektifnya data/informasi yang telah terhimpun.  

Tahap berikutnya adalah kompilasi dan verifikasi data, yaitu kegiatan pencarian, pengambilan, dan 

pengumpulan data perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang, termasuk informasi di 

lapangan seperti jumlah perlintasan, status perlintasan, status jalan, dan informasi prasarana 

perkeretaapian lainnya yang diperlukan dalam pembangunan geodatabase. Kegiatan verifikasi 

lapangan perlu dilakukan untuk memperjelas detail perlintasan sebidang pada peta/citra dengan cara 

melakukan pengecekan objek perlintasan sebidang tersebut di lapangan. Selain itu, verifikasi lapangan 

juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran visual mengenai kondisi atau situasi terkini dari 

perlintasan sebidang tersebut melalui foto dan video kondisi perlintasan sebidang di beberapa lokasi di 

wilayah Daop 2. Untuk membangun geodatabase perlintasan sebidang yang lengkap, maka dilakukan 

proses integrasi data (join attributes) antara data spasial perlintasan sebidang dengan informasi 

perlintasan kereta api yang telah disimpan dalam bentuk tabel.  

3.3. Pembangunan Geodatabase Perlintasan Sebidang 

Dari kegiatan inventarisasi data, diperoleh data yang diperlukan dalam pembangunan geodatabase 

perlintasan sebidang, yaitu meliputi data batas administrasi; jaringan jalan; jaringan sungai; data 

sekunder perlintasan; data survei lapangan; serta data jalur rel kereta api eksisting, rencana, dan 

reaktivasi. Sebelum membangun geodatabase, terlebih dahulu dibuat kodefikasi basis data, seperti 

yang dapat dilihat dalam Gambar 2. 
   DATA DASAR           DATA TEMATIK 

  
BATAS 

ADMINISTRASI 

DATA JARINGAN 

JALAN 

DATA JARINGAN 

SUNGAI   
DATA PERLINTASAN 

  KODE_PROV KODE_JLN KODE_SUNG   KOORD_X 

  NAMA_PROV  NAMA_JLN NAMA_SUNG   KOORD_Y  

  KODE_KAB JENIS_JLN ORDE_SUNG   JUML_JALUR 

  NAMA_KAB  PJG_JLN PJG_SUNG   STATUS  

  KODE_KEC    STATUS_JLN  

  NAMA_KEC   KOND_LL 

  KODE_DESA    POS_JAGA  

  NAMA_DESA   PL_PINTU 

  LUAS_DESA   BHN_PINTU 

              ISYARAT 

LOK 

   KETERANGAN 

Gambar 2 Kodefikasi Geodatabase Perlintasan Sebidang 

Setelah melakukan proses perancangan model geodatabase perlintasan sebidang, maka langkah 

selanjutnya adalah implementasi rancangan geodatabase perlintasan sebidang, yaitu memasukkan data 

dan struktur yang dibuat ke dalam model geodatabase perlintasan sebidang. Geodatabase perlintasan 

sebidang dibangun dengan menggunakan software dari ESRI yaitu ArcCatalog (ArcGIS). Langkah-

langkah yang dilakukan dalam membangun geodatabase perlintasan sebidang adalah:  

a. Membuat file geodatabase  

b. Membuat feature dataset  
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c. Membuat feature class  

d. Memasukkan data perlintasan kereta api 

 

3.4. Visualisasi Geodatabase Perlintasan Sebidang 

Untuk menampilkan atau memvisualisasikan geodatabase perlintasan sebidang, maka dibangun 

aplikasi SIG Perlintasan Sebidang. Berikut struktur layer yang dibangun pada aplikasi SIG Perlintasan 

Sebidang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Struktur Layer Geodatabase Perlintasan Sebidang 

Adapun contoh visualisasi dari hasil pembangunan geodatabase perlintasan sebidang dapat dilihat 

pada Gambar 4 s.d. Gambar 8. 

 

Gambar 4 Visualisasi Geodatabase Perlintasan Sebidang 
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Gambar 5 Visualisasi Perlintasan Sebidang di Jl. Otto Iskandardinata, Citamiang, Kota Sukabumi 

 

Gambar 6 Visualisasi Perlintasan Sebidang di Jl. Laswi, Batununggal, Kota Bandung 

 

Gambar 7 Visualisasi Perlintasan Sebidang di Jl. Arjawinangun, Arjawinangun, Kab. Cirebon 
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Gambar 8 Visualisasi Perlintasan Sebidang di Jl. Khoer Afandi, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya 

Dari hasil pembangunan geodatabase perlintasan sebidang dapat diketahui informasi lokasi perlintasan 

(koordinat X dan Y), jumlah jalur perlintasan kereta api, status perlintasan (resmi atau liar), status 

jalan (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan kecamatan, atau jalan desa), dan 

informasi prasarana perkeretaapian lainnya (seperti pos jaga, palang pintu, isyarat lampu, isyarat 

suara). 

4. Kesimpulan 

Geodatabase perlintasan sebidang merupakan geodatabase yang memuat informasi perlintasan 

sebidang, yaitu perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan. Perancangan geodatabase perlintasan 

sebidang dilakukan dengan tujuan untuk membentuk struktur layer geodatabase perlintasan sebidang. 

Proses perancangan geodatabase dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dari ESRI. 

Implementasi rancangan geodatabase perlintasan sebidang dilakukan dengan menggunakan data dasar, 

data tematik berupa data perlintasan kereta api yang tersedia di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat, dan data hasil survei lapangan. Aplikasi SIG Perlintasan Sebidang merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk menyajikan atau memvisualisasikan geodatabase perlintasan sebidang yang memuat 

informasi lokasi perlintasan, jumlah jalur perlintasan kereta api, status perlintasan, status jalan, dan 

informasi prasarana perkeretaapian lainnya. 
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