
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMINAR NASIONAL BIDANG TEKNIK 

INFORMATIKA: SMART CITY 

 

 
 



 
 
 

E-1 
 

Implementasi Computer-Assisted Language Learning (CALL) Di 
Laboratorium Bahasa Di Perguruan Tinggi Di Bandung:  

Fitur umum dan persepsi dosen 
  

Corry Caromawati1 dan Levita Dwinaya2 
1Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Industri  

2Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Institut Teknologi Nasional 

Jl. PKH. Mustapha No. 23, Bandung 40124 
corry@itenas.ac.id, levita@itenas.ac.id 

 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penggunaan teknologi berbasis computer untuk pengajaran 
Bahasa Inggris, dikenal juga sebagai CALL, pada lab Bahasa di sepuluh perguruan tinggi di 
Bandung. Pemetaan ini dilihat dari persepsi dosen yang mengajar di lab bahasa. Untuk memenuhi 
tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kuesioner dan wawancara 
sebagai metode pengambilan data. Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 28 orang sedangkan 
yang diwawancara berjumlah 7 orang dosen yang mengajar di lab bahasa di berbagai perguruan 
tinggi di Bandung. Dari hasil penelitian diketahui terdapat 3 tipe lab di Bandung berdasarkan 
kelengkapan yang dimiliki. Terdapat pula beragam persepsi kecukupan terhadap kelengkapan 
tersebut karena yang menentukan persepsi kecukupan bukanlah kelengkapan teknologi yang 
digunakan tapi tujuan serta aktivitas pembelajaran.   
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1. Pendahuluan  

Masuknya dunia pada revolusi industri 4.0 telah mendorong pengintegrasian teknologi di berbagai 
bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Dunia pendidikan saat ini harus bisa bergerak 
linear dengan perkembangan teknologi, baik dari sisi tujuan, isi maupun prosesnya. Jika Dunia 
pendidikan gagal memenuhi hal ini, maka akan terjadi disrupsi yang membuat pendidikan ditingalkan 
dan akhirnya menuju kematiannya (Sudaryono, 2017). Oleh karena itu, pengintegrasian teknologi 
merupakan hal penting dan harus dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, termasuk institusi 
perguruan tinggi. 

Pembelajaran bahasa Inggris, sebagai salah satu mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi, 
juga harus mampu memenuhi tuntutan pengintegrasian teknologi secara efektif untuk meraih manfaat 
yang optimal dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Sesungguhnya, pengintegrasian teknologi 
bukan sesuatu yang baru dalam pendidikan bahasa Inggris. Penerapan teknologi dalam pendidikan 
Bahasa Inggris atau yang juga dikenal Computer-Assisted Language Learning (CALL) tercatat mulai 
dilakukan sejak awal tahun 60-an (Davies, Otto, & Rüschoff, 2013), walaupun pada pelaksanaannya 
sudah berlangsung sejak tahun 1950an (Chapelle, 2001). Sejak saat itu perkembangannya sangatlah 
pesat hingga mencakup hampir seluruh aspek teknologi termasuk sistem menejemen pembelajaran 
seperti Moodle, e-learning, dan Blackboard; perangkat lunak seperti Hot Potatoes; Computer-
Mediated Communication (e.g. Skype, Google Hangout), big data (e.g. corpus-based language 
learning), paket kursus/courseware seperti Rosetta Stone;  bahkan virtual environment (e.g. Second 
Life) (Levy & Stockwell, 2013). Semua jenis teknologi ini digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi 
pembelajaran Bahasa.  

Computer-Assisted Language Learning (CALL), yang juga dikenal dengan nama lainnya seperti 
Technology-Enhanced Language Learning (TELL) atau ICT-Based language learning, secara 
sederhana didefinisikan sebagai penggunaan teknologi berbasis computer untuk tujuan pembelajaran 
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Bahasa (dalam hal ini Bahasa Inggris). Hubungan antara pengajar, pembelajar, Bahasa Inggris, dan 
komputer digambarakan oleh Chapelle & Jamieson (2008) dalam gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar dan penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa komputer diperlakukan 
sebagai media pembelajaran yang tidak menggantikan pengajar. Oleh karena itu, implementasi CALL 
tidak lepas dari perlengkapan komputer serta bahan ajar. Secara definisi, Tomlinson (2001) 
menyebutkan bahan ajar dalam pengajaran Bahasa Inggris sebagai apa pun yang digunakan untuk 
membantu pembelajaran Bahasa yang dapat berupa  Bahasa, visual, audio atau kinestetik, dan dapat 
dipresentasikan dalam bentuk print, melalui tampilan langsung, kaset, CD-ROM, DVD, atau internet 
(p. 66). Sedangkan bahan ajar CALL (CALL materials) didefinisikan lebih spesifik oleh Levy (1997) 
sebagai bahan ajar yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi komputer. Bahan ajar ini dapat 
berupa perangkat lunak, paket pembelajaran, website, kelas daring, maupun lingungan pembelajaran 
(Levy & Stockwel, 2006). Levy & Stockwel (2006) juga menambahkan bahwa lingkungan 
pembelajaran (learning environment) sering diperlakukan berbeda dengan bahan ajar, namun mereka 
memasukkannya di bawah payung bahan ajar CALL juga.  

Menurut Roby (2004), CALL ini muncul ketika laboratorium Bahasa mengalami krisis imej sehingga 
terbentuklah wajah baru lab Bahasa yang menggunakan bahan ajar berbasis komputer. Itulah 
sebabnya, bahan ajar CALL tidak lepas dari lab Bahasa. Laboratorium Bahasa atau yang lebih sering 
disebut lab Bahasa telah menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh kebanyakan universitas di 
Indonesia. Fasilitas ini menjadi salah satu daya tarik universitas untuk calon mahasiswa baru mereka. 
Tak dapat dipungkiri, lab Bahasa memiliki banyak wajah, dan pada kenyataannya, lab Bahasa sudah 
mengalami berbagai revolusi sejak mulai didirikannya. Walaupun demikian, menurut kamus The 
American Heritage Dictionary, lab Bahasa didefinisikan sebagai ruangan yang digunakan untuk 
pembelajaran Bahasa dan dilengkapi dengan tape recorders, video cassette recorders atau komputer 
yang terhubung ke alat monitoring yang memungkinkan pengajar untuk mendengar dan berbicara 
pada pembelajar baik secara individu maupun kelompok (Bera, 2017, p. 135). Lebih jauh, Bera (2017) 
mengatakan bahwa fungsi umum lab Bahasa adalah untuk melatih pembelajar keterampilan 
berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sehingga membantu mereka 
meningkatkan keterampilan berkomunikasi mereka. 

Untuk memenuhi fungsi tersebut, lab bahasa dilengkapi dengan berbagai fitur. Jika dirunutkan, pada 
awal munculnya lab Bahasa fitur utama lab adalah phonograph yang berisi suara untuk melatih 
pronunciation. Pada masa Structural Lab, fitur utama lab Bahasa adalah audiocassette dengan alat 
yang dapat memutar, mengulang, dan menghentikannya. Booth pembelajar dan headset yang terisolasi 
juga menjadi fitur utama pada masa ini. Pada masa Communicative Lab, fitur utama lab adalah 
komputer, booth pembelajar yang lebih terbuka dilengkapi dengan komputer di atasnya, serta adanya 
console dan/atau LAN (the Local Area Network). Dengan atau tanpa console, LAN menghubungkan 
komputer pengajar dengan pembelajar. Sebagai ganti console, software learning environment dipakai. 
Fitur-fitur ini memungkinkan pengajar mengatur menejemen kelas dan menggunakan CALL materials 
seperti perangkat lunak (software), video, paket pembelajaran (courseware), dsb. Sedangkan fitur 
utama Integrative Lab tidak/belum dituliskan dalam catatan literature. Yang pasti Integrative Lab akan 
membutuhkan koneksi internet dan komputer.  

Gambar 1. Hubungan antara pengajar, pembelajar, Bahasa Inggris, dan komputer (source: Chapelle & Jamieson, 2008, p. 2) 
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Penggunaan berbagai fitur di laboratorium bahasa yang terkait dengan teknologi ini sesungguhnya 
merupakan suatu bidang yang menarik untuk diteliti. Terbukti, banyak penelitan telah dilakukan di 
Indonesia terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa. Contohnya adalah penelitian 
tentang penggunaan Edmodo (Abdulrahman, 2016), i-Pad (Arbali & Kurniawati, 2016), Andorid 
Applications (Dewi, 2016), WebQuest (Sadikin, 2016), e-learning (Pradana & Amir (2016); Kwary & 
Fauzie (2018), dll. Penelitian-penelitian seperti ini telah memberi kontribusi besar bagi para pengguna 
teknologi untuk Bahasa Inggris. Namun, sayangnya penelitian tersebut lebih bersifat ekslusif pada 
teknologi (software, website, courseware, dll) tertentu. Sebuah penelitian yang lebih luas yang 
mengkaji tentang penggunaan teknologi di lab bahasa, terutama di tingkat pendidikan tinggi dilihat 
dari para dosen Bahasa Inggris sendiri sampai tulisan ini dibuat belum ditemukan. Oleh karena itu, 
penelitian yang dituangkan dalam laporan ini diposisikan untuk mengisi kekosongan tersebut. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sudut pandang baru yang akan dapat memberikan 
informasi terkini bagi para peneliti di bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Bahasa Inggris, 
bahkan Sistem Informasi mengenai perkembangan integrasi teknologi untuk tujuan pengajaran Bahasa 
Inggris.  Untuk tujuan yang tersebut di atas, penelitian ini akan menjawab  pertanyaan terkait dengan 
implementasi teknologi dalam pembelajaran Bahasa Inggris: Bagaimana persepsi dosen terhadap 
implementasi bahan ajar CALL pada lab Bahasa di berbagai institusi perguruan tinggi tempat mereka 
mengajar? 

2. Metodologi 

Studi ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan penyebaran kuesioner dan wawancara sebagai 
metode untuk mengambil data. Penelitian ini melibatkan 28 orang pengajar lab dari 12 institusi 
perguruan tinggi di Bandung sebagai responden kuesioner, dan 7 orang dari 4 institusi perguruan 
tinggi di Bandung untuk diwawancara.  

Data yang terkumpul kemudian dianalisa untuk dilihat pola yang dapat ditarik. Karena data yang kami 
miliki menunjukkan suatu pola, kami pun berhasil membuat kelompok lab bahasa. Selain 
dikelompokkan, data yang ada pun dihitung frekuensi kemunculannya sesuai masing-masing 
kelompok untuk pemaknaan.  

3. Hasil & diskusi 
Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner maupun wawancara, terdapat beragam perangkat 
keras yang digunakan di laboratorium bahasa di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Untuk 
memudahkan pembahasan, beragam data itu dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 

1. Kelompok dengan komputer untuk guru dan mahasiswa 
Di kelompok terakhir ini, komputer tidak hanya disediakan untuk dosen tapi juga untuk setiap 
mahasiswa. Ruang laboratorium jenis ini selain dilengkapi dengan meja dan komputer untuk 
dosen dan mahasiswa, biasanya juga terdapat headset. Untuk melengkapi, juga disediakan 
proyektor atau TV dan alat pengeras suara sebagai cadangan atau pengganti ketika komputer 
tidak bisa digunakan karena suatu hal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah dosen yang 
mengajar di lab tipe ini 28,6% dari total responden kuesioner, dan 14,3% dari total responden 
wawancara.   

2. Kelompok dengan komputer guru dan booth mahasiswa tanpa komputer 
Kelompok ini mencakup tipe laboratorium yang menyediakan komputer untuk dosen dan juga 
booth untuk mahasiswa, namun dalam booth tersebut tidak disediakan komputer. Biasanya pada 
booth tersedia konsol yang diatur oleh komputer dosen terkait dengan aktivitas yang harus 
dilakukan mahasiswa. Selain pengatur aktivitas, di booth juga biasanya terdapat headset, yaitu 
alat yang membantu mahasiswa melakukan aktivitas menyimak secara individual, dan juga 
aktivitas berbicara, jika dilengkapi dengan microphone. Pada laboratorium ini juga tersedia alat 
pengeras suara untuk melengkapi headset. Tidak menutup kemungkinan, ruangan pada 
laboratorium tipe ini juga dilengkapi dengan proyektor atau TV untuk membantu proses 
pembelajaran yang membutuhkan tampilan berupa teks maupun gambar.  Berdasar penelitian 
diketahui bahwa 28,6% responden kuesioner dan 42,9% responden wawancara mengajar di lab 
tipe ini. 

3. Kelompok dengan hanya komputer dosen 
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Kelompok ini mencakup tipe laboratorium yang hanya menyediakan komputer untuk dosen, 
sedangkan mahasiswa tidak disediakan konsol atau komputer. Biasanya di laboratorium tipe ini, 
ruangan dilengkapi dengan proyektor atau TV untuk menampilkan visual berupa teks dan 
gambar, baik gambar diam maupun bergerak. Untuk membantu melatih kemampuan menyimak 
maupun berbicara juga tersedia alat pengeras suara yang dihubungkan ke komputer dosen. Dari 
penelitian diketahui bahwa jumlah dosen yang mengajar di lab tipe ini baik dari kuesioner 
maupun wawancara adalah 42,9% dari total responden.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Berkenaan dengan ketersediaan perangkat keras yang tersedia di laboratorium tempat para dosen yang 
terlibat penelitian ini mengajar, ditanyakan dalam kuesioner maupun wawancara, persepsi dosen 
terhadap ketersediaan tersebut, apakah cukup memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran atau 
tidak. Dalam grafik berikut dapat dilihat jawaban para dosen tersebut yang diperoleh melalui 
kuesioner maupun wawancara. 

 
Gambar 3 Persepsi kecukupan terhadap fitur lab bahasa 

Cukup mengejutkan, data terkait persepsi dosen apakah perangkat keras yang tersedia di laboratorium 
tempat mereka mengajar cukup atau tidak cukup dalam membantu mereka menjalankan proses belajar 
mengajar di laboratorium, baik yang diperoleh dari kuesioner maupun wawancara identik. Jumlah 
dosen yang menjawab cukup baik pada kuesioner maupun wawancara sama, yaitu 57,1% dari dosen 
yang terlibat penelitian. Begitu pula jumlah dosen yang menjawab tidak cukup baik pada kuesioner 
maupun wawancara sama, yaitu 42,9% dari total dosen yang terlibat penelitian ini.     

Jika dikaitkan dengan pertanyaan perangkat keras yang tersedia di laboratorium, pada umumnya 
laboratorium yang ada di berbagai institusi perguruan tinggi di Bandung masuk pada kategori 
pertama, yaitu hanya menyediakan komputer atau laptop untuk dosen yang dilengkapi dengan alat 
pengeras suara untuk aktivitas menyimak mahasiswa, dan proyektor untuk menampilkan visual berupa 
teks maupun gambar. Tentu laboratorium jenis ini dibandingkan kedua laboratorium yang lain tidak 
terlalu lengkap. Namun ternyata, pada umumnya dosen merasa cukup dengan laboratorium jenis ini. 

Ketika ditanya lebih lanjut dalam wawancara terkait hal ini, ada dosen menjawab bahwa komputer 
dosen, pengeras suara dan proyektor pun sudah cukup karena aktivitas yang dituntut oleh 
penyelenggara laboratorium hanya menyimak kemudian mahasiswa diminta melakukan percakapan 
dan/atau menjawab pertanyaan terkait materi simakan. Bahkan seringkali mahasiswa hanya belajar 
kosakata dan artinya kemudian mengerjakan latihan secara tertulis berupa teks rumpang, 
menjodohkan atau pilihan ganda. Dosen tersebut juga menyebutkan bahwa materinya pun merupakan 
pelengkap dari materi kelas. Sehingga dengan perangkat keras yang tersedia, itu pun sudah cukup. 

Gambar 2. Contoh tipe lab. (kiri) kelompok 1; (tengah) kelompok 2; (kanan) kelompok 3 
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Di sisi lain, ketika diwawancara dosen yang mengatakan tidak cukup, padahal laboratorium tempat 
mereka mengajar termasuk tipe ke dua, dimana tersedia tidak hanya komputer dosen, pengeras suara, 
dan proyektor, tapi juga booth mahasiswa yang dilengkapi dengan konsol maupun headset, mereka 
mengatakan bahwa pada masa sekarang belajar bahasa tidak cukup hanya dengan menyimak dan atau 
berlatih berbicara, tapi juga harus melihat apakah konten nya sesuai dengan konteks kekinian. Selain 
itu, ada dosen juga yang mengatakan bahwa penggunaan perangkat keras di laboratorium seharusnya 
tidak hanya difokuskan pada pembelajaran bahasa tapi bagaimana ketika belajar bahasa juga 
mahasiswa belajar menggunakan teknologi. Dengan demikian, perlu dilakukan pembaharuan 
perangkat keras yang dapat membantu tercapainya kedua tujuan ini. 

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner maupun wawancara, terdapat beragam 
perangkat lunak yang digunakan di laboratorium bahasa di berbagai perguruan tinggi di Bandung. 
Berbagai perangkat lunak yang disebutkan oleh para dosen dalam kuesioner maupun wawancara 
kemudian dikelompokan berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Dari data yang diperoleh melalui 
kuesioner terdapat 4 (empat) kelompok perangkat lunak yang disebutkan responden, sedangkan dari 
data yang diperoleh melalui wawancara diperoleh tambahan 2 (dua) kelompok perangkat lunak, 
sehingga total kelompok perangkat lunak adalah 6 (tujuh). Dalam hal ini, 4 (empat) kelompok yang 
disebutkan dalam kuesioner juga disebutkan dalam wawancara. Oleh karena itu, data yang diperoleh 
melalui wawancara memperkaya data yang diperoleh melalui kuesioner.  

Keenam kelompok perangkat lunak tersebut adalah; 1) pemutar audio atau suara misalnya MP3 
Player, 2) pemutar video misalnya GOM, 3) Penyunting audio atau suara, yang juga mencakup untuk 
merekam suara, misalnya Adobe Audition, 4) Coursewares, berupa aplikasi yang memuat materi 
pembelajaran bahasa Inggris siap pakai per tingkat atau per target pembelajaran, misalnya Roseta 
Stone dan CDROM TOEFL, 5) Penayang visual termasuk teks dan gambar misalnya MS Office dan 
Adobe Reader, serta 6) Situs jejaring atau websites untuk membantu proses pembelajaran misalnya 
onestopenglish.com dan BBC.com. Ringkasan perangkat lunak yang dipakai di lab bahasa berdasar 
jawaban para pengajar di lab bahasa baik melalui kuesioner maupun wawancara. 

Tabel 1. ketersediaan perangkat lunak 

Perangkat Lunak Kuesioner Wawancara 
Pemutar Audio 92.9% 100.0% 
Pemutar Video 85.7% 100.0% 
Penyunting Audio 42.9% 14.3% 
Coursewares 46.4% 28.6% 
Penampil Visual Teks/Gambar 
(MS Office, Adobe reader) 0.0% 100.0% 
Websites 0.0% 14.3% 

 

Dari temuan tentang perangkat lunak yang terdapat di laboratorium tempat para dosen yang terlibat 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak yang disediakan oleh institusi perguruan 
tinggi akan sejalan dengan perangkat keras yang disediakan oleh institusi tersebut. Jika dilihat dari 
temuan tentang perangkat keras yang tersedia di laboratorium tempat para dosen yang terlibat 
penelitian ini mengajar yang pasti ada itu adalah komputer dosen, proyektor dan pengeras suara, maka 
perangkat lunak yang umum tersedia di laboratorium tempat dosen-dosen yang terlibat penelitian ini 
pun adalah yang sejalan dengan perangkat keras tersebut yaitu pemutar audio, pemutar video dan 
penayang visual berupa teks atau gambar.  

Lebih lanjut, karena perangkat keras tersebut merupakan fasilitas untuk dosen maka perangkat 
lunaknya pun lebih banyak digunakan oleh dosen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dosen-
dosen yang terlibat penelitian ini pada umumnya dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan 
teknologi, menggunakan metode-metode pembelajaran yang berfokus pada pengajar. Hal ini bisa jadi 
bukan pilihan dosennya tapi karena dibatasi oleh fasilitas yang disediakan oleh institusi tempat 
mereka mengajar. 

Berkenaan dengan ketersediaan perangkat lunak yang tersedia di laboratorium tempat para dosen yang 
terlibat penelitian ini mengajar, ditanyakan dalam kuesioner maupun wawancara, persepsi dosen 
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terhadap ketersediaan tersebut, apakah cukup memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran atau 
tidak. Dalam grafik berikut dapat dilihat jawaban para dosen tersebut yang diperoleh melalui 
kuesioner maupun wawancara.  

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner maupun wawancara menunjukan bahwa dosen yang 
terlibat dalam penelitian ini secara umum memandang bahwa perangkat lunak yang tersedia di 
laboratorium tempat mereka mengajar sudah mencukupi kebutuhan mereka mengajar. Terlihat di 
grafik, 67,9% dosen yang menjadi responden kuesioner menjawab cukup. Tidak jauh berbeda, 57,1% 
dosen yang diwawancara juga merasa cukup. Ketika ditanya lebih lanjut tentang persepsi kecukupan 
ini, secara umum terdapat dua jawaban. Pertama bahwa perangkat keras yang tersedia cukup 
memfasilitasi berfungsinya perangkat lunak yang dipakai, dan yang ke dua bahwa aktivitas 
pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan oleh 
institusi tempat mereka mengajar sudah cukup termediasi oleh keberadaan perangkat lunak tersebut. 

 
Gambar 4 Persepsi kecukupan terhadap CALL materials 

Di sisi lain, dari data kuesioner maupun wawancara ditemukan bahwa sebanyak 32,1% responden 
pada kuesioner dan 42,9% dosen yang diwawancara menyebutkan bahwa perangkat lunak yang 
tersedia di laboratorium tempat mengajar tidak mencukupi proses pembelajaran yang mereka 
laksanakan. Saat dosen-dosen yang mempersepsi ketidakcukupan diwawancara, jawabannya ternyata 
tidak jauh berbeda dengan yang mempersepsi cukup, yaitu bahwa perangkat keras yang tersedia di 
laboratorium tempat mereka mengajar memiliki kemampuan untuk memfungsikan beragam perangkat 
lunak yang belum tersedia, dan bahwa perangkat lunak yang tersedia belum cukup memfasilitasi 
aktivitas pembelajaran yang ideal menurut mereka. Ketika ditanya lebih lanjut akan hal ini, mereka 
menjawab bahwa menurut mereka seharusnya perangkat lunak bisa difungsikan tidak hanya untuk 
mempelajari bahasa tapi juga bagaimana ketika mempelajari bahasa ini juga mampu mempelajari 
kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan mahasiswa pada masa sekarang yaitu critical 
thingking, learning autonomy, dan digital literacy.  

4. Kesimpulan 

Dari hasil dan diskusi dapat disimpulkan bahwa perangkat keras maupun perangkat lunak yang 
tersedia di lab bahasa di berbagai perguruan tinggi di Bandung cukup beragam. Ada institusi yang 
memiliki lab dilengkapi dengan perangkat keras maupun perangkat lunak yang mengikuti 
perkembangan teknologi, namun ada juga yang tidak terlalu lengkap atau bahkan minim. Persepsi 
para dosen lab mengenai kecukupan perangkat keras maupun perangkat lunak yang tersedia di 
laboratorium bahasa tempat mereka mengajar bisa dilihat dari apakah perangkat keras maupun 
perangkat lunak yang tersedia dapat membantu para dosen melaksanakan aktivitas belajar dan 
mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan institusi masing-
masing. Dengan demikian, ketersediaan yang minim pun dapat dianggap cukup jika proses 
pembelajarannya hanya menyimak teks untuk menjawab soal, atau untuk menjadi model berlatih 
percakapan, atau aktivitas semisal. Di sisi lain, beragamnya perangkat keras dan perangkat lunak yang 
tersedia di laboratorium bahasa pun bisa dianggap tidak cukup ketika proses belajar dan mengajarnya 
meliputi aktivitas-aktivitas yang membutuhkan paparan kebahasaan otentik yang kekinian misalnya 
bercakap-cakap dengan penutur asli, membuat video, menulis blog dll., dan aktivitas-aktivitas yang 
tidak hanya berfokus pada pemerolehan kemampuan berbahasa tapi juga kemampuan-kemampuan 
seperti high order thinking, autonomous learning dan digital literacy.    
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Abstrak 

 
Isu mengenai pemanasan global menjadi isu penting yang terus mendapat perhatian khusus oleh 
negara-negara di dunia. Salah satu faktor yang mengakibatkan pemanasan global adalah 
peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, khususnya gas karbondioksida (CO2). Di Indonesia sektor 
peternakan mempunyai andil yang besar dari total emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengestimasi besaran emisi karbon yang dapat direduksi dari pemanfaatan biogas sebagai 
bahan bakar. Biogas didapatkan dari limbah rumen sapi dari rumah potong hewan (RPH) di seluruh 
provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi 
terbesar dari pemanfaatan Biogas sebesar 31,439,880 m3. Nilai tersebut jika dimanfaatkan secara 
optimal sebagai bahan bakar akan mampu mereduksi CO2 sebesar 1,375 kton dibandingkan jika 
metana hasil fermentasi dilepas langssung ke udara tanpa pemanfaatan apapun. Total optimalisasi 
pemafaatan biogas sebagai bahan bakar diestimasikan dapat memberikan kontribusi penurunan emisi 
sebsar 1.2% dari total emisi CO2 nasional. 

 
Kata Kunci: Biogas, Emisi CO2, Limbah rumen, Rumah potong hewan (RPH) 

 
 
1. Pendahuluan 

Saat ini, isu mengenai pemanasan global menjadi isu penting yang harus segera diatasi. Salah satu 
faktor yang mengakibatkan pemanasan global adalah peningkatan gas rumah kaca di atmosfer akibat 
dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas antropogenil (Dharmowijoyo 
dan Tamin, 2010; Ramlan, 2002). Sektor yang berpengaruh dalam peningkatan emsisi karbon adalah 
sektor transportasi, penyediaan energi, dan industri (IPCC, 2006). 
Sektor peternakan mempunyai andil sebesar 18% dari total emisi gas rumah kaca, yang diukur dalam 
kadar CO2 dan metan CH4 (Anthropogenic methane), yang mana metan mempunyai 23 kali lipat 
potensi resiko penyebab global warming jika dibandingkan dengan CO2 (Nielsen dkk, 2009). Sumber 
emisi yang berasal dari peternakan berasal dari dua komposisi yaitu pencernaan dan feses yang 
terbentuk terbentuk akibat fermentasi komposisi tersebut oleh bakteri metanogen (Gustiar dkk, 2014).   
Salah satu energi terbarukan yang ramah lingkungan adalah biogas. Banyak usaha yang dilakukan 
dengan memaksimalkan potensi dari rumah potong hewan untuk dijadikan biogas (Saputri et al, 2014; 
Alfazeli, 2014). Limbah organik yang berupa darah, rumen dan kotoran hewan dapat dirubah menjadi 
sumber energi terbarukan (renewable energy sources) berupa biogas. 
Berdasarkan The Conference of the Parties (COP) di Paris, Indonesia turut serta berkomitmen untuk 
menjaga suhu bumi tidak naik diatas 2C. Salah satu bentuk komitmen Indonesia adalah dengan 
mengurangi penggunaan fossil fuel. Dewan Energi Nasional Indonesia (2016) menargetkan 
peningkatan penggunaan EBT menjadi 23% di tahun 2025. Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan 
penggunaannya adalah biogas. 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah daging sapi yang dipotong yang cukup tinggi. 
Limbah sektor peternakan dapat menjadi sesuatu yang berguna bila dimanfaatkan dengan baik. Gas 
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metana dari limbah peternakan dapat dibuat menjadi bahan bakar dengan emisi karbondioksida yang 
rendah (Syamsuri, 2015).  
Penelitian ini mencoba untuk mengestimasi besaran emisi karbon (CO2e) yang dapat di reduksi jika 
pemanfaatan limbah peternakan, dalam hal ini adalah rumen sapi sebagai biogas secara optimal. Hasil 
dari penelitian ini tentunya akan sangat berguna tidak saja dari sudut pandang potensi biogas sebagai 
energi terbarukan melainkan dari besaran emisi karbon yang dapat diminimasi dari pemanfaatan 
biogas. 
 

2. Metode Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka (data sekunder). Data 
sekunder berupa jumlah sapi yang dipotong untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia didapatkan dari 
Badan Pusat Statistik (BPS, 2015). Hasil data yang didapat kemudian dilakukan pengestimasian 
potensi biogas berdasarkan perhitungan matematis yang didapat dari penelitian-penelitian 
sebelumnya. Langkah pertama adalah menghitung berat sapi dengan cara mengkalikan jumlah sapi 
masing-masing provinsi dengan rata-rata berat sapi di Indonesia. Rata-rata berat sapi di Indonesia 
adalah 400 kilogram (Yuliantika dkk, 2016). Setelah mendapatkan berat sapi, langkah selanjutnya 
adalah mengestimasi jumlah biogas yang dapat dihasilkan dengan mengalikan berat sapi dengan 
koefesien proporsi potensi biogas yang dapat dihasilkan dari rumen sapi. Dalam 1 kilogram berat sapi 
dapat dihasilkan biogas sebanyak 0,3 m3 (Alfazeli, 2014). Biogas yang dihasilkan dari masing-masing 
provinsi kemudian dianalisis untuk diketahui potensi ana yang memiliki potensi biogas terbesar di 
Indonesia. Adapun untuk mengetahui besaran emisi karbon yang dihasilkan, kami melakukan estimasi 
sebagai berikut: Nielsen (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CH4 memiliki 23 kali lebih 
berbahaya dibandingkan CO2 sebagai gas rumah kaca. Oleh karena itu kita dapat menuliskan 
persamaan sebagai berikut: 
 

CH4 = 23 CO2     (1) 
 
Jika kita memiliki 1 m  CH4  yang lepas ke udara akibat dari sektor peternakan sapi, maka 
berdasarkan persamaan (1), volume beban pencemar CO2 yang dilepas ke udara adalah sebesar 23 m3. 
Pada penelitian ini kami mencoba mengestimasi berapa beban pencemar CO2, jika CH4  dimanfaatkan 
sebagai biogas, khususnya untuk bahan bakar. Sehingga berdasarkan Persamaan Stoikometri 
sederhana akan diperoleh persamaan sebagai berikut. 
 

CH  2O  ⟶  CO 2H O  (2) 
 
Mengacu kepada Persamaan (2), jika kita memiliki 1 m  CH4 , (massa jenis CH4 adalah 0,656 kg/m ) 
maka volume CO  (massa jenis  CO  adalah 1,98 kg/m ) adalah 0.91 m . Oleh karena ini didapatkan 
Persamaan 3 sebagai berikut:  
 

CH4 = 0.91 CO2                 (3) 
 
Jika kita membandingkan antara Persamaan (1) dan (3), maka didapatkan penurunan CO2, sebesar 
96% dengan kondisi seluruh biogas yang didapatkan di konversi menjadi bahan bakar. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, didapatkan banyaknya sapi yang 
dipotong pada seluruh rumah potong hewan di tiap-tiap provinsi di Indonesia sebagaimana dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Jumlah Sapi yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Tiap Provinsi Pada Tahun 2015 

No. Provinsi Jumlah Sapi (ekor) 

1 Aceh 13,231 

2 Sumatera Utara 26,250 



 
 

 

F-3 
 

No. Provinsi Jumlah Sapi (ekor) 

3 Sumatera Barat 34,005 

4 Riau 15,293 

5 Jambi 6,960 

6 Sumatera Selatan 19,059 

7 Bengkulu 7,075 

8 Lampung 18,537 

9 Kep. Bangka Belitung 7,789 

10 Kep. Riau 944 

11 Dki Jakarta 39,070 

12 Jawa Barat 186,405 

13 Jawa Tengah 151,350 

14 Di Yogyakarta 12,146 

15 Jawa Timur 261,999 

16 Banten 107,376 

17 Bali 42,921 

18 Nusa Tenggara Barat 37,482 

19 Nusa Tenggara Timur 31,891 

20 Kalimantan Barat 10,831 

21 Kalimantan Tengah 12,193 

22 Kalimantan Selatan 16,016 

23 Kalimantan Timur 38,181 

24 Kalimantan Utara 1,425 

25 Sulawesi Utara 4,174 

26 Sulawesi Tengah 15,805 

27 Sulawesi Selatan 51,869 

28 Sulawesi Tenggara 11,423 

29 Gorontalo 5,285 

30 Sulawesi Barat 1,476 

31 Maluku 5,006 

32 Maluku Utara 2,642 

33 Papua Barat 5,948 

34 Papua 5,113 

Indonesia 1,207,170 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Total sapi potong di Indonesia berkisar 1,207,170 ekor 
sepanjang Tahun 2016. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah 
sapi potong terbanyak sebesar 261,999 ekor sapi, disusul oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan 
Banten. Besarnya jumlah sapi potong di suatu provinsi tentunya berkorelasi dengan potensi biogas 
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yang dapat dihasilkan. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa potensi terbesar pemanfaatan 
biogas adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 31,439,880 m3 
 

 
Gambar 1 Potensi Biogas (m3) dari Rumen Sapi untuk Tiap-tiap Provinsi di Indonesia 

 
Berdasarkan persamaan (3), jika seluruh potensi biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar, maka besaran CO2 yang dapat direduksi adalah dapat dilihat pada Gambar 2. Provinsi Jawa 
Timur sebagai provinsi penghasil biogas terbesar di Indonesia, jika dapat memanfaatkan seluruh 
potensi biogas dari rumen sapi sebagai bahan bakar, maka emisi karbondioksida yang dapat direduksi 
adalah sebesar 1,375 kton. Total emisi CO2 yang dapat direduksi secara skala nasional dari 
pemanfaatan biogas adalah sebesar 6,336 kton. Berdasarkan data yang didapat dari World Bank 
(2018), rata-rata emisi CO2 Indonesia pada Tahun 2010-2014 adalah 524,781 kton. Oleh karena itu 
pemanfaatan biogas dapat mereduksi emisi CO2 sebesar 1.2% dari Total Emisi CO2 Nasional 
Indonesia. 
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Gambar 2 Besaran Reduksi CO2  (kton) dari Tiap-tiap Provinsi di Indonesia 
 

4. Kesimpulan 

Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi 23% pada 
tahun 2025. Salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat dioptimalkan adalah biomas energi, 
dalam penelitian ini adalah biogas. Hasil penelitian menunjukan bawah Provinsi Jawa Timur memiliki 
potensi biogas terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Volume biogas yang dapat 
dihasilkan selama Tahun 2016 adalah sebesar 31,439,880 m3 yang didapat dari pemnfaatan limbah 
rumen sapi di seluruh RPH terdata yang ada di Jawa Timur. Apabila angka tersebut dapat 
dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan bakar, maka akan mampu mereduksi CO2 sebesar 1,375 
kton dibandingkan tanpa pemanfaatan apapun. Total optimalisasi pemafaatan biogas sebagai bahan 
bakar diestimasikan dapat memberikan kontribusi penurunan emisi sebsar 1.2% dari total emisi CO2 
nasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peralihan energi fossiel fuel kepada energi 
terbarukan biogas tidak saja dapat menjamin ketahanan energi nasional melainkan memberi kontribusi 
juga terhadap penurunan emisi karbon nasional.  
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Abstrak 
 
Salah satu jenis hewan yang dikonsumsi dengan terlebih dahulu disembelih adalah ayam. Saat ini 
ayam yang dipotong dengan benar sesuai dengan syari’at Islam dan dijual ke konsumen adalah 
daging ayam yang berasal dari rumah potong yang telah tersertifikasi halal. Daging ayam yang 
dijual di sebagian besar pasar tradisional di Bandung, proses pemotongannya masih belum sesuai 
dengan syari’at Islam. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan target hasil potong yang tinggi dan alat 
yang digunakan adalah pisau biasa. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan perancangan alat 
potong ayam yang dapat memotong dengan cepat dan sesuai dengan syari’at Islam. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Ergonomic Function Deployment (EFD). Ergonomic Function 
Deployment merupakan pengembangan dari Quality Function Deployment (QFD) yaitu dengan 
menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk.  
 
Kata Kunci: Pisau Potong, Halal, Syariat Islam, Perancangan Produk, EFD 
 
 
1. Pendahuluan 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sekitar 236,4 juta orang dan 
207,2 juta orang atau sebanyak 87,2% diantaranya adalah muslim (BPS, 2010). Umat Islam dalam 
kesehariannya sangat perlu untuk mendapatkan produk yang halal. Berkaitan dengan daging dan 
produk-produknya, umat Islam hanya dapat mengkonsumsi daging yang berasal dari hewan yang halal 
dan disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syari’at Islam (Wulandari et.al, 2014). Darah 
adalah unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup hewan, tetapi Islam mengharamkan 
mengonsumsinya karena membahayakan kesehatan. Bila mau memakan daging hewan maka harus 
bersih dari darah dan hewannya harus dimatikan terlebih dahulu, tidak diambil dari hewan yang masih 
hidup. Adapun cara yang paling efektif untuk membersihkan darah sekaligus mematikannya adalah 
dengan memotong lehernya (disembelih) (Khalil, 2017). Alat yang dapat digunakan untuk 
menyembelih adalah segala benda tajam yang dapat melukai karena tajamnya (bukan karena kuatnya 
tekanan), baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik, maupun lainnya. 
 
Salah satu jenis hewan yang dikonsumsi dengan terlebih dahulu disembelih adalah ayam. Saat ini 
ayam yang dipotong dengan benar sesuai dengan syari’at Islam dan dijual ke konsumen adalah daging 
ayam yang berasal dari rumah potong yang telah tersertifikasi halal. Daging ayam yang dijual di 
sebagian besar pasar tradisional di Bandung, proses pemotongannya masih belum sesuai dengan 
syari’at Islam. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan target hasil potong yang tinggi dan alat yang 
digunakan adalah pisau biasa. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan perancangan alat potong ayam yang 
dapat memotong dengan cepat dan sesuai dengan syari’at Islam. Alat ini diharapkan dapat memenuhi 
kehalalan hewan itu melalui proses penyembelihan secara syara’ serta target hasil potong tetap 
tercapai. 
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Metode yang digunakan dalam merancang alat potong ini adalah matriks house of ergonomic. Matriks 
ini merupakan rumah pertama dari Ergonomic Function Deployment. Ergonomic Function 
Deployment merupakan pengembangan dari Quality Function Deployment (QFD) yaitu dengan 
menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk 
(Damayanti, 2000). Metode ini digunakan karena prinsip yang dipakai adalah ENASE (efektif, 
nyaman, aman, sehat, dan efisien). Alat yang akan dirancang harus dapat digunakan secara ergonomis 
karena dioperasikan berulang-ulang secara cepat. 
 
 
2. Metodologi 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil rancangan produk pisau potong, berupa 
data karakteristik responden, data populasi tukang potong ayam di pasar tradisional wilayah 
Bandung, atribut produk dari aspek ENASE (Efektif, Nyaman, Aman, Sehat, dan Efisien), dan 
data pisau potong ayam di pasar tradisional saat ini. 

2. Pengolahan Data. 
Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya: 
1. Penyusunan dan penyebaran kuesioner pendahuluan. 

Kuesioner pendahuluan terdiri dari kuesioner tingkat kepentingan. Kuesioner pendahuluan 
disebarkan kepada 30 responden. 

2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner pendahuluan. 
Pada tahapan ini, hasil dari penyebaran kuesioner pendahuluan dilakukan pengujian validitas 
dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji alat ukur (kuisioner) penelitian, 
sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk melakukan pengujian kekonsistenan jawaban 
responden dari kuisioner pendahuluan yang telah disebar. Jika hasil pengujian validitas dan 
reliabilitas tidak menunjukan valid dan tidak reliable maka perlu dilakukan penyusunan 
kembali kuesioner pendahuluan tersebut.  

3. Perancangan dan penyebaran kuesioner penelitian. 
Kuisioner penelitian disebarkan kepada 100 responden berdasarkan penentuan jumlah sampel 
dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.  

4. Penyusunan matriks HOE. 
Pada tahap ini dibuat matriks HOE yang akan menjadi dasar dalam pengolahan data dalam 
perancangan produk pisau potong hewan. Tahapan penyusunan matriks HOE meliputi: 
a. Identifikasi semua kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs). 
b. Planning matrix 
 Importance to customer (Tingkat Kepentingan Atribut Konsumen) 
 Current Satisfaction Performance (Kepuasan Pelanggan) 
 Goal 
 Improvement Ratio 
 Sales Point 
 Raw Weight and Normalized Raw Weight 

c. Spesifikasi Teknik Produk. 
d. Relationship Matrix 
e. Technical Response 
f. Technical Correlation (Korelasi Persyaratan Teknis) 
g. Technical Matrix  
 

5. Perancangan dan pengembangan konsep produk 
Merupakan tahapan perancangan dan pengembangan beberapa alternatif usulan produk pisau 
potong hewan qurban yang baru berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan. 

6. Screening dan Selecting Concept. 
Menentukan alternatif rancangan yang akan dipilih. Alternatif yang terpilih pada tahap ini 
kemudian akan dibuat prototypenya. 
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7. Pembuatan Prototype. 
Prototype dibuat berdasarkan konsep terpilih pada tahap screening dan selecting concept. 

3. Analisis Hasil Rancangan 
Tahapan analisa hasil rancangan merupakan tahapan akhir dalam penelitian ini. Pada tahapan ini 
akan dianalisa hasil perancangan dan penentuan alternative terpilih. Tahapan ini bertujuan untuk 
membandingkan antara alternatif rancangan produk dengan kebutuhan dan keinginan pengguna 
produk pisau potong ayam. 

4. Kesimpulan. 
Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian ini yaitu perancangan produk pisau potong hewan 
yang telah memperhatikan aspek ENASE.  

 
3. Hasil Dan Pembahasan 

Atribut produk yang digunakan mengacu pada aspek ergonomi yaitu Efektif, Nyaman, Aman, Sehat, 
dan Efisien (ENASE). Atribut produk berdasarkan aspek ergonomi dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Atribut Penelitian untuk Produk Pisau Potong Hewan dari aspek ENASE 

No. Atribut Penelitian 

1 Ukuran pisau sesuai dengan jenis hewan yang dipotong.

2 
Pisau dapat memotong tenggorokan, kerongkongan, dan urat saluran darah secara 
bersamaan. 

3 Bobot pisau ringan. 
4 Bentuk pegangan pisau sesuai dengan bentuk tangan. 
5 Ukuran pegangan pisau sesuai dengan genggaman tangan. 
6 Pegangan pisau tidak licin saat digunakan. 
7 Pisau memiliki tempat penyimpanan (sarung pisau). 
8 Bahan pegangan pisau tidak mengakibatkan cidera pada tangan. 
9 Ketajaman pisau dapat bertahan lama. 

10 Pisau mudah dibersihkan (tidak meninggalkan noda darah). 
11 Pisau tidak mudah patah. 
12 Pisau tidak mudah rompal (rusak pada mata pisau). 
13 Pisau mudah diasah (ditajamkan) 
14 Penggunaan pisau tidak memerlukan tenaga yang besar (less power). 

 
Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang berasal dari kuesioner tingkat kepentingan dan tingkat 
kepuasan, diperoleh nilai ITC, CSP, dll, Komponen tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai Nilai 
Planning Matrix. Hasil pengolahan data untuk Nilai Planning Matrix ditampilkan pada Tabel 2 
berikut.  
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Tabel 2. Hasil Nilai Planning Matrix 

no atribut ITC CSP Goal IR SP RW NRW Prioritas

1 Ukuran pisau sesuai dengan jenis hewan yang dipotong. 3 2.77 3 1.083 1.2 3.899 0.049 9

2
Pisau dapat memotong tenggorokan, kerongkongan, dan urat 
saluran darah secara bersamaan.

3 1 4 4.000 1.5 18.000 0.228 1

3 Bobot pisau ringan. 3 2.65 3 1.132 1.2 4.075 0.052 8
4 Bentuk pegangan pisau sesuai dengan bentuk tangan. 3 2.53 3 1.186 1.2 4.269 0.054 6
5 Ukuran pegangan pisau sesuai dengan genggaman tangan. 3 2.56 3 1.172 1.2 4.219 0.053 7
6 Pegangan pisau tidak licin saat digunakan. 4 2.72 4 1.471 1.5 8.824 0.112 2
7 Pisau memiliki tempat penyimpanan (sarung pisau). 3 2.8 3 1.071 1.2 3.857 0.049 10
8 Bahan pegangan pisau tidak mengakibatkan cidera pada tangan. 3 2.73 4 1.465 1.5 6.593 0.084 3
9 Ketajaman pisau dapat bertahan lama. 3 2.72 4 1.471 1.2 5.294 0.067 4
10 Pisau mudah dibersihkan (tidak meninggalkan noda darah). 3 3.04 3 0.987 1.2 3.553 0.045 14
11 Pisau tidak mudah patah. 3 2.94 3 1.020 1.2 3.673 0.047 13
12 Pisau tidak mudah rompal (rusak pada mata pisau). 3 2.85 3 1.053 1.2 3.789 0.048 11
13 Pisau mudah diasah (ditajamkan) 3 2.87 3 1.045 1.2 3.763 0.048 12

14
Penggunaan pisau tidak memerlukan tenaga yang besar (less 
power).

3 2.62 3 1.145 1.5 5.153 0.065 5
 

 
Sedangkan hasil dari identifikasi spesifikasi teknis berdasarkan customer needs, ditampilkan pada 
Tabel 3 berikut. 
 

Tabel 3. Rekapitulasi Spesifikasi Teknis Produk Pisau Potong 

No Spesifikasi Teknis Nilai Metrik (Satuan) 
1 Panjang Pisau (a) mm 
2 Tebal Pisau (b) mm 
3 Lebar Pisau (c) mm 
4 Diameter Pegangan (d) mm 
5 Panjang Pegangan (e) mm
6 Bahan Pegangan (f) list 
7 Bahan Pisau (g) list 
8 Tebal Sarung Pisau (h) mm 
9 Panjang Sarung Pisau (i) mm 
10 Lebar Sarung Pisau (j) mm
11 Bahan Sarung Pisau (k) list
12 Bentuk Pegangan (l) list 
13 Bentuk Pisau (m) list 
14 Mekanisme Potong (n) list 

 
 
Berdasarkan hasil dari Matriks HOE, langkah selanjutnya adalah identifikasi alternatif konsep produk. 
Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) alternatif konsep produk pisau potong seperti ditampilkan 
pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Alternatif Konsep Produk Pisau Potong 

Spesifikasi Teknis 
Alternatif Konsep Produk ke- 

1 2 3 4 

Bahan Pisau 
Non stainless 

steel 5160 
Stainless steel 

ATS-34 
Stainless steel 

VG-10 
Stainless steel 

ATS-34 
Panjang Pisau 150 mm 120 mm 120 mm 120 mm 
Lebar Pisau 40 mm 40 mm 31 mm 40 mm 
Mekanisme Potong Menyayat Menyayat Menyayat Menggunting 
Tebal Pisau 4 mm 3.5 mm 3.5 mm 4 mm 
Diameter Pegangan 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 
Bahan Pegangan Polypropelene Fibrox Fibrox Fibrox 
Panjang Pegangan 94.2 mm 94.2 mm 94.2 mm 94.2 mm 

Bentuk Pegangan 
Mengikuti 

lekukan tangan 
Mengikuti 

lekukan tangan 
Mengikuti 

lekukan tangan 
Mengikuti 

lekukan tangan 
Bentuk Pisau Lurus Lurus Melengkung Lurus 
Tebal Sarung Pisau 9 mm 8.5 mm 8.5 mm 9 mm 
Panjang Sarung 
Pisau 

160 mm 130 mm 130 mm 130 mm 

Lebar Sarung Pisau 50 mm 50 mm 36 mm 50 mm 
Bahan Sarung Pisau Kayu Kulit Kulit Plastik 

 

Perancangan pisau potong hewan telah dirancang melalui berbagai macam pilihan alternatif yang 
tersedia, kemudian melalui proses screening dan selecting didapatkan hasil alternatif 4 menjadi 
alternatif tepilih untuk menjadi usulan rancangan produk pisau potong hewan. Gambar dari 
keseluruhan produk dan masing masing komponen produk terpilih, dapat dilihat pada Gambar 1, 
Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4.  
 

 
Gambar 1. Rancangan Produk Terpilih 
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Gambar 2. Komponen Gagang Pisau 

 
 

 
Gambar 3. Komponen Bilah Pisau 

 

 
Gambar 4. Komponen Sarung Pisau 

 
 



 
 
 
 

F-13 
 

Sedangkan prototype produk dari hasil alternatif produk terpilih ditampilkan pada Gambar 5, Gambar 
6, Gambar 7, dan Gambar 8. 
 

 
Gambar 5. Protoype Sarung Pisau 

 

 
Gambar 6. Prototype Pisau dengan bilah Pisau terbuka 

 

 
Gambar 7. Prototype Pisau dengan bilah Pisau tertutup 
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Gambar 8. Prototype Produk Pisau 

 
 
4. Kesimpulan 

Pisau potong hasil rancangan sudah disesuaikan dengan kebutuhan operator. Pisau hasil rancangan 
telah mempertimbangkan sisi material, bentuk, dan ukuran yang sudah sesuai dengan kebutuhan 
operator. Sisi material dipertimbangkan untuk bilah pisau, pegangan pisau dan sarung pisau dimana 
material yang digunakan merupakan material terbaik yang digunakan dan material yang banyak 
direkomendasikan. Sisi bentuk mempertimbangkan kebutuhan dari operator agar dapat mempermudah 
dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh operator. Sisi ukuran berupa data-data hasil pengukuran 
yang dibutuhkan untuk diterapkan pada perancangan produk dimana hasil dari pengukuran tersebut 
akan menghasilkan ENASE (Efektif, Nyaman, Aman, Sehat, Efisien). 
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Abstrak  
 

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja anggota organisasi dan juga peran faktor 
kepemimpinan di dalam organisasi tersebut. Hasil pengukuran kinerja anggota organisasi AIESEC 
Bandung dengan menggunakan Behavior Assessment menunjukkan terdapat penurunan kinerja, yang 
diantaranya ditandai dengan kurangnya keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi. Hal 
tersebut diduga dapat disebabkan oleh faktor kepemimpinan dan kesediaan untuk berpartisipasi para 
anggota. Penelitian ditujukan untuk menghasilkan usulan peningkatan kinerja anggota berdasarkan 
analisis pengaruh servant leadership dan organizational citizenship behaviour (OCB). Data 
penelitian didapatkan dari kuesioner terhadap 100 orang member AIESEC Bandung untuk mengukur 
pengaruh servant leadership dan OCB terhadap kinerja didasarkan pada perhitungan dengan metode 
path analysis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahwa servant leadership berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja sebesar 0.424, OCB berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
sebesar 0.3. Usulan peningkatan kinerja melalui servant leadership dan OCB dilakukan antara lain 
dengan melakukan evaluasi terhadap sistem training, dan merancang timeline kegiatan organisasi, 
penetapan personal goal setting dan personal development plan, serta pengadaan kegiatan untuk 
peningkatan engagement antar anggota dan team leader.  

 
Kata Kunci: servant leadership, organizational citizenship behavior, kinerja 

 
1. Pendahuluan 
Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (International 
Association of Students in Economic and Commercial Sciences atau disingkat AIESEC) merupakan 
organisasi nirlaba yang menjadi suatu wadah pemuda dalam mengembangkan potensi diri khususnya 
dalam bidang kepemimpinan dengan tujuan dapat membawa dampak positif terhadap lingkungan. 
AIESEC Bandung merupakan salah satu cabang AIESEC yang beranggotakan para mahasiswa dari 
berbagai universitas di Bandung. Selama ini banyak anggota yang tidak aktif dalam kegiatan 
operasional organisasi. Hasil pengukuran kinerja anggota juga terus menurun sehingga memberi 
dampak pada tidak tercapainya target kegiatan organisasi.  
Dalam suatu organisasi nirlaba, seluruh anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut tidak fokus 
mendapatkan keuntungan secara finansial, sehingga sifat sukarela dalam melakukan kegiatan 
organisasi sangat dibutuhkan. Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku dimana 
anggota organisasi secara sukarela melakukan kontribusi bagi suatu organisasi (Organ, 2015). Adanya 
sifat organizational citizenship behavior, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas organisasi.  
Kinerja organisasi dipengaruhi oleh sosok pemimpin yang mampu memberikan pengaruh peningkatan 
perfomansi anggota organisasi. Servant leadership merupakan salah satu jenis kepemimpinan dimana 
seorang pemimpin mengutamakan pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpinnya (Spears, 2010), 
sehingga jenis kepemimpinan ini dinilai dapat mempengaruhi sikap anggota organisasi itu sendiri. 
Hadirnya seorang servant leadership dengan sifat lebih mementingkan kebutuhan bawahan juga 
organisasi, diharapkan mampu membuat performansi anggota organisasi meningkat. Hasil penelitian 
Prathama (2012) di Wetlands International menunjukan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja organisasi nirlaba tersebut sebesar 9.4%. Penelitian Harwiki (2016) 
menunjukkan bahwa servant leadership dan OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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sumber daya manusia. Michelle (2010) menyatakan bahwa Servant Leadership memberikan pengaruh 
positif terhadap Organizational Citizenship Behavior dan Person-Organization Fit.  
Peningkatan performansi anggota AIESEC diperlukan agar setiap anggota berpartisipasi aktif 
menjalankan kegiatan organisasi. Upaya peningkatan performansi anggota didasarkan pada analisis 
pengaruh servant leadership dan OCB yang signifikan terhadap performansi anggota, sehingga dapat 
diidentifikasi dimensi atau faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan performansi 
anggota AIESEC. Penelitian ditujukan untuk memberikan usulan peningkatan kinerja anggota 
berdasarkan hasil analisis pengaruh servant leadership dan OCB yang signifikan terhadap kinerja 
anggota AIESEC Bandung. 
 
2. Metodologi 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui dimensi atau faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja anggota AISEC Bandung. Variabel independen pertama adalah servant leadership (X1) yang 
merupakan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh team leader AIESEC Bandung, dengan dimensi 
yang digunakan adalah alturistic calling, emotional healing, wisdom, persuasive mapping, dan 
organizational stewardship (Barbuto & Wheeler, 2006). Variabel independent kedua adalah 
organizational citizenship behavior (OCB) yang merupakan sifat sukarela anggota untuk melakukan 
suatu pekerjaan diluar tugas utama atau kewajiban seseorang di dalam organisasi. Dimensi yang 
digunakan untuk mengukur OCB adalah altruism, courtesy, civic virtue, sportsmanship, dan 
conscientiousness (Organ, 1988) yang sudah dikembangkan oleh Kumar & Shah (2015). Variabel 
dependen adalah kinerja atau performansi (Y) dimana nilai perfomansi didapatkan dari hasil behavior 
assessment yang sudah dilakukan AIESEC Bandung. Model penelitian terdapat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 
Adapun Hipotesis model tersebut adalah sebagai berikut:     
Ha : Servant leadership berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior. 
Hb : Organizational citizenship behavior berpengaruh terhadap kinerja/perfomansi. 
Hc : Servant leadership berpengaruh terhadap perfomansi. 

 
Dimensi alat ukur berupa kuesioner tingkat servant leadership dan OCB terdapat pada Tabel 1 dan 2. 

 
Tabel 1. Spesifikasi Item Pertanyaan Servant Leadership (X1) 

No Dimensi No Item Pertanyaan 

1 
Alturistic 

Calling (X11) 

1 This person puts my best interests ahead of his/her own. 
2 This person does everything he/she can to serve me. 
3 This person sacrifices his/her own interests to meet my needs. 
4 This person goes above and beyond the call of duty to meet my needs. 

2 
Emotional 

healing (X12) 

5 This person is one I would turn to if I had a personal trauma. 
6 This person is good at helping me with my emotional issues. 
7 This person is talented at helping me to heal emotionally. 
8 This person is one that could help me mend my hard feelings. 

3 Wisdom (X13) 

9 This person seems alert to what’s happening. 
10 This person is good at anticipating the consequences of decisions. 
11 This person has great awareness of what is going on. 
12 This person seems in touch with what’s happening. 
13 This person seems to know what is going to happen. 

4 
Persuasive 

mapping (X14) 

14 This person offers compelling reasons to get me to do things. 
15 This person encourages me to dream “big dreams” about the organization. 
16 This person is very persuasive. 
17 This person is good at convincing me to do things.
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18 This person is gifted when it comes to persuading me. 

5 
Organizational 

stewardship 
(X15) 

19 This person believes that the organization needs to play a moral role in society. 
20 This person believes that our organization needs to function as a community. 
21 This person sees the organization for its potential to contribute to society. 
22 This person encourages me to have a community spirit in the workplace. 
23 This person is preparing the organization to make a positive difference in the future. 

 
Tabel 2. Spesifikasi Item Pertanyaan OCB (X2) 

No Dimensi No Item Pertanyaan 

1 Altruism (X21) 
1 I willingly help my teammates when they have work related problems. 
2 I willingly help new comers to get oriented towards job. 
3 I am always ready to lend a helping hand to those around me. 

2 Courtesy (X22) 
4 I always try to avoid creating problems for teammates. 
5 I am mindful of how my behavior affects other people’s jobs. 
6 I respect the rights of my teammates. 

3 Civic Virtue (X23) 
7 I always keep myself updated with changes in the organization. 
8 I keep myself updated with organizational announcements & memos. 
9 I attend meetings that aren’t compulsory but help my functional anyway. 

4 
Sportsmanship 

(X24) 

10 I always require frequent doses of motivation to get the work done. 

11 
I usually find the strength of my organization rather than the fault with 
what my organization is doing.

12 I usually focus on positive side of situation rather than what is wrong 

5 
Conscientiousness 

(X25) 

13 I obey organizational rules even when no one is watching. 
14 I don’t take extra or long breaks while on duty. 
15 I attend team meeting on time. 

 
Karakteristik responden adalah anggota AIESEC Bandung yang telah menjadi member minimal 3 
(tiga) bulan dan sudah dilakukan behavior assessment. Teknik sampling yang digunakan adalah 
proportionate stratified random sampling dan penentuan jumlah sampel didasarkan pada perhitungan 
dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:  

𝑛
  

       (1) 

Dimana n= ukuran sampel minimum, N= ukuran populasi, e= presentase kelonggaran ketelitian. 
Berdasarkan rumus slovin dari 165 anggota AIESEC sebagai populasi dan presentase kelonggaran 
sebesar 10%, ukuran sampel minimum diperoleh 63 responden. Pada penelitian ini jumlah responden 
sebanyak 100 anggota AIESEC.  

Path analysis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel 
independen secara langsung dan tidak langsung. Natawiria & Riduwan (2010) menyatakan bahwa 
model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap 
variabel terikat (endogen). Model umum yang digunakan untuk path analysis adalah sebagai berikut: 

Y= ρyxX + e       (2) 

Penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaruh variable servant leadership dan OCB terhadap 
kinerja anggota, sehingga perumusannya adalah sebagai berikut:    

Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + e      

dengan Y: variabel dependen kinerja anggota, X1: variabel servant leadership dan X2: variabel OCB, 
ρik: koefisien jalur untuk setiap variabel eksogen k, e: variabel atau faktor residual yang fungsinya 
menjelaskan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. 

Setelah dilakukan path analysis tahap berikutnya adalah dekomposisi antar variabel untuk mengetahui 
pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Perhitungan menggunakan analisis jalur dengan model 
dekomposisi pengaruh kausal antar variabel dapat dibedakan menjadi direct causal effects (Pengaruh 
Kausal Langsung =PKL), Indirect causal effects (Pengaruh Kausal Tidak Langsung = PKTL) adalah 
pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain 
yang terdapat dalam satu model kausalitas yang sedang dianalisis, serta total causal effects (Pengaruh 
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Kausal Total = PKT) adalah jumlah dari pengaruh kausal langsung (PKL) dan Pengaruh Kausal Tidak 
Langsung (PKTL) atau PKT = PKL + PKTL 

Tahapan berikutnya adalah analisis pengaruh dimensi-dimensi terhadap masing-masing variabel 
servant leadership dan OCB. Dimensi atau faktor di dalam variabel yang paling berpengaruh terhadap 
masing-masing variabel dijadikan acuan untuk penyusunan rancangan usulan peningkatan 
performansi member AIESEC Bandung.  
 
 
3. Hasil Diskusi 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 member AIESEC Bandung, data penelitian 
yang diperoleh terdapat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Data Hasil Penelitian 

Responden 
Behaviour 
Assessment 

Skor  
Servant Leadership 

Skor OCB 

1 7.675 73 51 
2 7.776 83 49 
3 7.858 53 45 

… … …  
100 7.458 47 44 

Total Skor 717.373 6206 4307 
Rataan & (skor max) 71.737 (100) 62.06 (100) 43.07 (60)  

 
Rekapitulasi hasil perhitungan pengaruh Servant Leadership, Organization Citizenship Behavior, dan 
Performansi menggunakan metode path analysis terdapat pada Tabel 4.  
 

Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Path Analysis 

No Hipotesis 
Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 
Koefisien Jalur ei Model Struktur 

1 Ha Servant leadership 
Org. Citizenship 

Berhavior 
ρx2x1 = 0.307 0.952 X2 = 0.307 X1 + 0.952 

2 Hb 
Org. Citizenship 

Berhavior 
Performansi ρyx2 = 0.300 0.954 Y = 0.300 X2 + 0.954 

3 Hc Servant leadership Performansi ρyx1  = 0.332 0.943 Y = 0.332 X1 + 0.943 

 
Struktur berdasarkan model tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 Gambar 2 Struktur Model Path Analysis 

 
Struktur Path analysis menghasilkan model X2= 0.307 X1 + 0.952. Model tersebut menunjukan bahwa 
perubahan servant leadership (X1) sebesar satu poin dapat mempengaruhi OCB (X2) secara positif  
sebesar 0.307 atau 30,7%. Rendahnya hubungan servant leadership dan OCB disebabkan masih 
banyak variabel lain yang mempengaruhi OCB salah satunya adalah faktor internal seperti kepuasan 
kerja, komitmen, motivasi dan sebagainya. Skor rata-rata OCB yang didapatkan dari jawaban 
responden adalah 43.07 dari total skor 60, menunjukkan tingkat OCB para anggota belum mencapai 
skor minimal yang diharapkan, yaitu 50.  

Y : Perfomansi 
X1: Servant 
Leadership 

X2: Organizational 
Citizenship Behaviour 

Ha Hb 

Hc 

0.307 

0.332

0.300 
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Path analysis menghasilkan model Y = 0.332 X1 + 0.943. Model tersebut menunjukan bahwa 
perubahan servant leadership(X1) sebesar satu poin dapat mempengaruhi performansi secara positif  
sebesar 0.332 atau 33,2%. Path analysis menghasilkan model Y = 0.3 X2 + 0.954. Model tersebut 
menunjukan bahwa perubahan OCB (X2) sebesar satu poin dapat mempengaruhi variabel performansi 
(Y) secara positif sebesar 0.3 atau 30%. Masih rendahnya hubungan OCB dengan performansi 
disebabkan oleh banyaknya variabel lain yang mempengaruhi performansi. Faktor yang 
mempengaruhi performansi adalah efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, dan 
inisiatif. 
Tabel 5 merupakan hasil dekomposisi pengaruh antar variabel yang menjelaskan pengaruh secara 
langsung dan tidak langsung antara variabel. 
 

 Tabel 5 Dekomposisi Pengaruh Antar Variabel 
Pengaruh Antar 

Variabel 
Pengaruh 

Total 
Langsung Tidak Langsung (melalui X2) 

X1 terhadap X2 0.307 - 0.307 
X2 terhadap Y 0.300 - 0.300 
X1 terhadap Y 0.332 0.092 (0.307 x 0.300) 0.424 

 
Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa servant leadership berpengaruh sebesar 0.424 terhadap 
performansi dimana pengaruh secara langsung sebesar 0.307 dan secara tidak langsung sebesar 0.092. 
Sementara itu, OCB berpengaruh sebesar langsung 0.3 terhadap performansi. 
Berdasarkan hasil dekomposisi variabel, secara langsung variabel servant leadership mempengaruhi 
performansi sebesar 0.332 dan secara tidak langsung, yaitu melalui variabel OCB sebesar 0.0921. 
Dengan begitu total pengaruh variabel servant leadership terhadap variabel performansi adalah 
sebesar 0.4241. Skor rata-rata performansi yang didapatkan dari data behavior assessment organisasi 
AIESEC Bandung adalah sebesar 7.174 dari total skor 10. Skor tersebut menunjukan masih rendahnya 
nilai performansi member AIESEC Bandung. 
Untuk mengetahui dimensi yang paling berperan dalam gaya kepemimpinan servant leadership, 
dilakukan kembali path analysis pada setiap dimensi dari servant leadership, begitu pula identifikasi 
dimensi-dimensi untuk variabel OCB, dan diperoleh hasil model sebagai berikut:  

Dimensi Servant Leadership X1 = 0.220X1.1 + 0.275X1.2 + 0.254X1.3 + 0.292X1.4 + 0.254X1.5 
Dimensi OCB X2 = 0.241X2.1 + 0.255X2.2 + 0.390X2.3 +0.315X2.4 + 0.343X2.5 

 
Dari koefisien jalur yang didapatkan terlihat bahwa 2 dimensi yang paling berpengaruh terhadap 
variabel servant leadership adalah dimensi persuasive mapping (X14) dan emotional healing (X12). 
Untuk variabel OCB, dimensi yang paling berpengaruh adalah civic virtue (X23) juga 
conscientiousness (X25). Oleh karena itu kedua dimensi dari masing-masing variabel yang paling 
berpengaruh signifikan tersebut dijadikan acuan untuk usulan peningkatan performansi. Analisis 
usulan peningkatan performansi melalui dimensi OCB dan servant leadership terdapat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6 Analisis Usulan Peningkatan Performansi 

Dimensi Kondisi Saat Ini Usulan Perbaikan 

Servant 
leadership -
persuasive 
mapping (X14) 

Kurangnya sifat persuasive mapping yang 
dimiliki team leader membuat banyak 
anggota kesulitan mengikuti berbagai 
perubahan yang terjadi di organisasi 
AIESEC Bandung.  

 Leader perlu aktif mengikuti kegiatan LC 
Meeting dan conference organisasi. 

 AIESEC perlu mengadakan conference 
khusus mengenai transisi dari term 
sebelumnya. Dengan begitu team leader 
bisa memahami keadaan organisasi serta 
merancang strategi periode mendatang 
dengan bantuan team leader pendahulunya. 

Servant 
leadership -
emotional healing 
(X12) 

Kurangnya sifat emotional yang dimiliki 
team leader disebabkan kurangnya 
engagement sehingga performansi 
member menjadi tidak stabil. 

 Team leader perlu lebih sering melakukan 
bonding, bonding dapat dimasukkan ke 
dalam agenda induction maupun 
conference, misalnya dalam bentuk team 
building games  

 Acara bonding untuk masing-masing team, 
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disertai acara team talk dimana setiap 
anggota tim dapat saling berinteraksi.  

OCB – 
 civic virtue (X23) 

Kegiatan seperti halnya LC Meeting, 
Panel Pemilihan Executif Board, bahkan 
conference sering kali harus ditunda 
karena kurangnya kuota member yang 
datang. Para member yang masih 
berstatus sebagai mahasiswa kesulitan 
menyesuaikan jadwal.  

 diadakannya induction terhadap anggota 
mengenai kegiatan operasional organisasi, 
tujuan organisasi, serta otoritas dan 
tanggung jawab sebagai anggota AIESEC.  

 Executive Board juga dapat membuat 
timeline untuk setiap kegiatan di awal term 
sehingga member dapat mengetahui 
kegiatan organisasi sejak awal. 

OCB – 
conscientiousness 
(X25) 

Kurangnya pemahaman member akan 
manfaat suatu kegiatan AIESEC dapat 
menjadi alasan member tidak mau ikut 
serta dalam proyek.  

Leader perlu memperhatikan personal 
development plan (PDP) anggota tim sebagai 
acuan dalam memotivasi anggotanya. Dengan 
PDP, team leader dapat memberi saran 
proyek yang sebaiknya diambil sehingga 
development yang diharapkan dapat tercapai.  

 
4.  Kesimpulan  
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Variabel servant leadership berpengaruh secara signifikan terhadap organizational citizenship 

behavior (OCB) sebesar 0.307 dengan model path analysis X2 = 0.307 X1 + 0.952. Adapun sifat 
seorang servant leadership, dinilai dapat membuat anggota lebih mempercayai pemimpinnya 
sehingga perilaku OCB yang dimiliki anggota dapat ditingkatkan. 

2. Variabel organizational citizenship behavior (OCB) berpengaruh signifikan terhadap performansi 
sebesar 0.300 dengan model path analysis Y = 0.300X2 + 0.954. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa performansi member AIESEC Bandung dapat ditingkatkan jika semakin tinggi sifat OCB. 

3. Variabel servant leadership berpengaruh secara signifikan terhadap performansi sebesar 0.332 
dengan model Y = 0.332 X1 + 0.943. Berdasarkan hasil dekomposisi variabel, total pengaruh 
variabel servant leadership terhadap variabel performansi adalah sebesar 0.424. Hasil tersebut 
menunjukan bahwa performansi member AIESEC Bandung dapat ditingkatkan dengan 
memperbaiki presepsi member mengenai sifat servant leadership pemimpinnya. 

4. Dimensi yang paling berpengaruh terdapat servant leadership adalah persuasive mapping dan 
emotional healing, sedangkan dimensi yang paling berpengaruh terhadap OCB adalah civic virtue 
atau belum memiliki sifat tanggung jawab dan conscientiousness atau sifat sukarela. 

5. Usulan peningkatan kinerja anggota adalah perlunya kegiatan training berupa induction sehingga 
member baru dapat benar-benar memahami kegiatan organisasi, penyusunan serta sosialisasi 
timeline kegiatan AIESEC selama satu periode kepada para anggota, perlu adanya penetapan 
personal goal setting dan personal development plan sehingga anggota dapat memilih proyek 
sesuai dengan kebutuhannya. Para team leader harus memahami hasil LC Meeting dan 
Conference sehingga memiliki informasi pemetaan kondisi ataupun kegiatan AIESEC Bandung. 
Usulan berikutnya adalah diadakannya kegiatan keakraban antara team leader dan anggotanya.  

6. Persiapan implementasi usulan peningkatan kinerja anggota mencakup identifikasi sumber daya 
yang diperlukan, jadwal implementasi, serta penanggung jawab pelaksanaan usulan peningkatan 
kinerja anggota. AIESEC perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait pengukuran tingkat 
OCB, servant leadership, serta variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja anggota agar 
upaya peningkatan performansi anggota dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.  
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Abstrak 

Kualitas dari suatu produk merupakan hal penting untuk diperhatikan pada sebuah 
perusahaan. Proses produksi sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh  
banyaknya jumlah produk tidak memenuhi standar kualitas perusahaan yang 
disebabkan oleh terjadinya kegagalan/cacat pada proses produksi. Identifikasi penyebab 
kegagalan dalam proses produksi harus segera dilakukan perusahaan, untuk melihat apa 
saja kemungkinan faktor penyebab cacat pada produk, dan menganalisis sumber 
penyebab masalah kegagalan/cacat pada produk untuk selanjutkan dilakukan tindakan 
perbaikan. Penyebab terjadi cacat bisa beragam dan banyak, sementara dari sisi 
perusahaan terdapat kendala baik dalam hal sumber daya manusia, waktu, ataupun 
dana/biaya. Sehingga prusahaan perlu memprioritaskan perbaikan faktor penyebab 
kegagalan yang harus diperbaiki. Pada penelitian ini evaluasi dan identifikasi produk 
cacat dilakukan dengan menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
Penggunaan metode ini dimulai dengan menentukan nilai dari masing-masing faktor 
penyusun Risk Priority Number (RPN) seperti tingkat pengaruh kegagalan (severity), 
probabilitas kegagalan (occurence), dan deteksi (detection).  Setelah  nilai  RPN  
ditemukan  dilanjutkan  dengan  analisis  permasalahan yang ada secara spesifik 
menggunakan Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah 
yang terjadi Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dengan metoda tersebut dilaukan 
ususlan perbaikan kualitas proses produksi, sehingga jumlah produk yang tidak memenuhi 
standar kulitas dapat ditekan. 
 
Kata Kunci : kualitas, proses produksi, identifikasi, Risk Priority Number. 

 

PENDAHULUAN 

PT. Indoneptune Net Manufacturing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang 
memproduksi tali tambang dan jala ikan di Indonesia. Pada saat ini perusahaan   mengalami   kendala   
dalam   memenuhi   jumlah   target   produksi   yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena keterlambatan 
pada proses produksi khususnya pada Departemen  Netting.  Proses  produksi  yang mengalami  
keterlambatan  terjadi  karena banyak produk tidak memenuhi standar kualitas perusahaan, hal ini banyak 
disebabkan oleh terjadinya kegagalan/cacat pada saat melakukan proses produksi. Banyaknya  produk  
cacat  dalam  proses  produksi  menyebabkan  adanya  aktivitas tambahan seperti proses pengerjaan ulang 
(rework) ataupun produk yang harus dibuang (reject). K o n d i s i  ini membuat perusahaan merugi 
dan kerugian akan lebih besar apabila tidak dilakukan perbaikan pada proses produksi. 

Berdasarkan hal tersebut perusahaan PT. Indoneptune Net Manufacturing khususnya pada Departemen 
Netting perlu melakukan suatu langkah dalam upaya meminimasi produk cacat dengan perbaikan kualitas 
untuk dapat mewujudkan zero defect (produksi tanpa menghasilkan cacat) sesuai dengan harapan 
perusahaan. Tindakan  pencegahan  dengan  penanggulangan  produk  cacat  harus dilakukan untuk 
mengidentifikasi penyebab  masalah kegagalan dan menganalisis sumber masalah kegagalan proses 
produksi tersebut. Faktor- f a k t o r  y a n g  m e m pengaruhi kegagalan produk p a d a  kegiatan proses 
produksi d a p a t  b e r u p a  faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan serta 
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faktor lainnya. Salah satu atau beberapa faktor tersebut dapat terjadi secara bersamaan menyebabkan 
kegagalan produk, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab-penyebab 
kegagalan tersebut. Disisi lain dipihak perusahaan juga terdapat beberapa kendala seperti sumberdaya 
manusia, waktu atau bahkan biaya, sehingga dari beberapa faktor penyebab kegagalan produk tersebut 
perlu diprioritaskan faktor mana yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu.  

Terdapat  beberapa  pendekatan yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab 
kegagalan produk. Beberapa pendekatan yang sering digunakan adalah metoda 7 Tools atau metoda 7 
Manajemen.  Untuk memprioritaskan perbaikan masalah/penyebab dalam perbaikan kualitas, salah 
satunya dapat menggunakan pendekatan biaya kualitas. Dimana faktor penyebab yang menimbulkan 
biaya kualitas yang terbesar, maka faktor terebut yang diutamakan untuk dilakukan tindakan perbaikan. 
Namun pada kondisi biaya kualitas tidak berbeda secara signifikan diantara faktor-faktor penyebab 
tersebut, maka pendekatan biaya kualitas belum tentu memberikan solusi yang tepat.  

Salah satu pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk memprioritaskan penyebab kegagalan produk 
untuk dilakukan perbaikan adalah dengan menganalisis dampak dari kegagalan tersebut. Dimana faktor 
penyebab kegagalan yang memberikan dampak yang besar diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. 
Pada penelitian ini indentifikasi dan analisis penyebab kegagalan produk akan dilakukan dengan 
pendekatan Failur Mode and Effect Analysis (FMEA). Pada beberapa penelitian metoda FMEA 
dikombinasikan dengan salah satu metoda dari pendekatan 7 Manajemen untuk mengidentifikasi 
penyebab kegagalan [1] [3]. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Identifikasi Failure Mode 
Identifikasi Failure Mode harus dilakukan secara spesifik untuk dapat mengetahui tahapan proses 
produski yang dapat menimbulkan kegagalan produk.  

b. Identifikasi Failure Effect 
Failure effect merupakan sebuah konsekuensi dari kegagalan pada proses produksi. Identifikasi 
failure effect perlu diperhatikan guna mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi setelah 
adanya kegagalan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah yang sebaiknya 
dilakukan untuk penanggulangan berdasarkan akibat dari kegagalan yang terjadi 

c. Identifikasi Failure Cause 
Identifikasi  failure  cause  diperlukan  untuk  mencari suatu akar permasalahan penyebab 
kegagalan yang terjadi saat proses produksi berlangsung. Penyebab kegagalan dipengaruhi oleh 
lima faktor yang berasal dari material, manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Kelima faktor ini 
dievaluasi untuk dapat memberikan perbaikan dalam meningkatkan kualitas produk. 

d. Menentukan nilai Risk Priority Number (RPN) 
Tahap selajutnya adalah menghitung RPN untuk setiap penyebab kegagalan agar dapat ditentukan 
prioritas perbaikan yang dilakukan.  Untuk menghitung RPN perlu menetapkan terlebih dahulu  
nilai severity, occurence, detection. Severity mengidentifikasi seberapa besar dampak potensial 
suatu kegagalan dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses produksi. Occurence 
merupakan nilai yang mewakili kemungkinan penyebab kegagalan akan  terjadi  dan  
menghasilkan  suatu  bentuk  kegagalan  selama  proses  produksi dilakukan  atau  dalam  masa 
penggunaan  produk. Detection merupakan sebuah prosedur, tes, atau analisis untuk mencegah 
kegagalan pada service, proses, atau pelanggan. Detection merupakan pengukuran terhadap 
kemampuan mengendalikan atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi [2] [4]. Selanjutnya 
dilakukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan produk yang diperlu diprioritaskan 
untuk dilakukan perbaikan.  

e. Kesimpulan dan saran 
Berdasarkan pembahasan hasil dan analisis diambil kesimpulan dan saran yang  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Identifikasi Failure Mode 
Identifikasi jenis kegagalan harus dilakukan secara spesifik untuk dapat mengetahui jenis-jenis 
kegagalan apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas untuk segera diperbaiki. Jenis kegagalan  
yang mempengaruhi kualitas produk harus dapat diminimalkan/dieliminasi dengan perbaikan 
untuk meningkatkan kualitas pada produk jala ikan yang dihasilkan oleh Departemen Netting. 
Penjelasan untuk setiap jenis cacat dalam tahapan proses produksi dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Identifikasi Failure Mode Pada Setiap Tahapan Proses Produksi 
 
Proses Failure Mode 

 
Proses setup mesin/peralatan 

dan benang pada Ms. Tanimura 

Proses setup yang dilakukan 
pada mesin terlalu cepat (tanpa pengecekan kembali) dan 

pengoperasian mesin menyebabkan kegagalan 
dalam produk 

Proses pemintalan jala dengan 
Benang Monofilament 

Proses penarikan bahan baku 
benang yang terjadi tidak sempurna, terkikis bush, atau tidak 

dapat melewati shuttle menyebabkan kegagalan dalam 
produk 

Proses pengikatan bahan baku 
benang yang diinputkan under hook ke upper hook terlambat 

menyebabkan benang tidak dapat terjangkau upper hook 

 
b. Identifikasi Failure Effect 

Identifikasi akibat kegagalan (failure effect) merupakan sebuah konsekuensi dari kegagalan pada 
proses produksi. Identifikasi akibat kegagalan perlu diperhatikan guna mengetahui dampak apa saja 
yang akan terjadi setelah adanya kegagalan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menentukan 
langkah yang sebaiknya dilakukan untuk penanggulangan berdasarkan akibat dari kegagalan yang 
terjadi. Identifikasi akibat kegagalan untuk setiap penyebab kegagalan dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Identifikasi Failure Effect 

Proses Failure Mode Failure Effect 

 
Proses setup 

mesin/peralatan 
dan benang pada 

Ms. Tanimura 

 
Proses setup yang dilakukan pada 

mesin terlalu cepat (tanpa pengecekan 
kembali) dan pengoperasian mesin 

menyebabkan kegagalan 
dalam produk 

Terdapat benang yang tidak 
sesuai dalam proses 
pemintalan (Konshi) 

Ukuran mata jala saat proses 
produksi lebih besar 

(Ome) 
 
 
 

Proses pemintalan 
jala dengan 

Benang 
Monofilament 

 
 

Proses penarikan bahan baku benang 
yang terjadi tidak sempurna, terkikis 

bush, atau tidak dapat melewati 
shuttle menyebabkan kegagalan 

dalam produk 

Produk berlubang tanpa 
adanya benang yang putus 

(Menashi) 

Produk berlubang disertai 
dengan adanya benang yang putus 

(Yabure) 

Terdapat benang yang cacat 
pada bagian sisi mata jala 

(Surikire) 

 
Proses pemintalan 

jala dengan 
Benang 

Monofilament 

 
Proses pengikatan bahan baku benang 
yang diinputkan under hook ke upper 
hook terlambat menyebabkan benang 

tidak dapat terjangkau upper hook 

Ikatan menggelembung pada jala 
(Chochin) 

Ikatan dengan ukuran 
bervariasi besar-kecil tidak 

seragam 
(Ikatan Single) 

 
c. Identifikasi Failure Cause 

Identifikasi  penyebab  kegagalan  (failure  cause)  diperlukan  untuk  mencari suatu akar 
permasalahan penyebab kegagalan yang terjadi saat proses produksi berlangsung. Penyebab 
kegagalan dipengaruhi oleh lima faktor yang berasal dari material, manusia, mesin, metode, dan 
lingkungan. Kelima faktor ini dievaluasi untuk dapat memberikan perbaikan dalam meningkatkan 
kualitas produk. Identifikasi setiap penyebab kegagalan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Identifikasi Penyebab Kegagalan 
 

Proses 
 

Failure Mode Failure Effect Failure Cause 

 
 

Proses setup 
mesin/peralata
n dan benang 

pada Ms. 
Tanimura 

 
Proses setup yang 
dilakukan pada mesin 
terlalu cepat (tanpa 
pengecekan kembali) dan 
pengoperasian mesin 
menyebabkan kegagalan 
dalam produk 

Terdapat benang yang 
tidak sesuai dalam 
proses pemintalan 
(Konshi) 

Kurangnya 
pengawasan dari 

supervisor 
Operator kurang teliti 

Pengetahuan operator 

Ukuran mata jala saat 
proses produksi lebih 
besar (Ome) 

Part mesin (knot 
tighteningroller) 

mengalami 
kerusakan 

Kesalahan dalam 
penyetelan proses 

maintenance 
 
 
 

Proses 
pemintalan jala 
dengan Benang 
Monofilament 

 
 

Proses penarikan bahan 
baku benang yang terjadi 
tidak sempurna, terkikis 
bush, atau tidak dapat 
melewati shuttle 
menyebabkan kegagalan 
dalam produk 

Produk berlubang 
tanpa 
adanya benang yang 
putus (Menashi) 

Karet roll sudah 
licin 

Part mesin 
(shuttle) terlalu 
pendek/ tidak 

Produk berlubang 
disertai dengan 
adanya benang yang 
putus (Yabure) 

Part mesin (shuttle) 
keras/ kaku 

Terdapat bagian 
sensor yang tertutup 

kTerdapat benang yang 
cacat pada bagian sisi 
mata jala (Surikire) 

Terdapat bagian 
upper/ under hook 

yang kasar 
Terdapat bagian bush 

pada sguttle yang 
mengalami kerusakan 

 
Proses 

pemintalan jala 
dengan Benang 
Monofilament 

 
Proses pengikatan bahan 
baku benang yang 
diinputkan under hook ke 
upper hook terlambat 
menyebabkan benang 
tidak dapat terjangkau 
upper hook 

Ikatan menggelembung 
pada jala (Chochin) 

Karet roll sudah licin 

Ikatan dengan 
ukuranbervariasi 
besar-kecil tidak 
seragam (Ikatan 
Single) 

Part mesin (reed 
plate) 

mengalami 
kerusakan 

 
d. Menentukan Nilai Risk Priority Number (RPN) 

Dalam  pengolahan  data  menggunakan  Metode  Failure  Mode  and  Effect Analysis (FMEA) 
terdapat beberapa tahapan.  Menentukan nilai severity, occurence, detection. Penelitian 
dilanjutkan dengan menghitung nilai Risk Priority Number (RPN) yang digunakan sebagai tool 
untuk membantu memberikan pertimbangan perbaikan dari jenis keseluruhan kegagalan yang terjadi 
[4]. Risk Priority Number (RPN) merupakan nilai yang menunjukkan prioritas terhadap tingkat 
resiko serius sebagai petunjuk dalam melaksanakan proses perbaikan kegagalan. Nilai RPN dapat 
diketahui dengan melakukan perhitungan terhadap severity, occurence,  dan  detection.  Berikut  ini  
merupakan  persamaan  yang  dapat  digunakan dalam mencari nilai RPN. Nilai RPN dihitung 
dengan cara mengalikan setiap komponen nilai RPN (RPN = Severity x Occurene x  Detection). 
Hasil perhitungan nilai RPN untuk setiap kegagalan dapat dilihat pada Tabel 4. 

e. Analisis Perbaikan Berdasarkan Risk Priority Number 

Berdasarkan hasil perhitungan Risk Priority Number (RPN) didapat beberapa penyebab kegagalan 
yang memiliki nilai RPN tinggi, dimana penyebab kegagalan tersebut yang diprioritaska untuk 
diperbaiki agar dapat mengurangi jumlah kegegalan produk. Penanganan terhadap suatu penyebab 
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kegagalan dapat mengatasi beberapa jenis kegagalan secara sekaigus. Adapun usulan perbaikan 
penyebab kegagalan dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 4. Perhitungan nilai  RPN 
 

Failure Mode Failure Effect Failure Cause Sev Acc Det RPN 

 
Proses setup yang 
dilakukan pada mesin 
terlalu cepat (tanpa 
pengecekan kembali) 
dan pengoperasian 
mesin menyebabkan 
kegagalan dalam 
produk 

Terdapat benang 
yang tidak sesuai 
dalam proses 
pemintalan (Konshi) 

Kurangnya pengawasan dari 
supervisor 

7 3 

3 54 

Operator kurang teliti 5 105 

Pengetahuan operator terbatas 4 84 

Ukuran mata jala saat 
proses produksi lebih 
besar (Ome) 

Part mesin (knot 
tighteningroller) mengalami 

kerusakan 6 4 

4 96 

Kesalahan dalam penyetelan 
proses maintenance 5 120 

 
 

Proses penarikan 
bahan baku benang 
yang terjadi tidak 
sempurna, terkikis 
bush, atau tidak 
dapat melewati 
shuttle 
menyebabkan 
kegagalan dalam 
produk 

Produk berlubang 
tanpa adanya 
benang yang putus 
(Menashi) 

Karet roll sudah licin 

6 4 

6 144 

Part mesin (shuttle) terlalu 
pendek/ tidak lurus 4 96 

Produk berlubang 
disertai dengan 
adanya benang yang 

(Y b )

Part mesin (shuttle) keras/ kaku 

6 3 

6 108 

Terdapat bagian sensor yang 
tertutup kotoran 

3 54 

Terdapat benang 
yang cacat pada 
bagian sisi mata jala 
(Surikire) 

Terdapat bagian upper/ under 
hook yang kasar 

6 4 

4 96 

Terdapat bagian bush pada sguttle 
yang mengalami kerusakan 

4 96 

 
Proses pengikatan 
bahan baku benang 
yang diinputkan 
under hook ke upper 
hook terlambat 
menyebabkan benang 
tidak dapat terjangkau 
upper hook 

Ikatan 
menggelembung pada 
jala (Chochin) 

Karet roll sudah licin 6 3 6 108 

Ikatan dengan 
ukuran bervariasi 
besar-kecil tidak 
seragam (Ikatan 
Single) 

Part mesin (reed plate) 
mengalami kerusakan 

7 3 6 126 

 
Tabel 5. Usulan Perbaikan Untuk Setiap Kegagalan 

No. Permasalahan Akar Permasalahan Usulan Perbaikam 

1. Karet Roll yang sudah 
licin (Cacat Menashi 
dan Chochin) 

Karet roll terkikis oleh benang/ 
jala pada saat penggulungan 

Melakukan perawatan untuk 
penggantian karet roll yang sudah tidak 
layak digunakan atau menambah terpal 
pada karet roll guna meminimalkan 
selip yang mungkin terjadi pada saat 
penggulungan 

2. Part mesin (reed plate) 
mengalami kerusakan 

1. Minimnya pengecekan part 
mesin sebelum kegiatan 
produksi 

2. Mesin sudah tua sehingga 
perlu perawatan berkala untuk 
mengganti part (reedplate) 
yang sudah tidak berfungsi 

Membuat jadwal perawatan mesin 
untuk penggatian part (reed plate) yang 
sudah tidak berfungsi dengan baik 
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dengan baik 

Tabel 5. Usulan Perbaikan Untuk Setiap Kegagalan (Lanjutan) 

No. Permasalahan Akar Permasalahan Usulan Perbaikam 

3. Kesalahan dalam 
penyetelan part mesin 
pada proses 
maintenance 

1. Tidak adanya pembaharuan 
informasi cara pengaturan 
part mesin 

2. Teknisi kurang terampil 

1. Membuat instruksi mengenai tata 
cara penyetelan/perawatan mesin 

2. Memberikan pelatihan kepada teknisi 
mesin 

 
4. Part mesin (shuttle) 

keras/kaku 
1. Tidak adanya parameter/ 

instruksi khusus yang 
mengukur/ menunjukkan 
tingkat kekencangan 
pemasangan part mesin 

2. Teknisi kurang terampil 

1. Membuat instruksi mengenai tata 
cara penyetelan/perawatan mesin 

2. Memberikan pelatihan kepada teknisi 
mesin 

 

5. Operator kurang teliti 
(Konshi) 

1. Tidak adanya sanksi yang 
tegas atas pelanggaran 
instruksi yang dilakukan 
operator 

2. Kurang pengawasan dari 
supervisor

Pelatihan pegawai termasuk pelatihan 
supervisor 

KESIMPULAN 

Kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian di perusahaan PT. Indoneptune  Net Manufacturing di 
Departemen Netting dapat dilihat pada poin-poin berikut: 
1.  Berdasarkan hasil analisis jenis Defect dapat disimpulkan bahwa cacat yang banyak mempengaruhi  

kegagalan  dari  proses  produksi  yaitu  jenis  cacat Menashi, Ome, Surikire, Yabure, Ikatan Single, 
Chochin dan Konshi. 

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap akar permasalahan diantaranya karet roll sudah licin (Menashi dan 
Chochin), part mesin (reed plate) mengalami kerusakan, kesalahan dalam penyetelan proses 
maintenance, part mesin (shuttle) keras, operator kurang teliti (Konshi dan Ome), pengetahuan 
operator terbatas, part mesin (knot tightening roller) mengalami kerusakan, part mesin (shuttle) 
terlalu pendek/tidak lurus, terdapat bagian upper/under hook yang kasar, terdapat bagian bush pada 
shuttle yang mengalami kerusakan, dan prosedur yang ada tidak menampilkan instruksi pengaturan 
part mesin. 

3. Berdasarkan akar permasalahan setiap jenis cacat, dilakukan usulan untuk menangani 
cacat tersebut. Melihat penyebab kegagalan produk adalah banyak yang disebabkan oleh 
komponen mesin yang sudah rusak atau kesa;aham seting mesin maka sebaiknya 
perusahaan membuat manajemen perawatan mesin, sehingga kerusakan komponen-
komponen tersebut dapat dilakukan secara terjadwal. Selain itu pelatihan buat karyawan 
juga perlu diperhatikan. 
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Abstrak 
 

Proses solder mask  produk Printed Circuit Board di PT. Celebit Circuit Technology Indonesia 

merupakan proses yang paling banyak menghasilkan produk cacat. Penyebabnya operator kurang 
mematuhi Standar Urutan Kerja (SUK). Untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan SUK 
dengan baik perlu dirancang sistem penilaian kinerja berdasarkan SUK. Metode penilaian kinerja 
yang digunakan adalah Graphical Rating Scale. Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan SUK. 
Tahapan dalam SUK diuraikan untuk kemudian diidentifikasi jenis cacat yang bisa terjadi jika 
tahapan tersebut tidak diakukan dengan baik serta biaya kualitasnya. Skala penilaian setiap kriteria 
ditentukan berdasarkan jumlah cacat yang dihasilkan, sedangkan bobot kriteria ditentukan 
berdasarkan persentase biaya kualitas setiap cacat dengan biaya kualitas keseluruhan. Nilai setiap 
kriteria dikalikan dengan bobot kriteria untuk kemudian dijumlahkan dari seluruh kriteria. Semakin 
kecil jumlah cacat yang dihasilkan semakin tinggi nilai kinerjanya. Hasil penilaian kinerja tersebut 
dikaitkan dengan pemberian reward.  
 
Key words : penilaian kinerja, graphical rating scale, standar urutan kerja, proses solder mask  
 
1. Pendahuluan  
Karyawan merupakan asset perusahaan yang sangat berharga. Mereka dapat menciptakan keunggulan 
bersaing perusahaan jika mereka dikelola dengan baik. Pengelolaan karyawan yang baik salah satunya 
adalah dengan menilai kinerja mereka (Katerina, Andrea, Gabriela, 2013). Penilaian kinerja 
merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang 
(Mangkuprawira, 2011). Penilaian kinerja sangat penting guna mencapai tujuan organisasi karena 
mempertahankan daya saing perusahaan dapat dilakukan melalui karyawan yang memiliki kinerja 
unggul. Melalui penilaian kinerja, kinerja karyawan dapat dimonitoring dan diarahkan (Chen dan 
Eldridge, 2012) karena penilaian kinerja memberikan gambaran tentang keadaan pekerja dan 
sekaligus dapat memberikan feedback (umpan balik) (Sulistiyani dan Rosidah, 2009). Para supervisor 
dan manajer menilai kinerja untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang perlu diambil. Umpan 
balik memungkinkan mereka membantu dalam perencanaan karir, pelatihan dan pengembangan, 
penambahan upah, promosi, dan lain-lain (Moekijat, 2007) 
PT. Celebit Circuit Technology Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi printed circuit 
board (PCB) atau papan sirkuit cetak. Proses produksi pembuatan printed circuit board (PCB), terdiri 
dari beberapa proses yaitu art work, screen preparation, cutting, scrubbing, pattern printing, etching 
cooper, ink removal atau stripping, solder mask, print legend I dan II, drill guide hole, punching, v-
cut, post cleaning, block hole test, open short test, flux coating, visual checking dan QA out going, 
packing. Menurut Quality Control, proses produksi yang memiliki cacat paling banyak adalah proses 
solder mask. Menurut supervisor, faktor penyebab utama tingginya cacat produk pada saat proses 
solder mask adalah ketidakpatuhan operator terhadap Standar Urutan Kerja (SUK). Faktor bahan baku 
dinilai sangat kecil pengaruhnya terhadap cacat produk karena bahan baku yang digunakan memiliki 
kualitas tinggi yang disuplai dari perusahaan yang telah memiliki standar ISO 9000. Faktor mesin juga 
dinilai sangat kecil pengaruhnya terhadap cacat produk karena sistem penjadwalan mesin telah 
dilakukan dengan teratur. Faktor lingkungan kerja di lantai produksi sudah nyaman karena setiap 
ruangan memiliki AC dan sirkulasi udara yang baik. dengan exhaust fan.  
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Saat ini sistem penggajian dilakukan dengan cara melakukan pembayaran gaji operator solder mask 
setiap dua minggu sekali.  Penggajian tersebut berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan tanpa 
memperhatikan kualitas produk. Kondisi yang terjadi adalah operator solder mask terkadang 
melakukan pekerjaan secara terburu-buru tanpa memperhatikan SUK demi mencapai target produksi. 
Berdasarkan hal tersebut maka pihak manajemen PT.  PT. Celebit Circuit Technology Indonesia 
khususnya bagian Human Resources Development berkeinginan untuk merancang sistem penilaian 
kinerja yang dikaitkan dengan kepatuhan operator solder mask dalam mematuhi SUK. Dengan 
tingginya tingkat kepatuhan operator solder mask terhadap SUK diharapkan dapat mengurangi cacat 
produk. Hal tersebut didasari hasil beberapa studi yang memperlihatkan bahwa penggunaan penilaian 
kinerja sebagai alat motivasi di organisasi memberikan hasil positif terhadap outcome organisasi 
(Idowu, 2017). Hasil penelitian Abbas (2014) juga menyatakan bahwa penilaian kinerja berdampak 
pada level kinerja pekerja dalam organisasi.  
 
2. Metodologi 
Metode yang digunakan dalam merancang sistem penilaian kinerja operator solder mask adalah 
metode Graphical Rating Scales. Metode Graphical Rating Scales merupakan metode yang 
banyak digunakan untuk penilaian kinerja di berbagai organisasi karena membutuhkan biaya, 
upaya pelatihan dan waktu penilaian minimal (Woods, 2012). Menurut Siagian (2008), metode ini 
tidak sulit penggunaannya, dalam arti para penilai biasanya tidak mengalami kesulitan untuk 
mengisinya, serta dapat digunakan untuk menilai banyak pegawai sekaligus. Metode Graphical 
Rating Scales memerlukan daftar periksa penilaian kinerja. Dengan menggunakan daftar periksa 
tersebut, karyawan dinilai berdasarkan skala dari buruk hingga sangat baik tergantung pada aspek 
yang sedang dievaluasi (Woods, 2012). Penggunaan Metode Graphical Rating Scales dalam 
penilaian kinerja operator solder mask terhadap kepatuhan menjalankan SUK guna mengurangi 
produk cacat sesuai digunakan karena skala peringkat grafis dapat digunakan untuk mengevaluasi 
kualitas kerja karyawan atau kemampuan karyawan untuk secara konsisten memenuhi persyaratan 
kerja, harapan dan hasil yang diinginkan (Panari, et al., 2010, dalam Idowu, 2017). 

Metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan aktivitas-aktivitas dalam SUK proses solder mask. Penentuan dilakukan dengan 

pengumpulan data sekunder berupa data lembaran SUK yang ada di perusahaan, kemudian 
dilakukan verifikasi melalui wawancara dengan supervisor dan operator solder mask serta 
observasi lapangan. 

2. Menentukan jenis cacat yang terjadi di setiap tahapan SUK proses solder mask jika tahapan  
tersebut tidak dilakukan dengan benar melalui wawancara dengan supervisor dan operator solder 
mask serta observasi lapangan. 

3. Menentukan kriteria penilaian kinerja. Kriteria penilaian kinerja ditetapkan berdasarkan tahapan 
dalam SUK proses solder mask yang bisa menyebabkan cacat jika SUK tersebut tidak dipatuhi 
dengan baik. 

4. Pembobotan kriteria penilaian kinerja. Pembobotan kriteria penilaian kinerja ditentukan 
berdasarkan biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah 
terdapat produk yang buruk kualitasnya. Pada peneliian ini biaya kualitas yang akan dihitung 
adalah biaya rework dan biaya reject. Biaya rework adalah biaya perbaikan produk cacat, 
sedangkan biaya reject adalah biaya yang hilang akibat produk cacat tersebut tidak bisa diperbaiki 
(Rukmi, Sinaga, dan Rispianda, 2014). Pembobotan dilakukan dengan cara menghitung persentase 
biaya kualitas yang dikeluarkan untuk setiap jenis cacat terhadap biaya kualitas keseluruhan untuk 
proses solder mask.  

5. Menentukan skala pengukuran setiap kriteria penilaian kinerja.  
Ketentuan untuk setiap kategori skala pengukuran ditetapkan berdasarkan pertimbangan Supervisor 
operator solder mask dan pihak HRD.  

6. Menentukan standar kinerja minimal 
Standar kinerja minimal merupakan level minimal kepatuhan operator solder mask dalam 
melaksanakan SUK. Penentuan standar kinerja minimal ditentukan berdasarkan pertimbangan 
Supervisor operator solder mask dan pihak HRD.  

7. Penentuan klasifikasi reward 
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Untuk memotivasi operator solder mask  agar mematuhi SUK, perusahaan akan memberikan 
reward per periode penilaian kinerja.  

8. Perancangan sistem penilaian kinerja 
Penilaian kinerja akan menggunakan form penilaian kinerja, yaitu  berupa lembar isian yang 
diberikan kepada supervisor untuk menilai kinerja operator solder mask.  

 
3. Hasil dan Pembahasan 
Ada dua tahapan utama dalam SUK solder mask, yaitu persiapan dan proses kerja. Persiapan terdiri 
dari 6 tahap, yaitu 1)mengambil kain mesh dan film solder mask dari area stencil making, 
2)melakukan proses scrub, 3)mengatur posisi stopper sesuai ketebalan panel, 4)menghidupkan mesin 
printing, 5)memasang kain mesh pada mesin, dan 6)melakukan squegee pada mesin pres. Proses kerja 
terdiri dari 4 tahap, yaitu 1)memasukkan panel pada centering mesin untuk pencetakan, 2)melakukan 
pencetakan panel di mesin printing, 3)melakukan pengisian dan pengontrolan tinta solder mask setiap 
pencetakan 20 panel, dan 4)memasukkan panel hasil printing ke mesin Ultra Violet. Pada saat 
melakukan  persiapan dan proses kerja, setiap operator harus menggunakan alat pelindung diri secara 
lengkap dan benar yang terdiri dari topi kerja, baju pelindung, sarung tangan, dan sepatu kerja.  
Untuk setiap tahapan dalam SUK ditentukan jenis cacat produk jika tahapan tersebut tidak dilakukan 
dengan benar.  

Tabel 1. Jenis cacat pada solder mask 
No Jenis Cacat dan 

Penjelasannya 
Gambar Faktor Penyebab pada Instruksi Kerja 

1 

Stain adalah 
adanya 

kelembaban pada 
lapisan tembaga 
di bawah solder 

mask  

Operator memasukkan panel ke mesin 
scrubbing saat temperatur pada dryer belum 
mencapai 70˚C, sehingga kondisi tersebut 
menyebabkan lapisan tembaga pada panel 

masih berair dan menjadi lembab.   

2 

Incomplete adalah 
bagian jalur pada 
panel PCB tidak 

tertutup tinta 

 

 
Posisi angka stopper tidak sesuai dengan 

ketebalan panel dan pin stopper tidak berada 
2 mm di atas mesin printing 

 

3 

Shifted adalah 
kondisi dimana 
hasil printing 

solder mask tidak 
pas dengan pattern 

printing   

Operator tidak memasang frame holder pada 
mesh dan atau patokan pada panel dan mesh 

tidak pas dan atau tidak menutup clam 
pengunci kain mesh, sehingga posisi kain 

mesh bergeser 

4 

Smearing adalah 
kondisi dimana 

tinta yang turun di 
bawah panel seperti 

meleleh diatas 
tembaga (pad)  

Operator tidak melakukan proses grinding 
pada squeegee yang tumpul setiap pergantian 
shift,sehingga saat squeegee press ada tinta 

yang meleleh 

5 

Uneven adalah 
kondisi dimana 
tinta pada panel 
tidak rata (panel 
tebal sebelah)  

 

Operator tidak melakukan pengisian dan 
pengontrolan tinta solder mask setiap 

pencetakan 20 panel, sehingga saat dilakukan 
print tinta pada panel tidak merata 

6 
 

Peeling adalah 
hasil printing 

terkelupas 
  

Operator tidak mengecek lamp life UV yang 
sudah melampaui batas maksimum, sehingga 

energi UV kurang  
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Tabel 1. memperlihatkan jenis cacat produk yang terjadi pada solder mask. Kriteria penilaian kinerja 
operator solder mask ditentukan berdasarkan tahapan SUK yang akan menghasilkan cacat produk. 
Tidak semua tahapan dalam SUK dijadikan kriteria penilaian kinerja. Hanya tahapan yang jika 
dilakukan tidak benar akan menyebabkan cacat yang dijadikan kriteria penilaian kinerja. Kriteria 
penilaian kinerja operator solder mask dapat dilihat pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Penentuan kriteria penilaian kinerja solder mask 

No Instruksi Kerja 

Kesalahan
yang 

Mungkin 
Terjadi 

Cacat yang 
Mungkin 
Terjadi 

Jenis Cacat 
Hal yang Perlu 
Diperhatikan 

Kriteria 
Penilaian 

1 
Tahap persiapan 
nomor 2 (lakukan 
proses scrub) 

Operator 
memasukkan 
panel saat 
suhu dryer 
mesin scrub 
belum 
mencapai 
70˚C 

Lapisan 
tembaga pada 
panel hasil 
scrub masih 
berair dan 
menjadi 
lembab 

Stain 

Memastikan 
bahwa temperatur 
pada dryer di 
mesin scrub sudah 
70˚C ketika 
memasukkan 
panel 

Kedisiplinan 
operator untuk 
memasukkan 
panel ke mesin 
scrubbing saat 
temperatur 
dryer sudah 
70˚C 

2 

Tahap Persiapan 
nomor 3  
(Atur stopper 
sesuai dengan 
ketebalan panel lalu 
atur pin stopper 
posisi 2 mm di atas 
mesin printing) 

posisi stopper
tidak sesuai 
dengan 
ketebalan 
panel dan pin 
stopper tidak 
berada 2mm 
di atas mesin 
printing 

ada sebagian 
jalur pada 
panel yang 
tidak tertutup 
tinta 

Incomplete 

pengaturan posisi 
stopper 
disesuaikan 
dengan ketebalan 
material dan pin 
stopper berada 
2mm diatas mesin 
printing 

Kedisiplinan 
operator dalam 
pengaturan 
posisi stopper 
dan pin stopper 

3 

Tahap persiapan 
nomor 5  
(pasang kain mesh 
pada mesin) 

Operator tidak 
mematuhi 
instruksi SUK 
untuk proses 
pasang kain 
mesh pada 
mesin 

hasil printing 
tidak pas 
antara pattern 
printing 
dengan solder 
mask 

Shifted 

Memastikan 
frame holder 
sudah terpasang 
pada mesh dan 
atau patokan pada 
panel dan mesh 
sudah pas dan 
atau menutup 
clam pengunci 
mesh 

Kedisiplinan 
operator untuk 
mematuhi 
instruksi SUK 
pada proses 
pasang kain 
mesh pada 
mesin 

4 
Tahap persiapan 
nomor 6 (lakukan 
squegee press test) 

Operator tidak 
melakukan 
proses 
grinding pada 
squegee 
sehingga 
squegee masih 
tumpul  

tekanan 
squegee tidak 
merata 
sehingga ada 
hasil printing 
yang meleleh 

Smearing 

Operator 
melakukan proses 
grinding pada 
squeegee sebelum 
printing dimulai 
sampai lancip 

Kedisiplinan 
operator untuk 
melakukan 
proses grinding 
pada squeegee 
sampai lancip 

5 

Tahap proses kerja 
nomor 3 (Lakukan 
pengisian dan 
pengontrolan tinta 
solder mask setiap 
pencetakan 20 
panel) 

Tinta kurang 
karena 
operator tidak 
mengisi dan 
mengontrol 
tinta solder 
mask setiap 
pencetakan 20 
panel 

hasil printing 
tidak rata 

Uneven 

Mengisi dan 
mengontrol tinta 
solder mask setiap 
pencetakan 20 
panel  

Kedisiplinan 
operator dalam 
pengisian dan 
pengontrolan 
tinta solder 
mask 

6 

Tahap proses kerja 
nomor 4 (masukkan 
panel hasil printing 
ke mesin UV) 

Lamp life UV 
tidak dicek 
sehingga 
melampaui 
batas 
maksimum  

Energi UV 
kurang 
sehingga hasil 
printing 
belum kering 

Peeling Memeriksa lamp 
life UV 

Kedisiplinan 
operator dalam 
memeriksa lamp 
life UV 

 
 

Pembobotan setiap kriteria ditentukan berdasarkan biaya kualitas setiap jenis cacat. Biaya kualitas 
untuk jenis cacat shifted dan smearing adalah biaya reject sebesar Rp12.100,- sedangkan biaya 
kualitas jenis cacat incomplete, stain, peeling dan uneven adalah biaya rework sebesar Rp2.450,-. 
Biaya kualitas untuk setiap jenis cacat dapat dilihat pada Tabel 3. Total biaya kualitas Rp34.000,-. 
Pembobotan dilakukan dengan cara menghitung persentase biaya kualitas yang dikeluarkan untuk 
setiap jenis cacat terhadap biaya kualitas keseluruhan untuk proses solder mask. Bobot setiap kriteria 
penilaian kinerja dilihat pada Tabel 4. 
Skala pengukuran kriteria penilaian kinerja ditentukan dari hasil kesepakatan supervisor solder mask 
dan Manajer HRD di PT. Celebit Circuit Technology Indonesia. Skala pengukuran kriteria penilaian 
kinerja terdiri dari Sangat Memuaskan (nilai 5), Memuaskan (nilai 4), Cukup (nilai 3), Tidak 
Memuaskan (nilai 2), dan Sangat Tidak Memuaskan (nilai 1). Skala pengukuran kriteria penilaian 
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kinerja ditentukan berdasarkan persentase cacat yang dihasilkan setiap operator solder mask. Hasil 
penentuan skala pengukuran kriteria penilaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.  
Setiap kriteria penilaian kinerja memiliki standar minimal kinerja cukup (nilai 3) yang ditentukan 
berdasarkan kesepakatan antara supervisor solder mask dan Manajer HRD di PT. Celebit Circuit 
Technology Indonesia. Pemberian reward dibagi menjadi lima klasifikasi, yaitu reward untuk kinerja 
sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, seperti terlihat pada Tabel 6. Penilaian kinerja 
dilakukan menggunakan form isian seperti terlihat pada Tabel 7. 
 

Tabel 3. Biaya kualitas untuk setiap jenis cacat 

No  Kriteria Penilaian  Jenis Cacat Biaya Kualitas
(Rp) 

1 
Kedisiplinan operator memasukkan 
panel ke mesin scrubbing saat 
temperatur dryer sudah 70˚C 

Stain 2.450 

2 
Kedisiplinan operator dalam
pengaturan posisi stopper dan pin 
stopper 

Incomplete 2.450 

3 
Kedisiplinan operator untuk 
mematuhi instruksi SUK pada proses 
pasang kain mesh pada mesin 

Shifted 12.100 

4 
Kedisiplinan operator untuk
melakukan proses grinding pada 
squeegee  

Smearing 12.100 

5 
Kedisiplinan operator dalam
pengisian dan pengontrolan tinta 
solder mask 

Uneven 2.450 

6 
Kedisiplinan operator dalam
memeriksa lamp life UV 

Peeling 2.450 

Total 34.000 
  

Tabel 4. Bobot setiap kriteria penilaian kinerja 
No  Kriteria Penilaian  Jenis Cacat Bobot 

1 
Kedisiplinan operator memasukkan panel 
ke mesin scrubbing saat temperatur dryer 
sudah 70˚C 

Stain 0,07 

2 Kedisiplinan operator dalam pengaturan 
posisi stopper dan pin stopper Incomplete 0,07 

3 
Kedisiplinan operator untuk mematuhi 
instruksi SUK pada proses pasang kain 
mesh pada mesin 

Shifted 0,36 

4 Kedisiplinan operator untuk melakukan 
proses grinding pada squeegee  Smearing 0,36 

5 Kedisiplinan operator dalam pengisian dan 
pengontrolan tinta solder mask Uneven 0,07 

6 
Kedisiplinan operator dalam memeriksa 
lamp life UV Peeling 0,07 

Total 1,00 
 

 
Tabel 5. Skala pengukuran setiap kriteria penilaian kinerja 

Skala pengukuran setiap kriteria Persentase cacat yang dihasilkan Nilai 
Sangat Memuaskan 0% ≤ x < 0,05% 5 
Memuaskan 0,05% ≤ x < 0,15% 4 

Cukup 0,15% ≤ x < 0,25% 3 
Tidak Memuaskan 0,25% ≤ x < 0,40% 2 
Sangat Tidak Memuaskan ≥ 0,40% 1 
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Tabel 6. Klasifikasi reward 
Klasifikasi reward Interval Reward

Sangat Memuaskan x ≤ 1
Memuaskan 1 < x ≤ 2
Cukup 2 < x ≤ 3
Tidak Memuaskan 3 < x ≤ 4
Sangat Tidak Memuaskan 4 < x ≤ 5

  
Tabel 7. Penilaian Kinerja 

PT. CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA
Jalan Buah Dua No. 168 Rancaekek, Bandung, Indonesia

: AGUS SUPRIATNA SHIFT : PAGI
NIK : PERIODE : JANUARI 2017

: TANGGAL PENILAIAN :
DEPARTEMEN : PRINTING

Sangat Tidak 
Memuaskan 

(1)

Tidak Memuaskan 
(2)

Cukup (3)
Sangat Memuaskan 

(5)

x ≥ 0,40 % 0,25 %  ≤ x < 0,40 % 0,15 %  ≤ x < 0,25 % 0 %  ≤ x < 0,05 %

1 0,07 Stain 17 0,070 0,07 0,14 0,21 0,35 0,28

2 0,07
Incomplet

e 24 0,098 0,07 0,14 0,21 0,35 0,28

3 0,36 Shifted 52 0,213 0,36 0,72 1,08 1,8 1,08

4 0,36 Smearing 20 0,082 0,36 0,72 1,08 1,8 1,44

5 0,07 Uneven 5 0,021 0,07 0,14 0,21 0,35 0,35

6 0,07 Peeling 12 0,049 0,07 0,14 0,21 0,35 0,35

Menyetujui/Tidak Menyetujui

Alasan: Interval Reward

x ≤ 1

1 < x ≤ 2

2 < x ≤ 3

3 < x ≤ 4

4 < x ≤ 5

Agus Supriatna

Penilai, Menyetujui,

Officer Printing Manajer HRD

Sangat Kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

0,28

Klasifikasi 

Klasifikasi Reward
Total Nilai (X)

0,28

0,28

1,44

1,44

0,28

Kedisiplinan operator 
dalam memeriksa lamp 
life UV

NAMA OPERATOR

Kedisiplinan operator 
untuk memasukkan 
panel ke mesin 
scrubbing saat 
temperatur dryer 
sudah 70˚C.

Kedisiplinan operator 
dalam pengaturan 
posisi stopper  dan pin 
stopper

Kedisiplinan operator 
untuk mematuhi 
instruksi SUK pada 
proses pasang kain 
mesh pada mesin

Kedisiplinan operator 
untuk melakukan 
proses grinding pada 
squeegee sampai 
lancip.

Kedisiplinan operator 
dalam pengisian dan 
pengontrolan tinta 
solder mask

No

JABATAN

Kriteria Penilaian Bobot Nilai Kriteria

FORM PENILAIAN KINERJA

Memuaskan (4)

0,05 %  ≤ x < 0,15 %

Klasifikasi 

Jenis 
Cacat

Jumlah 
Cacat 
(Unit)

Persentase 
Cacat (% )

728300915
OPERATOR SOLDER MASK

.

 
 

4. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada enam kriteria penilaian kinerja dimana kriteria dua 
kriteria memiliki bobot lebih besar dibandingkan empat kriteria lainnya karena biaya kualitas dari 
cacat yang dihasilkannya lebih besar. Semakin patuh operator solder mask dalam menjalankan SUK 
maka skala pengukuran semakin besar nilainya yang artinya jumlah cacat produk yang dihasilkan 
semakin sedikit karena operator menjalankan SUK dengan benar. Semakin tinggi nilai kinerja 
operator tersebut maka reward yang diterima semakin besar. 
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Abstract 
  
In design a comfortable and safe car while driving, there are some things to watch out for, that is 
 the steering system, brake, and suspension. In this research, the author will analyze about the 
transmission system on the car Bono Kampar. Research on the transmission system begins with the 
search for data specification car Bono Kampar, after the vehicle specification data obtained, the next 
step is to find the center of car Bono Kampar, then calculate the speed of the vehicle on each gear 
ratio,  from tooth 1, tooth 2, tooth 3 and tooth 4, calculate the net traction force on each gear ratio of 
1 to 4, measure the fuel consumption, and measure the mileage at each gear ratio, and the analysis. 
From this research can be concluded what kind of fuel consumption and distance that can be reached 
in 1 litre  of fuel by Bono Kampar car. 
 
Keywords: car, transmission system, speed car Bono Kampar, fuel consumption, car mileage in 1 litre 
of fuel 
 
 
1. Pendahuluan 
Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh industri maupun 
perorangan. Akibat peningkatan permintaan masyarakat dunia akan bahan bakar fosil tanpa disertai 
dengan peningkatan penemuan sumber cadangan energi fosil, diperkirakan energi bahan bakar fosil  
akan habis dalam jangka waktu 30 tahun kedepan [1]. Oleh karena itu, berbagai program dan wacana 
dari berbagai negara dihadirkan dalam rangka mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Salah 
satunya dilakukan dalam bentuk upaya pengembangan sumber energi baru terbarukan. Selain itu, riset 
penghematan penggunaan bahan bakar fosil juga turut dilakukan oleh para ilmuwan. 
Penelitian mengenai konsumsi bahan bakar juga sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang 
dilakukan pada tahun 2017 oleh Jhoni Oberton1, Azridjal Aziz2 , mengenai Uji Kinerja Motor Bakar 
Empat Langkah Satu Silinder Dengan Variasi Tinggi Bukaan Katup Pada Sudut Pengapian Sepuluh 
Derajat Sebelum TMA Dengan Bahan Bakar Pertamax Plus. Dari penelitian ini dapat dilihat seberapa 
banyak konsumsi bahan bakar yang nantinya akan digunakan untuk mencapai jarak tertentu [2] 
Dalam merancang bangun mobil hemat energi tipe hybrid, Proses diawali dengan  membuat desain 
konsep dari kendaraan yang akan diproduksi. Dilanjutkan dengan proses perhitungan awal terkait 
dimensi dan proses simulasi karakteristik aerodinamik kendaraan. Terkahir kendaraan diproduksi dan 
dilakukan pengujian dasar dan analisa terkait performa kerja dari sistem yang terdapat pada kendaraan 
Bono Kampar. 
Salah satu performa kerja dari kendaraan hybrid yang penting untuk dianalisa adalah kinerja sistem 
transmisinya.  kinerja transmisi kendaraan ini mempengaruhi tingkat konsumsi bahan bakar, gaya 
traksi yang dihasilkan kendaraan dan tingkat kecepatan kendaraan pada setiap rasio roda gigi 
transmisi. Untuk mengetahui pengaruh kinerja transmisi kendaraan Bono Kampar terhadap konsumsi 
bahan bakar, gaya traksi yang dhasilkan dan tingkat kecepatan kendaraan pada berbagai rasio 
transmisi, maka peneliti berencana melakukan penelitian terkait analisa kinerja transmisi pada 
kendaraan hemat energi Bono Kampar. 
Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pengaruh rasio tingkatan transmisi terhadap gaya 
dorong, pengaruh rasio tingkatan transmisi terhadap kecepatan kendaraan mobil, serta pengaruh rasio 
tingkatan transmisi terhadap konsumsi bahan bakar pada kendaraan hybrid. 
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2. Metodologi 
2.1 Data Spesifikasi Mobil Bono Kampar 
Pada tahap ini, data spesfikasi mobil yang diperlukan adalah Massa, Diameter roda, Rasio gigi primer 
(ip) Rasio transmisi (ik), Rasio gigi tarik (id). akan diukur sebagai data awal yang diperlukan pada 
penelitian. Kemudian data terkait  koefisien drag (Cd), gravitasi (g), dan hambatan rolling (Fg), di 
dapat dari studi literature, data spesifikasi mobil Bono Kampar dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Data Spesifikasi Mobil Bono Kampar 
Spesifikasi Mobil Bono Kampar 

Dimensi Mobil 
Jarak sumbu roda 1,54 m 
Lebar 1,20 m 
Tinggi 1,30 m 

Berat Mobil 
Massa total 160 kg 
Massa depan 72 kg 
Massa belakang 88 kg 
Berat total (W) 1569,6 N 
Berat depan (Wf) 706.32 N 
Berat belakang (Wr) 863,28 N

Mesin Mobil 
Tipe mesin 4 langkah, 2 valve SOHC 

pendingin udara 
Diameter x langkah 50,0 mm x 57,9 mm 
Volume silinder 113,7 cc 
Rasio kompresi 9,3 : 1 
Tenaga maksimum 10,1 hp / 7893 Rpm 
Torsi maksimum 9,92 kg.m / 5989 Rpm 

Transmisi 
Tipe transmisi Rotary, 4 kecepatan (N-1-2-

3-4-N) 
Tipe kopling  Basah, Sentrifugal, 

multiplat 
Perbandingan gigi 
primer (ip) 

2,9 (20/58) 

Gigi 1 (ik) 2,83 (12/34) : 1 = 8,207 
Gigi 2 (ik) 1,875 (16/30) : 2 = 5,4375 
Gigi 3 (ik) 1,35 (17/23) : 3 = 3,915 
Gigi 4 (ik) 1,04545 (22/23) : 4 = 

3,031805 
Perbandingan gigi ahir 
(id) 

3,67 (15/55) = 10,643 

Aerodynamic 
Luas frontal (Af) 1.11 m2

Massa jenis udara (ρ) 1,177 kg/m3 
Koefisien drag (Cd) 0,24 

Ban (80-90-17) 
Diameter roda  0,555 m
Lebar 0,073 m
Koefisien adhesi aspal 
(Kering) (µ) 

0,75 

Koefisien adhesi aspal 
(Basah) (µ) 

0,58 

Koefisien hambatan 
rolling (fr) 

0,08 

 
2.2 Mengukur Posisi Titik Berat Kendaraan 
Posisi titik berat ternyata memegang peranan penting pada mobil. Ada beberapa cara untuk megukur 
posisi titik berat. Posisi titik berat mencakup titik berat terhadap poros depan (a) dan terhadap poros 
belakang (b), serta tinggi berat dari permukaan jalan (h). 
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Jika pada saat menimbang poros depan didapat hasil penimbangan Wf dan penimbangan poros 
belakang didapat hasil Wr, maka berat total mobil didapat: 

 
Wt= Wf+Wr=W      (1) 

 
Pengukuran (a) dan (b) dilakukan dengan menimbang bagian depan dan bagian belakang mobil pada 
posisi horizontal seperti pada Gambar 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Penimbangan Kendaraan 

 
Dengan memakai hasil penimbangan tersebut dan menerapkan konsep statika maka didapat: 

 
     (2) 
 
 
 
     (3) 
 

Dimana : a + b = L; adalah wheel base yaitu jarak antara poros depan dan belakang mobil. 
Setelah jarak dari pusat berat terhadap poros depan (a) dan jarak pusat berat terhadap poros 

belakang (b) didapat, maka kemudian dapat dicari tinggi titik pusat berat dari mobil. 
Jika mungkin pada saat mendongkrak mobil roda dikunci agar bodi tidak menukik (pitching) terhadap 
posisi roda atau sudut   dibuat tidak begitu besar agar bodi tidak menukik. Titik pusat mobil kemudian 
dapat dihitung  menggunakan persamaan berikut [3]. 

 
          (4) 

 
 

Untuk mencari tinggi titik pusat berat mobil, pada roda depan atau  roda belakang dapat ditopang 
dengan timbangan dan roda yang lain didongkrak hingga membentuk sudut tertentu. Seperti dapat 
dilihat pada Gambar 2 

 

 
Gambar 2 Penimbangan roda depan untuk mencari posisi tinggi titik berat 
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2.3 Transmisi Roda Gigi (Transmisi Manual) 
Transmisi roda gigi ini yang secara umum juga dianggap sebagai drive train yang mentransmisikan 
serta mentransformasikan torsi yang keluar dari mesin sampai ketorsi yang terjadi pada roda 
penggerak. Seluruh komponen yang diperlukan untuk itu adalah bagian dari transmisi manual. 
Umumnya transmisi manual terdiri dari kopling, sistem roda gigi, rantai, sistem gigi diferensial dan 
poros penggerak. Perbandingan putaran mesin dan poros penggerak yang di akibatkan oleh 
perbandingan gigi transmisi dan gigi diferensial adalah berperan untuk mentransmisikan torsi mesin 
ke roda penggerak. 
Untuk menghasilkan torsi dan gaya dorong pada roda penggerak yang mengecil pada kecepatan 
semakin tinggi diperlukan perbandingan yang bertingkat. Sehingga kemampuan transmisi manual 
untuk mentransformasikan torsi yang dihasilkan oleh menjadi torsi yang dibutuhkan pada roda 
penggerak untuk mendorong kendaraan adalah ditentukan 2 parameter penting yaitu: perbandingan 
gigi dan tingkatan gigi transmisi. Umumnya makin banyak tingkatan transmisi, gaya dorong yang 
dihasilkan pada roda penggerak makin baik untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya dorong kendaraan 
[3].  

 
2.4  Dynotest 
Dynotest adalah suatu metode pengujian performa mesin kendaraan (mobil maupun sepeda motor) 
dengan cara melihat tenaga dan torsi. Torsi adalah kemampuan mesin untuk menggerakan atau 
memindahkan kendaraan dari kondisi diam hingga berjalan. Sedangkan tenaga adalah seberapa cepat 
kendaraan itu mencapai kecepatan tertentu. Metode ini perlu dilakukan oleh produsen yang 
mengandalkan performa mesin. Dengan melampirkan hasil uji dynotest, produknya dapat 
dipertangungjawabkan [4]. 
Dibawah ini adalah hasil dynotest yang sudah dilakukan oleh salah satu tempat uji dynotest. Pengujian 
yang dilakukan yaitu pada kendaran sepedamotor yamaha jupiter z1 tahun pembuatan 2014. Data hasil 
pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 [5]. 
 

Tabel 2 Data Dynotest jupiter z1 2014 
RPM HORSE POWER TORSI 
5500 3.4 4.33 
5750 7.2 8.95 
5989 8.3 9.92 
6000 8.4 9.92 
6250 8.5 9.59 
6500 9.0 9.83 
6750 9.3 9.72 
7000 9.7 9.81 
7250 9.7 9.47 
7500 10.0 9.45 
7750 10.0 9.08 
7893 10.1 9.06 
8000 10.0 8.83 
8250 10.0 8.56 
8500 9.9 8.24 
8750 9.5 7.68 
9000 9.4 7.43 
9250 9.1 6.95 
9500 9.0 6.67 
9750 8.6 6.22 
10000 8.1 5.73 
10250 7.6 5.23 
10500 7.1 4.79 
10750 6.6 4.36 
11000 2.6 1.69 
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2.5 Mengukur Konsumsi Bahan Bakar 
Pada tahap ini, pengukuran bahan bakar akan dilakukan dengan cara menghidupkan engine dalam 
keadaan idle dan tangki bahan bakar menggunakan tangki yang sudah tertera kapasitas isinya yang 
nantinya dapat mempermudah dalam pengambiln data mengenai konsumsi bahan bakar dari engine 
saat dihidupkan, seiring hidupnya engine dengan kapasitas bahan bakar yang sudah ditentukan (10 
ml), dengan kecepatan putaran tertentu juga di hitung waktu konsumsi bahan bakarnya menggunakan 
stopwatch, pengukuran ini dilakukan sesuai dengan kecepatan putaran saat uji dynamometer, dan 
pengambilan data ini dilakukan sebayak 5 kali dalam 1 putaran engine kemudian di rata-ratakan dari 
ke 5 data tersebut untuk dijadikan data yang akurat [6]. 

 
 

             (5) 

 

 
 

Jadi konsumsi bahan bakar pada 5500 RPM didapat sebesar 0.058415033  ml, kemudian 
Perhitungan dilanjutkan dengan cara yang sama hingga mencapai kecepatan putaran engine 11000 
RPM. 
 
3 Hasil dan Pembahasan  
3.1 Perhitungan Kecepatan Mobil Bono Kampar Setiap Rasio Roda Gigi 
Dari proses perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi RPM yang di 
gunakan dengan perhitungan perbandingan rasio roda gigi yang pas antara roda gigi primer dan 
sekunder dan roda gigi final yaitu gigi tarik, maka dapat dilihat  naiknya kecepatan dan jauhnya jarak 
tempuh yang nantinya akan dihasilkan, seperti contohnya yaitu dapat dilihat pada RPM 11000 pada 
gigi 4 didapat jarak sejauh 34.593 km/jam dengan perbandingan ik = 22:23, id = 15:55, dan ip = 
20:58. Grafik kecepatan (Roda Gigi) Vs Putaran Mesin (RPM) dapat dilihat Pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7 Grafik V (Roda Gigi) Vs Kecepatan (RPM) 

 
3.2 Perhitungan GayaTraksi Bersih 
Traksi bersih adalah gaya yang dimiliki mobil untuk menggerakan roda yang berkontak langsung 
antara ban dengan jalan tanpa mengalami slip, atau dapat juga disebut dengan gaya dorong pada mobil 
itu sendiri. Grafik perbandingan antara F netto vs Kecepatan dapat dilihat dibawah ini Pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Grafik F Netto Vs Kecepatan 

 
3.3 Perhitungan Jarak Tempuh Pada Setiap Rasio Roda Gigi 
Dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan bahan bakar sebanyak 1 liter maka didapatkan hasil 
perhitungan dari rasio gigi 1 dengan RPM terendah yaitu 5500 RPM hingga 11000 RPM, kemudian 
lanjut pada rasio roda gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. semakin tinggi putaran mesin yang kita gunakan, maka 
semakin pendek jarak tempuh yang akan didapat, tapi sebaliknya, jika di putaran mesin rendah makan 
hasil jarak yang akan ditempuh akan sedikit bertambah jauh dibanding dengan menggunakan putaran 
mesin yang tinggi, dengan kekurangannya yaitu, jika kita menggunakan putaran rendah maka waktu 
yang dibutuhkan akan menjadi lama untuk menempuh suatu jarak tertentu di banding dengan putaran 
mesin yang tinggi. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Grafik Jarak Tempuh (km) Vs Kecepatan (Rpm) 

 
4 Kesimpulan 
Dari hasil analisis perhitungan sistem transmisi mobil Bono Kampar yang dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil perhitungan kecepatan yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi RPM 
suatu mesin dengan perbandingan gigi primer, skunder, dan final gear yang sesuai akan menghasilkan 
kecepatan yang tinggi, ini dapat dilihat pada perhitungan di RPM 11000 pada gigi 4 didapat kecepatan 
jarak tempuh sejauh 34.593 km/jam dengan perbandingan ik = 22:23, id = 15:55, dan ip = 20:58. 
Sedangkan pada RPM 5500 pada gigi 1 didapat kecepatan jarak tempuh sejauh 6.390 km/jam dengan 
perbandingan ik = 12:34, id = 15:55, dan ip = 20:58. Dari kedua hasil dapat disimpulkan kembali 
bahwa, pada rasio gigi 1 hanya terdapat torsi yang besar dibanding dengan rasio roda gigi 4, 
sedangkan pada rasio gigi 4 terdapat kecepatan. 
2. Dari hasil pengujian konsumsi bahan bakar, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan 
putaran mesin, makan semakin banyak pula konsumsi bahan bakar yang di gunakan. 
3. Dari keseluruhan pengujian yang telah dilakukan, dapat di tarik kesimpulan bahwa jika ingin 
mencapai jarak tempuh yang maksimal, dan konsumsi bahan bakar yang irit, baiknya saat 
mengendarai mobil Bono Kampar pada saat akan menaikan kecepatan harus diperhatikan rasio 
transmisinya, kenaikan rasio transmisi harus bertahap dari gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. 

 
Daftar Pustaka 
[1] PT. Kompas Cyber Media ( Kompas Gramedia Digital Group ). 2008. Bahan Bakar Fosil Habis 30 

tahun lagi. 
https://sains.kompas.com/read/2011/07/27/20141288/bahan.bakar.fosil.habis.30.tahun.lagi. HTML 
(Diakses 1 Maret 2018). 



 
 
 

F-41 
 

[2] Oberton, jhoni, 2017. Uji kinerja motor bakar empat langkah satu silinder dengan variasi bukaan 
katup dan sudut pengapian dengan bahan bakar pertamax plus. Jom FTEKNIK Volume 4 No. 2. 1-
5.2017 

[3] Sutantra N & Sampurno B. 2010. Teknologi Otomotif Edisi Kedua. Surabaya: Guna Widya. 
[4] Kunanoppadol, Jarut, 2013. The Concept to Measure the Overall Car Performance. Vol 32, No1, 

1-6. January-February 2013. 
[5] Wahyudi sigit, kurniawan. 2008. Dynotest yamaha jupiter z1 2014. 

https://www.scribd.com/presentation/371302139/Dynotest-Yamaha-Jupiter-Z1-2014.HTML 
(Diakses 1 Maret 2018). 

[6] Rizki, Fikri Mohamad, 2013. Analisa Kinerja Sistem Transmisi Multiguna Pedesaan untuk mode 
pengaturan kecepatan maksimal pada putaran maksimal dan daya maksimal engine. JURNAL 
TEKNIK POMITS Vol.1 : 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

F-42 
 

Studi Kelayakaan Perancangan Instrumen Pengukuran Readiness 
Level Berdasarkan Kelelahan Fisik dan Mental  

 
Caecilia Sri Wahyuning 

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri 
Institut Teknologi Nasional 

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

 
 

Abstrak 
 

Angka kecelakaan di Indonesia masih tinggi, baik kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. 
Human error merupakan salah satu penyebab kecelakaan, yang merupakan kesalahan maupun 
kelambatan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat dari kelelahan 
fisik dan mental. Penelitian ini merupakan bagian dari proses rancang bangun instrument 
pengukuran tingkat kesiapan (readiness level) fisik dan mental. Pada penelitian ini dilakukan kajian 
terhadap kelayakan perancangan  instrumen dengan kasus pada tingkat kesiapan pengemudi. 
Parameter pengukuran yang digunakan adalah denyut jantung, tingkat stress melalui elektrodermal 
dan kecepatan reaksi pengemudi. Instrumen ini akan dikembangkan sebagai instrumen yang dapat 
membantu pengambil keputusan dalam menugaskan seorang pengemudi, sehingga pengemudi 
bertugas dalam keadaan siap bekerja dan memiliki performansi yang tinggi. Berdasarkan aspek 
hukum, analisis kondisi monitoring kondisi pengemudi saat ini,  aktivitas pemeriksaan kesehatan 
pengemudi, dan analisis teknis, maka instrumen ini layak untuk dilanjutan dalam proses 
perancangan. Keberadaan instrumen ini dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini 
dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum sehingga 
membantu dalam memecahkan masalah kemacetan.  

 
Key words: perancangan, instrumen, readiness level, kelelahan fisik, kelelahan mental,  
 
1. Pendahuluan  

Jumlah  kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Tahun 2017 terjadi 10.588 kecelakaan kerja 
dengan korban bisa pulih dan bekerja kembali sebanyak 4.699 orang, sedangkan 4.907 orang 
sementara tidak  mampu bekerja, 189 orang mengalami cacat dan 146 orang meninggal dunia. Akibat 
kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan kerugian sebanyak 9.812 hari kerja hilang  di tahun 2017  
[1]. Dalam bidang transportasi, pada tahun 2017 terdapat 103.287 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 
30.569 orang meninggal, 14.409 orang luka berat dan 119.944 orang luka ringan. Pada moda kereta 
api tahun 2017 terdapat 16 kecelakaan kereta api dan satu diantaranya adalah tabrakan antar KA dan 
dua dari semua kecelakaan tersebut disebabkan oleh SDM operator [2].  

Kecelakaan berkaitan erat dengan performansi operator, sehingga seringkali sebuah kecelakaan 
diindikasi sebagai akibat dari human error. Error merupakan kegagalan tindakan yang direncanakan 
untuk  mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah skill based errors. Skill based error 
merupakan kesalahan operator akibat kurang perhatian terhadap suatu hal (attentional failures) atau 
lupa untuk melakukan suatu prosedur (memory lapses) [3]. Penyebab penurunan performansi kognitif 
adalah keterbatasan manusia dalam memproses informasi [4], yang terkait erat dengan kelelahan 
mental dan kelelahaan saraf  [5]. 

Sejumlah penelitian secara tegas menyatakan bahwa kelelahan merupakan salah satu penyebab 
kecelakaan kerja [6][7]. Oleh karena itu, pada dasarnya kecelakaan dapat dicegah bila operator/ 
pekerja menyadari bahwa kondisi tubuhnya berada dalam keadaan lelah. Namun demikian, masih 
belum banyak perusahaan/ operator dapat mengelola kelelahan dengan cara yang tepat. Selama ini 
untuk mengatasi kelelahan akibat kerja perusahaan/operator masih mengandalkan jam istirahat dan 
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pengaturan jadwal shift kerja. Pada kenyataannya setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda, 
baik secara fisik maupun mental, dalam merespon sebuah beban kerja yang sama.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja adalah dengan 
pengelolaan sumber daya manusia yang lebih manusiawi. Pengelolaan yang lebih manusiawi adalah 
pengelolaan yang mengacu pada kondisi fisik dan mental operator/ pekerja/ pengemudi. Mengingat 
masih banyak profesi/ pekerjaan yang  seringkali harus dilakukan melewati waktu untuk tubuh 
melakukan pemulihan/ istirahat. Perhatian terhadap kondisi operator/ pekerja/ pengemudi, baik fisik 
maupun mental,  secara langsung dapat meningkatkan performansinya. Oleh karena itu, potensi 
kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan (human error) operator/ pengemudi dapat dikurangi 
sehingga dapat meningkatkan keselamatan kerja. 

Penelitian terhadap tingkat kesiapan (readiness level), yang secara umum mengkaji aspek fisik dan 
mental (dan efeknya terhadap performansi), cenderung masih terbatas. Penelitian serupa telah 
dilakukan, yaitu penelitian  secara kualitatif yang membahas mengenai stres kerja pada pengemudi. 
Akan tetapi pada penelitian ini tidak ditetapkan sejauh mana faktor-faktor tersebut masih dapat 
ditolerir dan masih dalam batas aman bagi operator/ pekerja/ pengemudi untuk menjalankan tugasnya.   

Penelitian ini secara khusus membahas mengenai kelayakan sebuah perangkat/instrumen yang dapat 
digunakan untuk menilai tingkat kesiapan fisik dan mental untuk bekerja. Penelitian ini dapat 
berkontribusi terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja, baik di industri 
maupun transportasi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimasi potensi kecelakaan yang 
disebabkan oleh pekerja/ operator/ pengemudi akibat kelelahan fisik dan mental. Pada makalah ini 
akan disampaikan tahapan awal dari proses perancangan, yaitu studi kelayakan dari instrumen 
pengukuran readiness level melalui kelelahan fisik dan mental. 
 
2. Metodologi 

Aktivitas perancangan dimulai dengan penetapan tujuan perancangan untuk memperoleh deskripsi 
produk, dilanjutkan dengan perencanaan, konseptualisasi, dan diakhiri dengan perancangan. Pada 
makalah ini akan dipaparkan studi kelayakan rancang bangun insrumen, sebagai bagian dari tahap 
perencanaan, untuk menyatakan bahwa instrumen ini layak untuk dilanjutkan ke dalam proses  
konseptualisasi dan masuk dalam tahap perancangan. 

2.1 Penetapan Tujuan Perancangan Instrumen Pengukuran Readiness Level Melalui 
Kelelahan Fisik dan Mental 

Tujuan rancang bangun instrumen pengukuran readiness level melalui kelelahan fisik dan mental 
adalah mendapatkan instrumen yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam  memantau 
kondisi kesiapan operator/ pekerja berdasarkan kondisi fisik dan mental. Instrumen ini diharapkan 
dapat membantu dalam pengelola SDM dalam memantau kondisi kelelahan fisik dan mental operator/ 
pekerja. Pemanfaatan instrumen ini lebih jauh adalah untuk membantu dalam penjadwalan kerja, 
terutama pada peekrjaan yang memerlukan shift/ pembagian kerja. Bagi perusahaan jasa transportasi 
instrumen ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan apakah seorang pengemudi masih dapat 
menjalankan tugas atau harus beristirahat. 

2.2 Deskripsi Produk 

Instrumen pengukuran readiness level adalah alat ukur kelelahan fisik dan mental yang 
menginterpretasikan kesiapan individu untuk melakukan sebuah pekerjaan, utamanya untuk pekerjaan 
dengan tuntutan mental. Instrumen ini akan mengukur kondisi tubuh yang mengindikasikan kelelahan 
fisik dan mental. Pekerjaan dengan tuntutan mental adalah pekerjaan yang membutuhkan kinerja otak 
mulai dari menerima stimulus sampai dengan pengambilan keputusan dan tindak lanjut dari keputusan 
tersebut. 
 

2.3 Perencanaan Instrumen Pengukuran Readiness Level Melalui Kelelahan Fisik dan Mental 
Berdasarkan tujuan rancang bangun instrumen, selanjutnya ditetapkan rencana proses perencanaan 
yang terdiri dari: 
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- Identifikasi masalah, mengingat bahwa instrumen ini belum ada maka permasalahan dibangkitkan 
dari permasalahan perusahaan dalam mengelola pekerja/ operator/ pengemudi berkaitan dengan 
kelelahan fisik dan mental. 

- Penentuan parameter pengukuran, untuk menentukan parameter yang dapat digunakan dalam 
mengidentifikasi kelelahan fisik dan mental.  

- Studi kelayakan perancangan instrumen, untuk melihat tingkat kepentingan dan manfaat intrumen 
ini bagi pihak-pihak terkait, dari berbagai aspek dan pendekatan. 

 
3.  Hasil Diskusi 

3.1. Readiness Level 

Readiness level pada kasus ini adalah kesiapan individu untuk menjalankan tugasnya, baik secara fisik 
maupun mental. Pada saat individu berada pada kondisi siap untuk bekerja maka fisik dan mentalnya 
berada dalam kondisi normal. Kondisi tidak siap terjadi pada saat lelah yang dapat mengurangi 
keawasan mental,  serta menyebabkan penurunan kognitif dan performansi psikomotor [8]. 

Salah satu potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) adalah skill 
based error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kapasitas individu dalam menanggapi sebuah 
stimulus. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam mengambil keputusan atau keterlambatan 
dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat terjadi pada saat individu mengalami kelelahan, sehingga 
salah satu indikasi kelelahan adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau 
menindaklanjuti stimulus. Oleh karena itu kesiapan seseorang sangat diperlukan dalam menjalankan 
tugas, agar dapat meminimasi potensi untuk melakukan kesalahan atau terlambat dalam pengambilan 
keputusan.  

3.2. Identifikasi Masalah Pengukuran Saat Ini 

Secara umum, upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kelelahan akibat kerja adalah 
dengan mengatur jam dan durasi kerja serta jadwal istirahat. Selain perusahaan yang bergerak di 
bidang transportasi, masih belum ada perusahaan yang memperhatikan kondisi fisik dan mental 
pekerja/ operator dalam melakukan penjadwalan kerja. Pengaturan jam, durasi kerja dan istirahat 
masih mengacu pada peraturan pemerintah. Akan tetapi, operator dan pengusaha transportasi pun 
masih dalam pemeriksaan kesehatan fisik, belum sampai pada kondisi mental.  

Penelitian ini akan difokuskan pada pengemudi/operator yang menjalankan kendaraan. Setiap individu 
memiliki kapasitas/ kemampuan tersendiri, sehingga untuk pekerjaan dan beban kerja yang sama akan 
memberikan respon yang berbeda. Pemantauan kondisi kesiapan pengemudi dilihat dari hasil 
pemeriksaan fisik (tekanan darah, gula darah, urine terhadap penggunaan obat-obatan terlarang). Pada 
umumnya pemeriksaan dilakukan baik secara rutin (sebelum menjalankan kendaraan) maupun 
berkala.   

Terdapat  kasus para pengemudi yang berkeberatan dengan pemeriksaan setiap hari karena dianggap 
membuang waktu, sedangkan gambaran kelelahan menunjukkan semakin banyak pemeriksaan yang 
harus dilakukan terhadap pengemudi. Bila ditemukan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan standar, 
maka pengemudi tidak diizinkan untuk mengemudi. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan tersebut tidak 
diperoleh indikasi seberapa lama seorang pengemudi masih bisa berada pada kondisi yang layak untuk 
mengemudi, sehingga sangat memungkinkan pengemudi mengalami puncak  kelelahan saat bertugas. 
Belum ada instrumen yang dapat digunakan oleh pengelola transportasi untuk memantau dan 
mengelola jadwal kerja pengemudi yang mengacu pada kesiapan mengemudi secara  fisik dan mental. 

3.3. Penentuan Parameter Pengukuran Readiness Level 

Kesiapan fisik dapat diindikasi dari kondisi denyut jantung, Kelelahan disertai sejumlah perubahan 
fisiologis dan metabolik, yang  merupakan indikator beban kerja fisik maupun mental yang berlebihan 
[9][10].  Kelelahan muncul karena penggunaan energi fisik atau mental yang berkepanjangan tanpa 
waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh [11][12]. Kondisi ini dicirikan 
oleh peningkatan aktivitas fisiologis, seperti denyut jantung [13][14]. Secara umum  peningkatan 
heart rate (HR) berkaitan dengan peningkatan tingkat beban kerja, sehingga HR sering digunakan 
untuk mengevaluasi beban kerja mental secara akurat [14]. 
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Kelelahan terjadi karena tubuh terus menerus melakukan proses adaptasi (general adaptation) dan 
pertahanan terhadap stres yang berkepanjangan [15]. Dengan kata lain, kelelahan merupakan 
manifetasi dari stres yang berkepanjangan [15][7]. 

Pada saat individu terpapar stres akibat tingginya  tuntutan  pekerjaan hingga tidak mampu lagi 
menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan, maka diperlukan memori atau perhatian terus menerus atau 
harus berreaksi cepat [11][10]. Oleh karena itu tingkat kesiapan (readiness level) dapat dilhat dari 
kecepatan individu dalam merespon stimulus.  

Ide dasar dari penelitian ini adalah pengukuran terhadap parameter yang diindikasi sebagai indikator 
kelelahan fisik dan mental. Mengacu pada kajian di atas maka parameter yang akan digunakan pada 
instrument untuk mengukur readiness level berdasarkan  kelelahan fisik dan mental pengemudi  
adalah denyut jantung (HR), tingkat stres, dan kecepatan reaksi pengemudi. Alasan penggunaan 
parameter ini adalah melihat pada kemudahan pengukuran dan menginterpretasikan hasil pengukuran.  

Pada dasarnya telah ada alat yang dapat mengukur ketiga parameter tersebut, sehingga pada penelitian 
ini adalah pengembangan dari alat ukur yang sudah ada, yaitu:  
1. Heart Rate Monitor: instrumen yang digunakan untuk mengukur denyut jantung, yang biasanya 

digunakan di pergelangan tangan alat. Alat ini dapat memberikan informasi kondisi denyut jantung 
dan zona dari kondisi denyut jantung, serta menyimpan data hasil pengukuran. 

2. Galvanic Skin Response: instrumen yang digunakan untuk mengukur konduktansi kulit/ 
elektrodermal sebagai indikator stres, yang biasanya dililitkan di lengan atas atau dengan 
menyentuh pad. Alat ini akan memberikan informasi kondisi konduktansi kulit serta menyimpan 
data hasil pengukuran. 

3. Reaction time: yaitu metoda yang digunakan untuk mengukur kecepatan reaksi. Metoda in telah 
banyak dibuat dalam bentuk aplikasi smartphone maupun instrumen sederhana, yang digunakan 
dengan cara menyentuh layar sesaat setelah muncul gambar/suara (stimulus). Alat ini akan 
memberikan informasi mengenai kecepatan reaksi terhadap stimulus.  

Rancang bangun instrumen ini utamanya adalah menggabungkan ketiga instrumen yang telah ada, 
serta mengembangkan sistem pengukuran ini menjadi sebuah sistem pengambilan keputusan. 
Keputusan dari hasil pengukuran pada instrumen ini adalah penentuan tingkat kesiapan yang mengacu 
pada historis kondisi fisik dan mental.  

3.4. Studi Kelayakan Perancangan Instrumen Pengukuran Tingkat Kesiapan Fisik dan Mental 
Pengemudi 

Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan dalam studi kelayakan instrument pengukur readiness 
level, yaitu: 
a. Landasan hukum 

- Pemerintah telah mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk menerapkan Sistem Manajemen 
Keselamatan  Perusahaan Angkutan Umum yang mencakup 10 elemen yaitu: (1) komit dan 
kebijaksanaan, (2) pengorganisasian, (3) manajemen bahaya dan risiko, (4) fasilitas 
pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, (5) dokumentasi dan data, (6) peningkatan kompetensi 
dan pelatihan, (7) tanggap darurat, (8) pelaporan kecelakaan internal, (9) monitoring dan 
evaluasi, dan (10) pengukuran kinerja. 

- Undang-undang yang mengatur tentang masalah transportasi darat, yaitu UU No 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian  yang menyangkut pengemudi adalah Bagian 
Tiga (Waktu kerja Pengemudi), Pasal 90. Uraian singkat substansi UU No 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan SDM, bahwa pengemudi:  

i. Telah melakukan pengecekan minimal pengecekan tekanan darah, tes urin dan alkohol 
dalam waktu tertentu secara periodik sebelum berangkat saat beroperasi dan sesudah 
operasi yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.  

ii. Telah melakukan pengecekan minimal pengecekan kondisi fisikologis sekurang-kurangnya 
1 (satu) tahun sekali.  

iii. Memiliki surat keterangan sehat jiwa dari psikolog. 

- Aspek legal lain yang mengatur pengemudi angkutan umum adalah Peraturan Menteri Nomor 
PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayaan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan 
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Bermotor Umum Dalam Trayek. Uraian singkat substansi berkaitan dengan persiapan operasi 
kendaraan dan awak angkutan umum dinyatakan bahwa “Pengemudi dalam keadaan sehat 
fisik dan mental”. 

- Pedoman Tata cara Penentuan Lokasi Tempat Istirahat di jalan Bebas Hambatan [16], penentuan 
secara teknis untuk fasilitas istirahat dapat dilakukan berdasarkan kriteria tingkat kelelahan yang 
ditetapkan melalui hasil uji tingkat kelelehaan pengemudi dengan metoda Flicker Fussion dan 
Uji Reaksi. 

b. Analisis Kondisi  Pemantauan dan Pengelolaan Jam Kerja Pengemudi Saat ini 
Mengacu pada dasar hukum dan tata cara yang berkaitan dengan kondisi pengemudi, maka dapat 
dilihat bahwa:  

- belum ada acuan yang kuat, yang dapat digunakan untuk memantau kondisi fisik dan mental 
pengemudi.  

- Aturan jam kerja menetapkan bahwa waktu kerja  bagi pengemudi kendaraan bermotor umum 
paling lama delapan jam sehari, dan setelah mengemudikan kendaraan selama empat jam 
berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. Kondisi ini ini dapat mempengaruhi 
irama sirkadian pengemudi dan berdampak pada performansinya [17][8]. 

- Pekerjaan mengemudi memiliki tuntutan untuk berkonsentrasi dan waspada semakin tinggi pada 
saat lalu lintas dalam keadaan ramai, sehingga pengemudi bukan hanya memiliki beban fisik, 
tetapi juga mengalami beban mental yang cukup besar. 

c. Analisis Aktivitas Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi 
Berdasarkan penelusuran berita mengenai persiapan pengemudi bis sebelum bertugas, 
pemeriksaan kesehatan yang diterapkan pada pengemudi meliputi tekanan darah, gula darah, urine 
terhadap penggunaan obat-obatan terlarang. Wawancara pun dilakukan untuk menelusuri kondisi 
kantuk, lelah, konsumsi obat-obatan dan minuman keras. Pada masa mudik Lebaran 2018 Dinas 
Perhubungan Jakarta menetapkan pemeriksaan kesehatan kepada supir setiap hari, memastikan 
kesehatan para pengemudi bis, untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalur mudik. Akan tetapi 
tindakan ini mendapatkan kritik dari para pengemudi, karena dianggap membuang waktu [19]. 
Pada pemeriksaan di Kampung Rambutan ditemukan 19 dari 146 pengemudi tidak lulus tes 
kesehatan dan umumnya memiliki masalah kesehatan pada tekanan darah dan gula darah [20]. 

Pemeriksaan kesehatan yang diterapkan pada para pengemudi bus umumnya adalah pada 
kesehatan fisik. Sedangkan pemeriksaan kesehatan mental masih sebatas wawancara, yang bersifat 
subyektif. Seorang pengemudi harus memiliki tingkat konsentrasi dan kewaspadaan yang tinggi, 
maka pengemudi juga harus memiliki kemampuan untuk kedua hal itu. 

d. Analisis Teknik 
Mengacu pada peralatan yang sudah ada maka perancangan instrumen ini lebih pada 
pengembangan yang menggabungkan ketiga alat ukur yang sudh ada. Ketiga parameter akan 
diterima melalui sensor dan diproses menggunakan sistem berbasis mikrokontroler berbasis modul 
Arduino. Selanjutnya hasil dari pengukuran ini akan disimpan dalamb entuk database dan diolah  
berdasarkan model kelelahan. Pengolaha data mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam 
penelitian-penelitian sebelumnya.  

Adanya pencatatan kesehatan fisik dan mental pihak pengelola dapat memiliki gambaran kesiapan 
pengemudi secara fisik dan mental  pengemudi yang dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan untuk penugasan pengemudi. Bukan hanya keputusan penugasan, catatan ini juga dapat 
digunakan untuk menetapkan waktu dan durasi istirahat, sehingga pada saat bertugas kembali 
kondisi fisik dan mental pengemudi sudah layak untuk menjalankan tugas.  

Database kesehatan fisik dan mental pengemudi dapat digunakan sebagai parameter dalam 
menetapkan tingkat kesiapan. Interpretasi kondisi fisik dan mental menggambarkan tingkat 
kelelahan, yang mengindikasikan tingkat kesiapan. Sistem akan memberikan informasi  untuk  
membantu pengambil keputusan untuk menjadwalkan tugas atau mengistirahatkan seorang 
pengemudi. Bila pengemudi berangkat  penjadwalan yang mengacu pada database kondisi fisik 
dan mental, maka kecil kemungkinan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan tidak 
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lolos. Oleh karena itu perlu dirancang sebuah sistem pemeriksaan kesehatan fisik dan mental 
pengemudi, yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan  metodologi pada 
sistem ini diharapkan bukan hanya dapat mengukur tingkat kesehatan fisik dan mental, tetapi juga 
menyimpan data pengukuran, serta membantu menginterpretasikan hasil pengukuran. Dari sistem 
ini interpretasi yang diharapkan adalah informasi mengenai seberapa besar tingkat kesiapan 
pengemudi untuk menjalankan tugas. 

Secara lebih jauh sistem yang dikembangkan dapat diharapkan untuk membantu pengambilan 
keputusan, yaitu keputusan apakah pengemudi diizinkan atau tidak untuk mengemudi. Bila tidak 
diharapkan untuk mengemudi, pihak terkait juga dapat menetapkan berapa lama pengemudi harus 
beristirahat. Oleh karena itu perlu alat bantu yang dapat membantu implementasi metodologi 
pengukuran tingkat kesiapan mengemudi. 

Instrumen ini  yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan  angkutan umum dan Dinas 
Perhubungan Darat dalam  memantau kondisi pengemudi. Pihak perusahaan dapat memanfaatkan 
dalam menyusun jadwal penugasan pengemudi, sedangkan Dinas Perhubungan Darat memantau 
kondisi pengemudi selama dalam perjalanan. Pemantauan kondisi pengemudi selama perjalanan 
diperlukan untuk mengantisipasi penurunan performansi pengemudi yang terjadi di luar perkiraan. 
Hal ini mengingat kondisi kesehatan fisik dan mental pengemudi dapat dipengaruhi banyak hal. 

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian-kajian di atas, maka instrumen untuk mengukur tingkat kesiapan fisik dan mental 
pengemudi layak untuk dirancang. Rancangan ini pun dapat menjadi produk komersial, karena 
pihak terkait masalah transportasi bukan hanya pada perusahaan angkutan umum dan Dinas 
Perhubungan Darat. Produk ini juga dapat digunakan oleh perusahaan armada angkutan lain dan dinas 
terkait.  

Keberadaan instrument ini akan meningkatkan keselamatan di jalan raya, yang merupakan 
kepentingan masyarakat dalam bidang transportasi. Hal in akan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap angkutan umum dan  menumbuhkan minat masyarakarat untuk menggunakan 
transportasi masal. Secara tidak langsugn rancangan instumen ini dapat mendukung upaya mengatasi 
kemacetan.  
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Abstrak 

Kebutuhan energi dunia semakin lama semakin besar dan masih bergantung kepada sumber energi 

yang tak terbarukan. Saat ini diperlukan sumber energi terbarukan sebagai alternatif, diantaranya 

adalah biomassa. Ketersediaan serta kandungan energi biomassa menjadikannya potensial sebagai 

sumber energi. Gasifikasi biomassa adalah salah satu contoh konversi energi terbarukan yang 

mengkonversi biomassa menjadi gas produser. Salah satu parameter yang menentukan karakteristik 

gas produser adalah AFR (Air to Fuel Ratio). Gasifikasi updraft pada penelitian ini dilakukan 

terhadap batok kelapa dengan AFR 15%; 20%; 25%; 30%; dan 110% AFR teoritis. Batok kelapa 

diumpankan secara intermittent sesuai dengan variasi penelitian.  Data suhu setiap zona di dalam 

gasifier dicatat dan komposisi gas produser dianalisis menggunakan Gas Chromatography (GC). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses gasifikasi dapat menghasilkan gas yang mampu 

bakar, di mana peningkatan AFR menyebabkan penurunan kandungan gas yang mampu bakar. 

Semakin rendah AFR yang diberikan, semakin tinggi nilai energi yang terkandung dalam gas 

produser. Pada penelitian ini diperoleh LHV 5,53 MJ/m3 pada AFR 15%. Rasio H2/CO tertinggi 

diperoleh pada AFR 25% yaitu sebesar 1,10. 

 
Kata Kunci: AFR, batok kelapa, gasifier updraft, LHV, Rasio H2/CO 

 

1. Pendahuluan 

Biomassa merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan lebih lanjut. 

Jumlah biomassa terbesar terdapat pada negara beriklim tropis, salah satunya adalah Indonesia. 

Indonesia memiliki potensi energi 434.000 GW dari bahan biomassa atau setara dengan 255 juta barel 

minyak bumi. Jumlah minyak ini adalah 30% dari konsumsi minyak bumi selama satu tahun di 

Indonesia [1]. Pemanfaatan biomassa menjadi energi pada umumnya masih sekitar 5% dari total 

potensi yang ada [2]. 

Batok kelapa merupakan salah satu jenis biomassa yang umum ditemukan di negara yang memiliki 

iklim tropis maupun memiliki garis pantai yang panjang. Indonesia memiliki potensi batok kelapa 

sebesar 2.871.280 ton/tahun pada tahun 2017 (Tabel 1). Batok kelapa memiliki karakteristik yang 

sesuai untuk umpan gasifikasi, karena memiliki nilai energi tinggi dengan jumlah abu yang relatif 

kecil. 

 
Tabel 1 Produksi Kelapa dan Batok Kelapa [3] 

Tahun Kelapa (ton) Batok Kelapa (ton)* 

2015 2.920.665 292.066 

2016 2.890.735 289.073 

2017* 2.871.280 287.128 

* Batok kelapa adalah berkisar 10% dari kelapa utuh
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Gasifikasi merupakan salah satu metode untuk mengubah biomassa menjadi gas produser dengan 

produk samping berupa tar dan abu. Gas produser diharapkan memiliki kandungan energi dan atau 

kadar hidrogen dan karbon monoksida. Produser gas yang dihasilkan dari gasifikasi dapat 

dimanfaatkan langsung menjadi bahan bakar seperti untuk generator listrik. Gas hidrogen dan karbon 

monoksida yang terdapat dalam gas produser dapat digunakan sebagai umpan untuk proses sintesis 

metanol, formalin maupun DME. Proses sintesis metanol memerlukan gas produser dengan H2/CO 

minimal 2. 

Karakteristik dari biomassa dan produk menentukan jenis gasifier yang digunakan. Gasifier yang 

memiliki ketahanan paling baik serta mudah dan murah pengoperasiannya adalah gasifier updraft. 

Karakteristik untuk gasifier downdraft, updraft dan crossdraft disajikan dalam Tabel 2. Pada gasifier 

updraft umpan masuk dari bagian atas, kemudian akan mengalami pengeringan, pirolisis, gasifikasi 

(reduksi) dan pembakaran (oksidasi) secara berurutan. 

 

Tabel 2. Karakteristik Gasifier [2] 

Keterangan 
Jenis Gasifier 

Downdraft Updraft Crossdraft 

Ukuran (mm) 20-100 5-100 1-3 

Kadar Moisture (%) < 15-20 < 50 < 7 

Kadar Abu (%) < 5 < 15 < 7 

Morfologi Seragam Hampir Seragam Seragam 

 

 

2. Metodologi Penelitian 

 

Batok kelapa diperoleh dari daerah Majalengka, Jawa Barat yang telah dibersihkan dari serabut 

maupun pengotor. Batok kelapa yang sudah bersih diperkecil ukurannya hingga sekitar 1 cm2. Sampel 

batok kelapa ini kemudian dianalisis proksimat dan ultimat dengan air dry basis (adb). Batok kelapa 

memiliki heating value sebesar 4.678 kal/g. Hasil analisis (Tabel 3) menjadi landasan untuk 

menghitung jumlah umpan dan udara. Batok kelapa diumpankan secara intermittent ke dalam reaktor. 

 

Tabel 3. Analisis Proksimat dan Ultimat Batok Kelapa 

Parameter Kadar 

Proksimat 

Kadar Air 8,22% 

Abu 1,03% 

Zat Terbang 72,37% 

Karbon Tetap 18,38% 

Ultimat 

Sulfur 0,02% 

Karbon 47,53% 

Hidrogen 6,23% 

Nitrogen 0,01% 

Oksigen 45,18% 

 

 

Gasifier updraft yang digunakan menggunakan agen gasifikasi berupa udara bebas, dengan 15%, 

20%, 25%, 30% dan 110% AFR (Air to Fuel Ratio) teoritis. Proses gasifikasi dilaksanakan 

menggunakan starter bara dari arang batok kelapa dari sumber yang sama. Arang digunakan selain 

untuk starter, juga untuk memanaskan reaktor hingga temperatur 500oC. Batok kelapa dimasukkan 

dari bagian atas gasifier dengan menggunakan screw conveyor. Gas produser yang dihasilkan segera 
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dianalisa dengan menggunakan GC. Gas produser ini sudah bebas dari abu dan tar. Skema penelitian 

ini disajikan dalam Gambar 1. Temperatur dalam gasifier diukur menggunakan termometer digital. 

Penampung

Gas

Sampling

Penampung

 
Gambar 1. Skema Peralatan Gasifier Updraft 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Profil Temperatur 

Indikator berjalannya proses gasifikasi adalah temperatur yang ada dalam reaktor. Temperatur 

tertinggi terdapat pada bagian pembakaran yaitu hingga lebih dari 1000oC. Gasifikasi terjadi pada 

temperatur 500oC – 900oC, pirolisis pada 300oC dan pengeringan di bawah 300oC. Temperatur 

pembakaran menjadi tertinggi karena pada bagian tersebut terjadi proses oksidasi secara langsung. 

Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran akan dimanfaatkan oleh proses gasifikasi, pirolisis dan 

pengeringan (Gambar 2). Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran harus dapat memberikan 

energi yang cukup untuk proses lainnya, karena bila terlalu besar akan menjadi pembakaran saja, bila 

terlalu rendah akan menjadi proses pirolisis bahkan proses pembakaran akan terhenti. 

 

 
Gambar 2. Profil Temperatur dan Reaksi pada Tiap Zona Gasifier [2] 
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Reaksi reduksi pada gasifikasi dapat menghasilkan panas tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan energi 

keseluruhan, sehingga gasifikasi memerlukan tambahan panas yang berasal dari zona pembakaran. 

Profil dalam gasifier (Gambar 3) menunjukkan bahwa panas pada zona pembakaran digunakan oleh 

zona lain dalam proses gasifier.  Panas dipertukarkan melalui proses konduksi dan konveksi. Salah 

satu media untuk menghantarkan panas dari zona pembakaran adalah gas. Gas yang naik ke atas dari 

proses reduksi mengandung panas yang dimanfaatkan oleh proses pirolisis. Pirolisis akan 

menghasilkan arang yang merupakan biomassa yang telah terpotong-potong rantai karbonnya akibat 

panas dari pembakaran dan reduksi. Selain itu, akan menghasilkan bio oil yang nantinya akan terbawa 

oleh gas produser.  

 

 

 

Gambar 3. Profil Temperatur dalam Gasifier 

 
3.2 Karakteristik Gas Produser 

Gasifikasi berjalan dengan baik ditandai dengan tidak adanya oksigen dalam gas produser. Dalam 

penelitian ini, gas produser pada AFR 110% memiliki oksigen sebesar 7,79%. Hal ini wajar, karena 

udara diumpankan melebihi dari stoikiometrinya. 

 

Komposisi gas karbon monoksida tertinggi dimiliki oleh AFR 15% sebesar 40,70% (Tabel 4). Hal ini 

terjadi karena reaksi bergeser pada pembentukan CO (Gambar 2.). Hal ini didukung oleh profil 

temperatur dari AFR 15% yang lebih rendah dibandingkan dengan 20% (Gambar 3.). Komposisi 

hidrogen tertinggi dimiliki oleh AFR 20%, di mana profil temperatur dalam gasifier tertinggi 

dibandingkan variasi yang lain. Jumlah udara yang semakin besar dibanding biomassa akan 

mengurangi jumlah gas karbon monoksida, metana dan hidrogen. Metana merupakan produk samping 

dari proses gasifikasi, dan hanya ada pada AFR kurang dari 100%. 
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Tabel 4. Karakteristik Gas Produser 

AFR 

(%) 
H2 CO CH4 

LHV (MJ/m3) H2/CO 

15% 2,67% 40,70% 1,7% 5,53 0,07 

20% 10,27% 17,24% 0,00% 3,01 0,60 

25% 3,43% 3,13% 0,11% 0,74 1,10 

30% 2,67% 19,6% 0,62% 2,93 0,24 

110% 1,3% 0,00% 0,00% 0,13 0 

 

Energi yang terkandung dalam gas produser bergantung pada komposisi gas tersebut. Nilai energi 

terbesar ada pada AFR 15% sebesar 5,53 MJ/m3. Nilai ini berasal dari kadar CO yang lebih tinggi 

dibandingkan variasi yang lain. Nilai kalor ini sesuai dengan rentang nilai kalor untuk gas produser 

yang dihasilkan dari gasifikasi dengan udara sebagai gasifying agent (4 – 7 MJ/m3)(2). Nilai kalor yang 

dihasilkan dari AFR 15% bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional.  

 

Untuk dijadikan bahan baku proses, misalnya dalam produksi metanol, gas produser harus memiliki 

rasio H2/CO sebesar 2. AFR 25% memiliki nilai rasio yang paling mendekati 2, yaitu 1,10. Kadar gas 

CO dan H2 tidak terlalu tinggi akibat jumlah udara yang meningkat, tapi rasio kedua gas ini mendekati 

2. Gas produser yang dihasilkan dapat diperbaiki komposisinya, dengan cara dimurnikan dari 

pengotor dan dilakukan upgrading untuk mendapatkan komposisi yang diinginkan. 

  

 

4. Kesimpulan 

Gasifikasi terhadap batok kelapa menghasilkan gas produser dengan kadar gas mampu bakar yang 

makin besar pada AFR yang makin kecil. Nilai AFR lebih dari 100% akan menghasilkan proses 

pembakaran dan tidak menghasilkan gas mampu bakar. AFR 15% merupakan AFR terbaik untuk 

menghasilkan kadar CO terbesar (40,70%) dan nilai kalor terbesar (5,53 MJ/m3). Nilai kalor ini 

mengindikasikan gas produser yang dihasilkan mampu digunakan secara langsung sebagai bahan 

bakar. Berdasarkan rasio H2/CO, nilai AFR 25% memiliki rasio terbaik sebesar 1. 
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Abstract 

 

Fermented ethanol production is one of them influenced by the type of raw material, especially from 

the sugar content (glucose) contained in the raw material. In the fermentation process glucose will be 

converted to ethanol, the higher the concentration of glucose the higher the concentration of ethanol 

produced but it will be limited by the problem of substrate inhibition and inhibition of the product. 

The general purpose of this study was to determine the best conditions based on variations of glucose 

concentration (40, 100, 150, 200, and 250) g / L in terms of ethanol concentration, ethanol yield, and 

the amount of loose cells produced from ethanol fermentation process using column fermentor fix bed 

continuously with a pumice stone as its retarding medium. While the specific purpose is to compare 

the best condition in the process of fermentation of immobilized cell and free cell with recycle in 

ethanol fermentation process which is done based on ethanol concentration value and ethanol yield 

percentage. Based on the result of best condition study obtained in immobilized cell condition with a 

mesh size of  6/8  with 2 days residence time with ethanol concentratin of 20.53% v/v, and ethanol 

yield value of 37.56% w/w at a glucose feed concentration of 150 g/L.  Fermentation of ethanol with 

immobilized cells fixed bed with pumice stone as a better inhibiting medium than ethanol fermentation 

with free cell condition with recycle in terms of ethanol concentration and yield% produced for the 

same glucose feed concentration. 

 

Keyword: fermentation ; Inhibition ; immobillized cell ; pumice 

 

1. Pendahuluan 

Kebutuhan etanol di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan digunakannya etanol sebagai 

bahan bakar nabati. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2025 substitusi bahan bakar nabati 

terhadap bahan bakar minyak mencapai 25% (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau Biofuel sebagai Bahan Bakar Alternatif).  Berkaitan dengan hal 

tersebut dibutuhkan upaya peningkatan produksi etanol selain dengan menambah kapasitas produksi 

dari industri etanol yang sudah ada atau membangun industri etanol yang baru dan tidak kalah 

pentingnya untuk mengoptimalisasi dari sisi proses dan bahan baku.  Produksi etanol melalui 

fermentasi secara continue antara lain dipengaruhi oleh konsentrasi substrat atau kandungan glukosa 

yang diumpankan ke fermentor dan jumlah mikroorganisme di dalam fermentor.  Besarnya kecilnya 

konsentrasi substrat (glukosa) yang diumpankan ke fermentor akan berpengaruh pada inhibisi substrat 

dan inhibisi produk pada proses fermentasi yang berlangsung sedangkan jumlah mikroorganisme di 

dalam fermentor akan berpengaruh terhadap besarnya konversi substrat (glukosa) menjadi etanol.  

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut pengaruh konsentrasi substrat (glukosa) dalam 

fermentasi continue dan jumlah mikroorganisme yang tinggal di dalam fermentor karena di dalam 

proses fermentasi secara continue jumlah mikroorganisme di dalam fermentor sering berkurang 

karena ikut serta terbawa ke aliran produk ( wash out ).   Penurunan produksi etanol pada konsentrasi 

gula berlebih merupakan efek dari inhibisi subtrat. Konsentrasi subtrat yang tinggi akan mengurangi 

jumlah oksigen terlarut.  Dalam proses fermentasi ini, oksigen tetap dibutuhkan walaupun dalam 
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jumlah yang sedikit. Saccharomyces cerevisiae membutuhkan oksigen untuk mempertahankan 

kehidupan dan menjaga konsentrasi sel tetap tinggi, (Nowak, 2000). Inhibitor merupakan suatu 

senyawa yang dapat menghambat laju reaksi suatu enzim. Inhibitor bekerja dengan cara berikatan 

dengan enzim sehingga membuat enzim menjadi rusak atau tidak cocok dengan substratnya. Pengaruh 

inhibitor pada proses fermentasi substrat adalah ditinjau dari konsentrasi substrat yang mempengaruhi 

aktivitas enzim.  Pada keadaan substrat yang berlebih maka akan terjadi kejenuhan pembentukkan 

kompleks enzim substrat sehingga substrat tidak diubah menjadi produk (Arbianto, 1995). 

  

Immobilized cell adalah teknik penambatan sel di dalam suatu media penambat. Immobilized cell 

mikroba memiliki keuntungan teknis dan ekonomis tertentu dibandingkan sistem free cell.  

Immobilized cell untuk fermentasi telah dikembangkan untuk menghilangkan hambatan yang 

disebabkan oleh konsentrasi tinggi dari substrat dan produk, juga untuk meningkatkan produktivitas 

dan hasil produksi etanol. (Talebnia et al, 2006).  Immobilized cell memiliki  beberapa keuntungan 

dibandingkan dengan free cell.  Dengan menambatkan sel, desain proses menjadi lebih mudah dan 

sederhana karena sel dilekatkan pada partikel atau permukaan yang lebih besar sehingga mudah 

dipisahkan dari aliran. Cara penambatan tersebut memastikan proses fermentasi pada fermentor 

kontinyu tanpa adanya sel yang terbuang. Penambatan sel juga dapat meningkatkan kondisi kondusif 

diferensiasi sel dan komunikasi antar sel. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah Menentukan kondisi terbaik berdasarkan variasi konsentrasi glukosa 

ditinjau dari konsentrasi etanol, perolehan etanol, dan jumlah sel yang lepas yang dihasilkan dari 

proses fermentasi etanol menggunakan fermentor kolom fix bed secara kontinyu dengan batu apung 

sebagai media penambatnya serta membandingkannya dengan hasil fermentasi free cell dengan 

recycle. 

 

2. Metodologi 

Pendekatan Penelitian 

Proses pembuatan etanol dilakukan dengan fermentasi secara continue dalam fermentor kolom fixed 

bed,  menggunakan mikroorganisme dari jenis ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae, dan media 

penambat yang digunakan dalam kondisi immobilized cell adalah batu apung dengan metode adsorpsi.  

Parameter pada penelitian ini adalah ukuran batu apaung mesh 6/8, waktu fermentasi 2 hari, 

temperatur fermentasi 300C, dan pH 4,5 sedangkan variabel penelitian adalah konsentrasi glukosa 40 

g/L, 100 g/L,150 g/L, 200 g/L, dan 250 g/L serta Kondisi sel yaitu  free cell yang di recycle dan 

immobilized cell. 

Peralatan Penelitian 

Peralatan utama yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

 
 

(a) 
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(b) 

 
Gambar 1.  Skema dan Foto Alat (a) Fermentor Kolom Fixed Bed Immobilized Cell (b) Bioreaktor 

Free Cell Recycle 

 

Prosedur Kerja 

 Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap : 

1. Tahap pendahuluan yang terdiri dari tahap pertumbuhan ragi dan tahap penambatan sel 

2. Tahap pembentukan produk etanol pada fermentor kolom fixed bed immobilized cell dan free 

cell recycle, dan 

3. Tahap pemurnian etanol melalui proses distilasi. 

 

Analisis 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis konsentrasi etanol dengan metode  

refraktometri, analisis konsentrasi glukosa dengan metode Somogyi-Nelson, dan analisis jumlah sel 

dengan metode Counting Chamber. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh Waktu Pengambilan Sample terhadap Konsentrasi Etanol pada Kondisi Immobilized Cell 

dengan variasi Konsentrasi Umpan Glukosa 
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Gambar 2.  Pengaruh Waktu Pengambilan Sampel terhadap Konsentrasi Etanol Hasil Distilasi untuk 

Kondisi Immobilized Cell dengan Waktu Fermentasi 2 hari pada Berbagai Konsentrasi Umpan 

Glukosa  

 
Gambar 3.  Pengaruh Waktu Pengambilan Sampel terhadap Konsentrasi Etanol Hasil Distilasi untuk 

Kondisi Free Cell dengan Recycle dengan Waktu Fermentasi 2 hari pada Berbagai Konsentrasi 

Umpan Glukosa      

Untuk waktu tinggal yang sama proses fermentasi dengan kondisi immobilized cell menghasilkan 

konsentrasi etanol yang lebih tinggi untuk kondisi 150 g/L sebesar 20,35 % v/v dibandingkan dengan 

kondisi free cell dengan recycle sebesar 15,51 % v/v. Hal ini dimungkinkan jumlah cell dalam 

fermentor pada kondisi immobilized selama fermentasi lebih banyak karena cell tidak banyak yang 

ikut terbuang ke aliran produk meskipun jumlah sel ragi pada saat fermentasi awal yang tinggal dalam 

kolom fermentor untuk kondisi immobilized cell sebanyak 2,78 x 10 9 sedangkan untuk kondisi free 

cell dengan recycle jumlah mikrobanya sebanyak 2,81 x 10 9.     Gambar 2 dan 3 menunjukan adanya 

pengaruh konsentrasi etanol pada kondisi Immobilized Cell dan free cell dengan recycle untuk waktu 

tinggal yang sama. Menunjukan bahwa pengambilan sample yang semakin lama akan menghasilkan 

konsentrasi etanol yang semakin tinggi sampai mencapai kondisi stedy state yaitu kondisi di mana 

jumlah sel di dalam fermentor sudah tidak berubah maka konsentrasi etanol yang dihasilkan akan 

tetap tidak berubah. Hal tersebut akan berlaku untuk konsentrasi umpan glukosa 40 g/L, 100 g/L, 150 

g/L, 200 g/L dan 250 g/L. Semakin lama waktu pengambilan sample semakin banyak glukosa yang 

terkonversi menjadi etanol sampai dengan keadaan steady state.    

Inhibitor substrat merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat laju reaksi suatu enzim. Inhibitor 

bekerja dengan cara berikatan dengan enzim sehingga membuat enzim menjadi rusak atau tidak cocok 

dengan substratnya. Inhibitor pada produk adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi 
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kimia. Sifat inhibitor berlawanan dengan katalis, yang mempercepat laju reaksi. Pada proses 

fermentasi selalu terjadi penurunan kadar gula akibat terurainya glukosa menjadi etanol, pada 

konsentrasi gula tinggi. Pengaruh konsentrasi glukosa pada konsentrasi etanol hasil distilat yang 

dihasilkan yaitu semakin tinggi konsentrasi glukosa maka konsentrasi etanol yang dihasilkan semakin 

tinggi yaitu pada variasi konsentrasi glukosa (40, 100, dan150) g/L. Hal ini karena pada konsentrasi 

umpan glukosa yang lebih tinggi, tersedia lebih banyak substrat yang dapat dikonversi menjadi etanol 

sehingga produk yang dihasilkan juga lebih tinggi. Pada konsentrasi glukosa (200 dan 250) g/L 

mengalami penurunan konsentrasi etanol hasil distilat karena substrat menjadi inhibitor (Goksungur 

dan Zorlu, 2001) serta terjadinya osmosis yang tinggi (Baros, 1990) sehingga membran plasma sel 

keluar mengakibatkan sel berkurang. Konsentrasi etanol maksimal terjadi pada variasi konsentrasi 150 

g/l karena pada variasi konsentrasi 200 g/L dan 250 g/L mengalami penurunan. Kondisi immobilized 

cell maupun free cell dengan recycle pada variasi konsentrasi 40 g/L,100 g/L,150 g/L konsentrasi 

etanol mengalami kenaikan, namun pada variasi konsentrasi 200 g/L, 250 g/L mengalami penurunan. 

Yang membedakkan konsentrasi etanol antara immobilized cell dan free cell dengan recycle yaitu nilai 

konsentrasi etanol immobilized cell lebih tinggi dari pada kondisi free cell dengan recycle.      

Pengaruh Waktu Pengambilan Sampel terhadap % yield (Berat Etanol dibandingkan terhadap 

Berat Glukosa Awal) pada Kondisi Immobilized Cell dan Free Cell dengan Recycle Pada variasi 

Konsentrasi Umpan Glukosa Awal 

Yield merupakan perbandingan banyaknya produk etanol yang dihasilkan terhadap glukosa awal 

selama reaksi fermentasi.  Gambar 4 menunjukkan hubungan yield etanol (%) terhadap pengambilan 

Sample jam ke-, Pada kondsi Immobilized Cell pada variasi konsentrasi glukosa.  

 
Gambar 4  Pengaruh % Yield terhadap Waktu Pengambilan Sampel untuk Kondisi Immobilized 

Cell dengan Waktu Fermentasi 2 hari pada Berbagai Konsentrasi Umpan Glukosa 

 
Gambar 5.  Pengaruh % Yield terhadap Waktu Pengambilan Sampel untuk Kondisi Free Cell dengan 

Recycle aktu Fermentasi 2 hari pada Berbagai Konsentrasi Umpan Glukosa  
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Dari gambar 4 dan 5 menunjukan bahwa kurva di atas menghasilkan % yield yang semakin naik dari 

waktu ke waktu, hal ini disebabkan adanya aktivitas ragi untuk menghasilkan etanol sehingga 

konsumsi glukosa oleh ragi semakin meningkat, namun pada waktu etanol yang di hasilkan jumlah 

tidak lagi berubah atau mengalami kondisi konstan. Hal ini di sebabkan enzim yang di hasilkan untuk 

merombak glukosa menjadi etanol  oleh ragi sudah seimbang artinya ragi yang mati akibat persaingan 

maupun ragi yang berkembang hidup jumlahnya sama hal ini dapat di lihat pula analisis counting 

chamber dimana sel ragi yang lepas jumlahnya tidak lagi banyak berubah. Pada kondisi tertentu % 

yield yang dihasilkan juga mengalami penurunan, hal ini di sebabkan pada waktu tertentu sel ragi 

mengkonsumsi glukosa untuk bertahan hidup tanpa ada aktivitas menghasilkan enzim untuk 

menghasilkan etanol hal inilah yang menjadi salah satu pengaruh dimana pada waktu tertentu kadar 

etanol menurun. Dari kurva di atas dapat dilihat pula dari berbagai kondisi pada fermentasi etanol 

dihasilkan persen yield yang paling tinggi yaitu dihasilkan pada konsentrasi umpan glukosa 150 g/L 

dengan kondisi immobilized cell dengan media penambat batu apung mesh 6/8. Hal ini membuktikan 

penjeratan sel mikroorganisme dalam aktivitas fermentasi cukup efektif dalam menghasilkan produk 

etanol dengan kadar yang cukup baik akibat mikroorganisme yang digunakan relatif cukup banyak 

selang waktu tertentu mikroorganismenya jumlah wash out nya relatif sedikit. Bila di bandingkan 

kondisi free cell maka etanol yang dihasilkan tidak lebih baik dari kondisi immobilized cell hal ini 

disebabkan wash out mikrooganisme meskipun dengan ada recycle kembali ke dalam fermentor akan 

tetapi masalah wash out sel ke aliran produk relatif banyak yang terbawa aliran produk. 

 

Pengaruh Inhibitor Subtrat terhadap Konsentrasi Etanol yang Dihasilkan pada Kondisi 

Immobilized Cell dan Free Cell dengan Recycle 

 
Gambar 6.  Kurva Pengaruh Konsentrasi Umpan Glukosa terhadap Nilai Konsentrasi Etanol Pada 

Waktu Fermentasi 2 hari Untuk Kondisi Immobilized Cells dan Free Cell dengan Recycle 

 

Berdasarkan hasil percobaan dihasilkan bahwa Konsentrasi etanol tertinggi dicapai pada konsentrasi 

gula total 150 g/L dengan Saccharomyces cerevisae yaitu sebesar 20,4% v/v, semakin tinggi 

konsentrasi umpan glukosa maka semakin tinggi konsentrasi etanol yang dihasilkan.  Fermentasi 

dengan immobilized kemungkinan sel ragi yang terbuang ke aliran produk semakin kecil sehingga 

jumlah sel ragi di dalam kolom fermentor tidak banyak berkurang.  Bila dibandingkan dengan kondisi 

free cell yang di recyle maka etanol yang dihasilkan tetap lebih rendah dari kondisi immobilized cell  

hal ini disebabkan wash out mikrooganisme meskipun dengan ada recycle kembali ke dalam 

fermentor akan tetapi masalah wash out mikrooganisme tetap terjadi dan lebih banyak dibandingkan 

dengan kondisi immobilized. Hal lain yang mempengaruhi juga yaitu masalah konsentrasi umpan 

glukosa tinggi yang menyebabkan terjadinya plasmolisis, terlepasnya membran plasma dari dinding 

sel ke lingkungannya, serta sifat substrat yang inhibitor terhadap sel yang menyebabkan laju 

fermentasi turun. 
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Pengaruh Kondisi Fermentasi dan Waktu Tinggal terhadap Sel yang Lepas 

Tabel 1. Perbandingan Sel yang Lepas dengan kondisi Immobilized Cell 

 
Tabel 2.  Perbandingan Sel yang Lepas dengan kondisi Free Cell dengan Recycle 

 
Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 menunjukan bahwa sel yang lepas pada variasi kondisi 

immobilized cell dan free cell dengan recycle mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya 

variasi konsentrasi umpan glukosa.  Semakin tinggi konsentrasi umpan glukosa, sel yang lepas akan 

semakin berkurang karena glukosa terkonsumsi secara optimal yang digunakan sebagai bahan 

makanan oleh sel ragi sehingga mengurangi kekurangan nutrisi yang menyebabkan sel lepas.  

Pada tabel 2 kondisi free cell dengan recycle memiliki jumlah sel yang lepas lebih banyak 

dibandingkan dengan kondisi immobilized cell dimana pada kondisi ini tidak terdapat medium 

penambat untuk membatasi gerak dari sel ragi akibatnya banyak sel ragi yang terbawa bersama aliran 

produk jumlahnya cukup banyak bila dibandingkan dengan kondisi immobilized cell. 
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4. Kesimpulan 

1. Kondisi terbaik dari fermentasi etanol dengan batu apung sebagai media penambat dengan 

konsentrasi umpan sebesar (40, 100, 150,200, dan 250) g/L yaitu konsentrasi glukosa sebesar 

150 g/l dengan nilai konsentrasi etanol sebesar 20,53% v/v dan persen yield sebesar 37,56% 

b/b. 

2. Persentase rata-rata jumlah sel yang lepas yaitu pada fermentasi etanol dengan immobilized 

cell  kuang dari 1 % sedangkan dengan kondisi free cell dengan recycle sebesar 3,93%  s.d  

6,75%. 

3. Ditinjau berdasarkan nilai konsentrasi dan % yield fermentasi etanol dengan imobilized cells 

fixed bed dengan penambat batu apung lebih baik dibandingkan fermentasi etanol dengan 

kondisi free cell dengan recycle 
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Abstrak 
 

Melamin umum digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik dan water resistance dari resin urea – 

formaldehida (UF), tetapi hal ini diikuti dengan kesulitan teknis karena menuntut modifikasi proses 

pembuatan resin. Selain berpotensi menurunkan biaya produksi karena dapat menghemat 

penggunaan melamin yang harganya relatif mahal, aplikasi melamin asetat memungkinkan 

diproduksinya beragam grade resin hanya dengan membuat resin UF dan garam melamin yang 

masing-masing dapat diproduksi secara terpisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh 

waktu reaksi, rasio molar reaktan, dan suhu pengeringan terhadap perolehan dan sifat produk yang 

dihasilkan pada proses pembuatan melamin asetat. Hasil-hasil percobaan menunjukkan bahwa reaksi 

antara melamin dan asam asetat berlangsung seketika setelah melamin larut dalam air. Pembuatan 

melamin asetat dengan rasio molar asam asetat/melamin berkisar antara 1,0 hingga 2,0 menunjukkan 

bahwa tingginya kelarutan melamin asetat mengakibatkan perolehan kristal melamin asetat hanya 

berkisar antara 25% hingga 35% dari total massa melamin dan asam asetat umpan. Kenaikan rasio 

molar asam asetat/melamin diikuti dengan kenaikan sifat higroskopis sehingga a) kelembaban kristal 

yang diperoleh makin tinggi b) kelarutan melamin asetat makin tinggi sehingga perolehan melamin 

asetat makin rendah. Perolehan dapat ditingkatkan dengan cara menurunkan suhu kristalisasi. 

Pengeringan pada suhu 75oC sudah mulai mengakibatkan dekomposisi produk, terutama pada rasio 

molar asam asetat/melamin yang tinggi. 

 

Kata kunci : UF resin, melamine acetate, plywood, internal bonding strength, formaldehyde emission 

 
1. Pendahuluan  

Kelemahan resin urea – formaldehida sebagai perekat komposit kayu berupa rendahnya ketahanan 

terhadap air dan kelembaban udara umumnya ditangani dengan kopolimerisasi dengan melamin. Akan 

tetapi hal ini diikuti dengan persoalan teknis pada proses produksinya, setidaknya disebabkan 2 hal: 1) 

perbedaan reaktivitas antara urea dan melamin dan 2) sifat melamin yang sukar larut dalam air. 

Persoalan ini umumnya diatasi dengan cara memproduksi resin UF dan resin MF sendiri-sendiri, 

kemudian mencampurkannya. Akan tetapi metode ini dinilai tidak optimum karena tidak 

mengakomodasikan terjadinya kokondensasi antara resin UF dan MF. Block copolymer yang 

terbentuk memberikan perbaikan kekuatan mekanik yang tidak efektif. Proses curing pada resin UMF 

secara eksklusif merupakan aktivitas dari melamin sehingga dalam satu untai polimer UF sebenarnya 

hanya diperlukan satu molekul melamin untuk cross-linking. Diperkirakan 2/3 dari total melamin 

dalam resin MUF sama sekali tidak berkontribusi pada sifat akhir (Pizzi, 2003).  

Upaya peningkatan kelarutan melamin dapat dilakukan dengan mengubah melamin menjadi 

garamnya. Kristal melamin asetat digunakan dengan cara mencampurkannya dalam glue mix dengan 

resin UF bersama-sama dengan hardener dan filler, sehingga dapat dipandang sebagai metode 

alternatif bagi teknologi ko-reaksi antara melamin, urea, dan formaldehida. Selain menjanjikan 

efektivitas pemakaian melamin sehingga berpotensi menurunkan biaya produksi, aplikasi gagasan ini 

berpotensi memberikan beberapa keuntungan tambahan: beragam grade resin bisa dijual hanya 

dengan membuat resin UF dan garam melamin yang dibuat secara terpisah.  

Melamin asetat terlarut akan mudah tersebar merata dalam matriks polimer UF sehingga 

penyebarannya berlangsung secara merata dan memberikan tambahan kekuatan mekanik secara 

optimum. Gugus –NH2 yang relatif banyak pada melamin dapat berperan efektif sebagai catcher yang 

akan menangkap formaldehida dalam resin maupun formaldehida yang dibebaskan pada proses curing 
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sehingga dapat memberikan emisi formaldehida yang rendah. Pada kondisi hot press, melamin asetat 

akan terurai kembali menjadi senyawa-senyawa pembentuknya. Asam asetat yang teruapkan akan 

berperan sebagai hardener tambahan yang akan memberi tambahan kekuatan ikatan tanpa penurunan 

pH secara berlebihan (pKa asam asetat = 4,74) yang mungkin akan mengakibatkan hidrolisis yang 

bisa berdampak pada rendahnya durabilitas produk. 

Hasil penelitian yang kami publikasikan terdahulu (Dermawan dkk, 2018) menunjukkan bahwa 

melamin asetat yang dibuat berdasarkan resep terakhir dari Zanetti & Pizzi (2003) mengkonfirmasi 

potensi besar melamin asetat sebagai aditif yang berfungsi sebagai scavenger yang secara efektif 

berhasil menurunkan emisi formaldehida; akan tetapi, tidak memberikan perbaikan berarti terhadap IB 

strength. Sebagaimana mereka nyatakan dalam publikasinya. 

Pizzi (2003) mengemukakan bahwa bergantung pada rasio molar yang digunakan, reaksi yang 

mungkin terjadi adalah: 

 

 
Gambar 1 Reaksi kimia 

 

Perpetuo dan Janczak (2002) menunjukkan bahwa reaksi antara melamin dan asam asetat selalu 

menghasilkan kation melaminium yang terprotonasi tunggal (bermuatan +1). Asam asetat berlebih 

akan mengakibatkan terbentuknya kristal melaminium acetate acetic acid solvate monohidrat: 

(C3N6H7)+(CH3COO)-.CH3COOH.H2O. Marchewka (2004) mereaksikan melamin dengan asam asetat 

pada rasio mol 1 : 3 dan melalui pembahasan spectra infra merah dan spektra Raman memberikan 

kesimpulan yang sama dengan Perpetuo dan Janczak (2002). Dari sisi fundamental reaksi asam – 

basa, sebenarnya jelas bahwa reaksi antara asam asetat dengan melamin hanya mungkin menghasilkan 

melaminium (+1) mengingat pKa asam asetat = 4,76; sedang pKa melamin berturut-turut: pKa1 = 5,10 

> pKa asam asetat, pKa2 = 0,20 < pKa asam asetat, dan pKa3 = -2,10 (Weinstabl dkk, 2001). 

Perbedaan struktur molekul yang diakibatkan oleh perbedaan rasio molar reaktan tentu saja akan 

berpengaruh pada sifat produknya.  

 

2. Metodologi Penelitian 

Pada penelitian terdahulu, baik rasio molar maupun variabel proses pembuatan melamin asetat 

dilakukan persis seperti resep yang diberikan Zanetti dan Pizzi (2003). Pada paper ini dilaporkan 

variasi kondisi reaksi untuk mempelajari pengaruhnya terhadap melamin asetat yang dihasilkan. 

Proses pembuatan melamin asetat merupakan rangkaian proses reaksi, kristalisasi, filtrasi, dan 

pengeringan, sehingga kinerja proses secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh proses 

reaksinya, tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja dan interaksi dengan sub-subproses yang 

mengikutinya. Pada penelitian ini, percobaan pembuatan melamin asetat berikut analisis dan tatacara 

perhitungannya dilakukan sebagaimana kami laporkan sebelumnya (Dermawan, 2018), tetapi 

variabel-variablenya, berupa (1) waktu reaksi (2) rasio molar asam asetat terhadap melamin, (3) suhu 

kristalisasi, dan (4) suhu pengeringan divariasikan. Waktu reaksi divariasikan antara 1 – 30 menit dari 

nilai 10 menit pada resep awal; rasio molar asam asetat terhadap melamin divariasikan antara 1,0 

hingga 2,0. Suhu kristalisasi divariasikan dari 10oC hingga suhu ruang. Waktu pengeringan 

divariasikan antara 24 jam hingga 72 jam. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh Waktu Reaksi 

Percobaan yang dibahas pada pasal ini seluruhnya dilakukan pada kondisi yang direkomendasikan, 

tetapi waktu reaksi yang direkomendasikan selama 10 menit divariasikan antara 1 menit hingga 30 

menit. Rasio stoikiometrik juga sedikit dinaikkan menjadi R = 1,02 untuk mengkompensasi 

kemungkinan terjadinya dekomposisi dan/atau penguapan asam asetat pada proses pengeringan yang 

teramati secara fisik pada percobaan terdahulu. Hasil-hasil percobaan yang dilakukan ditunjukkan 

pada Gambar 1. Nilai perolehan yang agak lebih rendah dan kelarutan yang sedikit lebih tinggi 

dibandingkan hasil yang dilaporkan sebelumnya (Dermawan dkk, 2018) diakibatkan oleh pemberian 

ekses asam asetat sebanyak 2%. Despite scatternya data yang diperoleh, Gambar 1 tidak menunjukkan 

adanya kaitan yang nyata antara variasi waktu reaksi dengan perolehan kristal kering maupun pada 

nilai kelarutan. Perolehan produk cenderung konstan sekitar 34% kristal kering pertotal massa kristal 

(teoritik) dengan standar deviasi 6%. Kelarutan melamin rata-rata 34 gram melamin per kg air pada 

suhu ruang dengan standar deviasi 3 gram/kg. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor 

penentu laju reaksi antara melamin dengan asam asetat terletak pada rendahnya kelarutan melamin; 

reaksi berlangsung seketika setelah melamin terlarut dalam air. 

 

 
Gambar 2 Pengaruh Waktu Reaksi terhadap Kelarutan dan Perolehan Melamin Asetat 

 

Kinerja Proses Filtrasi 

Dibandingkan dengan kelompok percobaan sebelumnya yang hasilnya dilaporkan terdahulu 

(Dermawan dkk, 2018), kelembaban magma yang diperoleh relatif lebih tinggi dan lebih bervariasi. 

Hal ini diakibatkan oleh skala percobaan yang lebih tinggi (1 L vs 200 mL). Magma merupakan 

campuran antara kristal yang terbentuk pada proses pendinginan dengan larutan jenuh yang 

membasahi kristal ini sehingga tidak dapat dipisahkan secara filtrasi. Makin halus ukuran kristal, 

makin banyak larutan jenuh yang terikut, sehingga kelembaban magma juga meningkat. Makin 

lembab magma, makin banyak padatan melamin asetat terlarut yang terikut; padatan terlarut ini akan 

memberi kontribusi pada peningkatan perolehan produk kering setelah proses pengeringan, sehingga 

teramati adanya korelasi positif antara kelembaban magma dengan perolehan kristal kering seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 3 Korelasi antara Tingkat Kebasahan Filtrat dengan Perolehan Kristal 
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Patut dicatat bahwa Gambar 2 tidak dapat diekstrapolasikan. Misalnya, kelembaban minimum, yaitu 

kinerja filtrasi terbaik yang dicapai pada seri percobaan ini adalah 21%; tidak bisa lebih rendah. 

Kelembaban tertinggi, 54%, diperoleh karena ukuran butiran kristal yang sangat halus sehingga 

magma menahan banyak cairan. Demikian pula, tidak dapat disimpulkan bahwa cara untuk 

meningkatkan perolehan adalah dengan meningkatkan kelembaban. Makin lembab magma, makin 

tinggi beban penguapan pada proses pengeringan. 

 

Pengaruh Waktu Pengeringan 

Zanetti & Pizzi (2003) menyatakan tanpa penjelasan lebih lanjut bahwa pada proses pengeringan 

terjadi ‘rearrangement tertentu’ disertai dengan penguapan pelarut air dan kelebihan asam asetat. 

Direkomendasikan agar pengeringan dilakukan pada suhu 75oC selama 72 jam. Kemungkinan 

rearrangement yang dimaksud adalah terikutnya padatan terlarut ke dalam struktur padatan kristal 

kering bersama-sama dengan kristal yang sudah terbentuk pada proses kristalisasi.Tidak ada 

keterangan mengenai efek negatif apabila kristal yang diperoleh tidak dikeringkan atau waktu/suhu 

pengeringan diubah. 

Dilihat dari sudut pandang praktis industrial, pengeringan selama 72 jam dipandang tidak efisien, 

sehingga sangat dikehendaki untuk memperpendek durasi ini. Pengeringan sebetulnya lebih 

diperlukan dengan alasan agar 1) diperoleh melamin asetat dengan kadar air yang konsisten 2) 

penambahan garam melamin pada formulasi glue mix tidak disertai dengan penurunan solid content. 

Pada studi ini, pengaruh waktu pengeringan tidak dipelajari secara khusus, tetapi dipelajari 

berdasarkan 51 tempuhan percobaan pada beragam rasio molar yang melibatkan berturut-turut 

meliputi 25, 20, dan 6 titik percobaan dengan waktu pengeringan 24, 48, dan 72 jam. Sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 3, nampak adanya kecenderungan sedikit penurunan yield yang diduga 

diakibatkan oleh terdekomposisinya melamin asetat akibat proses pengeringan yang terlalu lama. 

 

 
Gambar 4 Pengaruh Waktu Pengeringan terhadap Perolehan Kristal Kering 

 

Hasil pengamatan secara fisik pada produk-produk hasil pengeringan menunjukkan bahwa 

pengurangan waktu pengeringan menjadi hanya 24 jam sudah memberikan kristal atau serbuk yang 

sama sekali tidak menunjukkan kelembaban, sehingga waktu pengeringan selama 24 jam nampaknya 

sudah sangat memadai untuk memberikan kristal kering yang diinginkan. 

 

Pengaruh Rasio Molar Asam Asetat/Melamin 

Pada 1 < R < 2 terbentuk campuran melamin monoasetat dengan melamin diasetat monohidrat 

solvate. Sifat fisik keduanya berbeda, tetapi sukar mendiferensiasikan. Jadi, diambil overall sebagai 

‘melamin asetat’ dengan massa molekul relatif yang bervariasi disesuaikan dengan nilai R. 

Mr(R) = 108,01 + 78,03∙R 

Melamin asetat merupakan gabungan antara melamin yang hidrofobik dan asam asetat yang sangat 

hidrofilik. Peningkatan R berarti peningkatan fraksi hidrofilik yang berakibat pada peningkatan 

hidrofilisitasnya, sehingga juga menaikkan kelembaban kristal hasil filtrasi. Akibatnya, fraksi cairan 

yang terikut dalam magma juga meningkat (Gambar 4). 

 



 

 

 

 

G-18 
 

 
Gambar 5 Pengaruh Rasio Molar terhadap Kinerja Filtrasi 

Peningkatan harga R meningkatkan secara signifikan kelarutan melamin asetat S [warna biru pada 

Gambar 5(a)] karena diasetat lebih larut daripada monoasetat. Kenaikan kelarutan ini mengakibatkan 

penurunan nilai a dan yield [Gambar 5(b)].  Akan tetapi bila dinyatakan dalam kelarutan sebagai 

melamin [warna jingga pada Gambar 5(a)], peningkatan ini  ternyata tidak signifikan sehingga 

peningkatan harga R dinilai tidak memberikan banyak keuntungan. 

 

 
Gambar 6 Pengaruh Rasio Molar terhadap Kelarutan dan Perolehan 

Pengaruh Suhu Kristalisasi terhadap Perolehan Padatan Melamin Asetat 

Karena kelarutan padatan dalam air merupakan fungsi dari suhu, maka demikian pula halnya dengan 

nilai a. Makin rendah suhu, makin kecil kelarutan garam dalam air, makin banyak fraksi garam yang 

memisahkan diri membentuk kristal padat. Dengan demikian, nilai a makin meningkat dengan 

penurunan suhu. Dengan kata lain, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6, perolehan melamin 

asetat dapat ditingkatkan dengan cara menurunkan suhu kritalisasinya. 

 
Gambar 7 Pengaruh Suhu Kristalisasi terhadap Perolehan Melamin monoasetat 
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4. Kesimpulan 

Dalam upaya mengkaji potensi aplikasi melamin asetat dalam industri resin formaldehida, telah 

dilakukan analisis terhadap tahapan-tahapan proses dan serangkaian percobaan pembuatan melamin 

asetat dengan memvariasikan waktu reaksi, rasio molar asam asetat / melamin antara  1,0  dan 2,0, 

serta suhu kristalisasi.dan waktu pengeringan.  

Reaksi pembentukan melamin asetat merupakan reaksi kesetimbangan eksoterm sehingga proses 

pendinginan diikuti oleh pergeseran reaksi ke arah pembentukan produk. Asam asetat berlebih akan 

mengarahkan pada pembentukan melamin asetat solvate monohidrat [C3N6H7]+[CH3COO]-

.CH3COOH.H2O yang memiliki kelarutan lebih tinggi. Hasil-hasil percobaan menunjukkan bahwa 

waktu reaksi praktis tidak mempengaruhi perolehan produk kristal melamin asetat. Faktor penentu 

laju reaksi terletak pada rendahnya kelarutan melamin; reaksi berlangsung seketika setelah melamin 

terlarut dalam air. Variasi rasio molar asam asetat/melamin memberikan perolehan kristal kering 

sekitar 25% - 35% dari total massa melamin dan asam asetat umpan; sisanya masih terlarut dalam 

filtrat. Perolehan cenderung menurun dengan peningkatan rasio molar akibat penguapan ekses asam 

asetat pada proses pengeringan. Proses pengeringan pada suhu 75oC selama 72 jam yang diklaim akan 

memberikan kondisi yang baik untuk proses penataulangan produk ternyata disertai dengan 

dekomposisi sebagian produk menjadi bahan baku awal, sehingga direkomendasikan untuk 

menurunkan suhu pengeringan dan/atau mempersingkat durasinya.  

 

Notasi 

a fraksi massa dari melamin asetat yang terkristalkan saat produk reaksi dibiarkan mendingin 

pada suhu ruangan 

b fraksi massa dari air yang terikut bersama kristal padat membentuk kristal basah 

P massa total padatan (melamin + asam asetat murni) yang digunakan pada proses pembuatan 

melamin asetat, gram 

R rasio mol asam asetat/melamin pada proses pembuatan melamin asetat 

S kelarutan melamin asetat, gram melamin asetat/gram air  

S’ kelarutan melamin asetat dinyatakan sebagai gram melamin/gram air  
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Abstrak 

 

Kunyit putih (Curcuma zedoaria) merupakan salah satu tanaman berkhasiat yang dapat diolah 

menjadi obat herbal karena terdapat kurkuminoid. Kurkuminoid yang terdapat pada kunyit putih 

dapat diperoleh dengan proses ekstraksi metode sokletasi. Penelitian ini bertujuan untuk menetukan 

faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses ekstraksi kurkuminoid dari kunyit putih, 

mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder dan aktivitas kanker leukemia sel murine P-388 

terhadap kurkuminoid. Kunyit Putih diekstraksi menggunakan pelarut etanol 70 dan 96%, dengan  

perbandingan  nisbah bahan baku dengan pelarut 1:6 dan 1:8. Rimpang kunyit putih diekstrak 

dengan variasi selama 2, 3, 4 dan 5 jam. Parameter yang akan diteliti antara lain perolehan 

kurkuminoid, konsentrasi akhir kurkumin, uji metabolit sekunder serta  uji aktivitas sel murine 

leukimia P-388 terhadap kurkuminoid. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh %yield tertinggi 

kurkuminoid pada konsentrasi  etanol 96%, waktu ekstraksi 5 jam dan nisbah bahan baku dengan 

pelarut 1:8 sebesar 14,671%, senyawa metabolit sekunder dalam kunyit putih mengandung 

flavonoid, saponin dan nilai IC50 memeberikan aktivitas sebesar 17,7887 µg/mL menunjukan bahwa 

ekstrak aktif terhadap sel murine leukimia P-388. 

 

Kata Kunci : kunyit putih, sel kanker leukimia P-388, ekstraksi 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia dengan 
lebih dari 30 ribu spesies tanaman yang berkhasiat dan hanya sekitar 180 spesies diantaranya yang 
telah dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional oleh industri obat tradisional Indonesia.[1]  Dunia 
kedokteran dan pengobatan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, tetapi obat tradisional masih 
tetap populer di kalangan masyarakat. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia banyak yang 
bermanfaat sebagai tanaman pangan, tanaman obat-obatan, dan tanaman industri salah satu tanaman 
yang bisa dikembangkan dan di manfaatkan adalah kunyit sebagai obat, pewarna dan bumbu masak 
sehari-hari.[2]  Pada kunyit putih (Curcuma zedoaria), mengandung glukosa (28%), fruktosa (12%), 
protein,vitamin C dan mineral kandungan kalium (8%), 1,3-5,5% minyak atsiri yang terdiri 60% keton 
seskuiterpen, 25% zingiberina dan kurkumin berserta turunannya (25%).[3] Menurut Khasanah dan 
Husni,[4]  kurkumin mempunyai aktivitas farmakologi sebagai antikanker, anti-inflamasi, antioksidan 
dan antibakteri. Kunyit putih merupakan tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai salah satu 
pengobatan alternatif untuk mencegah dan mengurangi pertumbuhan dari sel kanker, pengobatan 
herbal ini sudah dikenal sejak lama dan dibudidayakan secara tradisional di negara–negara Asia 
seperti China dan Jepang. Selama dekade terakhir, minat penggunaan obat herbal meningkat drastis di 
Indonesia, mengingat Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati yang kandungan zat 
alaminya dapat dimanfaatkan [5]   
Ekstrak dari kunyit putih diperoleh  dengan cara ekstraksi. Ekstraksi yaitu proses untuk memisahkan 
komponen zat terlarut yang diinginkan atau menghilangkan komponen zat terlarut yang tidak 
diinginkan dari suatu campuran homogen dengan menggunakan pelarut cair (solvent). Ekstraksi 
kunyit putih merupakan suatu proses untuk mendapatkan ekstrak dari tanaman kunyit putih dengan 
cara memisahkan kurkumin dengan komponen lainnya yang terdapat pada tanaman tersebut. Metode 
yang dipilih dalam melakukan proses ekstraksi ini yaitu ekstraksi cara panas dengan metode sokletasi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi kunyit putih dengan metode sokletasi untuk 
mendapatkan informasi terkait konsentrasi pelarut, waktu operasi,  nisbah bahan baku dengan pelarut 
sehingga dapat diketahui kondisi optimum untuk mendapatkan kadar kurkuminoid yang maksimal,  
mengetahui kandungan metabolit sekunder dan uji aktivitas antikanker leukemia sel P388. 
 

2. Metodologi 

 

2.1 Persiapan bahan  
Rimpang kunyit kuning dibersihkan lalu dipotong-potong dan selanjutnya dipanaskan menggunakan 
oven sampai kering. Kunyit yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender. 
 
2.2 Prosedur penelitian 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi soklet dan pemisahan ekstrak kurkumin 
dengan rotary evaporator. Penelitian yang akan dilakukan yaitu percobaan laboratorium dan 
pemodelan matematis untuk mengetahui variabel yang divariasikan yang paling berpengaruh dan 
kondisi optimum.[6]  Percobaan ekstraksi dilakukan dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda dan 
pengulangan sebanyak 2 kali (n = 2). Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi nisbah bahan 
baku dengan pelarut, konsentrasi pelarut, dan waktu operasi ekstraksi. Pelarut yang digunakan etanol 
dengan konsentrasi 70% dan 96% dengan temperatur 78 ˚C. Nisbah bahan baku dengan pelarut yang 
digunakan yaitu 1:6 dan 1:8. Waktu operasi ekstraksi dilakukan selama 2, 3, 4, dan 5 jam. 

 
2.3 Ekstraksi kunyit  
Serbuk kunyit dimasukkan ke dalam soklet lalu dipadatkan. Dilakukan ekstraksi dengan suhu operasi 
sebesar 78 ˚C. Serbuk kunyit dan pelarut yang digunakan memiliki perbandingan 1:6 dan 1:8. 
Ekstraksi dilakukan selama 2, 3, 4, dan 5 jam. 

 
 

2.4 Analisis %Yield Kurkuminoid  

Persen yield kurkuminoid digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perolehan hasil ekstraksi dari 
kunyit putih. 

 

% ����� �  
	
�� �����
���

���
�
� 100%.[7] 

 

 

2.5 Analisis kadar kurkumin dengan Spektrofotometer UV-Tampak.  

Kurva standar dibuat dengan cara membuat larutan kurkumin standar dengan konsentrasi 1 ppm, 2 
ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm dan 6 ppm. Setiap konsentrasi dianalisis dengan spektrofotometer UV-
tampak pada panjang gelombang maksimum sehingga didapatkan absorbansi untuk setiap konsentrasi. 
Setiap 0,1 gram ekstrak kering dari hasil ekstraksi dengan pelarut etanol 70% dn 96 %  dilarutkan 
dalam etanol Pa untuk dilakukan pengenceran. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansinya pada 
panjang gelombang maksimum. Hasil dari kuantifikasi kurkumin menggunakan UV-tampak biasanya 
dinyatakan sebagai kurkumin total. 
 
2.6 Analisis fitokomia 

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 
kunyit putih. Golongan senyawa metabolit sekunder yang akan diuji meliputi flavonoid, alkaloid, 
steroid-triterpenoid, saponin,dan tanin. [8]   
 
2.7 Uji aktivitas antikanker leukemia sel P388  

Sel P 388 dibiakkan dalam media RPMI 1640 dilengkapi dengan 5% fetal bovine serum (FBS) dan 
kanamisin (100 μg/mL). Sel (3 x 103 sel/sumur) dikultur dalam microplate yang mengandung 100 μL 
media pertumbuhan per sumur dan diinkubasikan pada suhu 37 oC dalam kelembaban atmosfer 5% 
CO2 selama 2 x 24 jam. Kemudian sampel ditambahkan sebanyak 10 μL. Larutan MTT (5 mg/mL) 
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ditambahkan sebanyak 20 μL pada hari ke-3 ke dalam media kultur. Setelah 4 jam inkubasi, 100 μL 
larutan 10% SDS – 0,01 N HCl ditambahkan ke dalam sumur. [9]   
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis kadar % yield kurkuminoid 

Pada Tabel 1 menunjukkan perolehan kurkuminoid yang didapatkan dari hasil ekstraksi 
menggunakan etanol 96 % yaitu antara 7,952% - 14,671% , etanol 70 % yaitu antara 3,383% -
10,117%. Hasil perolehan yield kurkuminoid tertinggi didapatkan sebesar 14,671%., menggunakan 
pelarut etanol 96%, dengan waktu ekstraksi 5 jam dan nisbah bahan baku dengan pelarut 1:8. Faktor 
konsentrasi pelarut sangat berpengaruh, semakin besar konsentrasi maka semakin sedikit kandungan 
air di dalamnya, sehingga semakin tinggi selektifitas untuk melarutkan kurkuminoid. 
 

Tabel 1 Hasil Yield (%) Kurkuminoid dengan Etanol 96% dan 70% 

Konsentrasi 

Etanol 

Nisbah Bahan 

Baku : Pelarut 

 

Waktu 

Yield (%) 

RUN I RUN II 

 
 
 
 
 

96% 

 
 

1:8 

2 jam 8,248 7,952 

3 jam 10,073 9,305 
4 jam 10,739 13,648 
5 jam 11,990 14,671 

 
 

1:6 

2 jam 4,839 5,179 
3 jam 7,771 6,895 
4 jam 8,092 7,784 
5 jam 10,950 10,447 

 
 
 
 
       
      70% 

            
  
 
            1:8 

2 jam 4,415 4,195 
3 jam 6,695 6,410 
4 jam 7,188 6,992 
5 jam 9,321     10,117 

  
 
           1:6 

2 jam 3,383 3,435 
3 jam 4,832 4,754 
4 jam 6,559 6,141 
5 jam 8,573 7,069 

 

Gambar  1 dan 2 menunjukan perolehan kurkuminoid berbanding lurus dengan lamanya waktu 
ekstraksi.  Waktu terbaik yang didapatkan ini adalah 5 jam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
perubahan warna yang semula bewarna coklat  menjadi bening pada saat terjadi kontak antara 
pelarut dengan bahan baku. Hasil ini menandakan proses ekstraksi sudah mencapai kesetimbangan 
atau mencapai kemampuan maksimum pelarut dalam mengekstrak zat – zat yang terdapat pada 
kunyit putih. 
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Gambar 1  Hubungan Antara Yield Kurkuminoid dan Waktu Ekstraksi dengan Konsentrasi Pelarut 
96% 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2  Hubungan Antara Yield Kurkuminoid dan Waktu Ekstraksi dengan Konsentrasi Pelarut 
70% 

3.2 Kadar Kurkumin Dalam Perolehan Kurkuminoid 

Konsentrasi akhir kurkumin didapatkan dari hasil spektofotometri, dengan membuat kurva antara 
absorbansi dan konsentrasi pada panjang gelombang maksimum. Tabel 2 menunjukan bahwa 
konsentrasi akhir kurkumin yang diperoleh pada etanol 96% lebih tinggi dibandingkan etanol 70%, 
semakin tinggi konsentrasi etanol maka semakin tinggi pula kemurniannya sehingga semakin tinggi 
selektifitas untuk melarutkan kurkumin. 

Tabel 2 Konsentrasi Kurkumin Dari Ekstraksi Kunyit Putih Dengan Etanol 96% 

Konsentrasi 

Etanol 

Perbandingan 

Etanol : Bahan 

Baku 

 

Waktu 

Konsentrasi Akhir (ppm) 

RUN I RUN II 

 
 

 
 

2 jam 22043,327 25897,864 
3 jam 29061,121 32033,404 
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Etanol 70% ; 1:8 (I) 

Etanol 70%; 1:8 (II) 

Etanol 70%; 1:6 (I) 

Etanol 70%; 1:6 (II) 
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96% 

1:8 4 jam 36968,770 51089,416 

5 jam 41805,841 67252,903 
 
 

1:6 

2 jam 10321,056 13840,330 

3 jam 22074,195 18793,451 

4 jam 23346,024 24590,876 
5 jam 33042,799 33652,391 

 
 
 
       
        70% 

      
 
             
              1:8 

2 jam 7150,496 6384,802 
3 jam 11117,652 11117,652 

4 jam 13103,180 12436,504 

5 jam 18395,198 21218,142 
           
           
             1:6 

2 jam 4730,678 3830,177 

3 jam 7439,912 6899,127 
4 jam 10969,805 9346,855 

5 jam 16083,233 14012,885 

 
 
3.3 Analisis Varians Perolehan Kurkuminoid Dan Konsentrasi Akhir Kurkumin 

Tabel annova dari perolehan yield dan konsentrasi akhir kurkumin hasil ekstraksi kunyit putih dapat 
dilihat pada Tabel 3 dan 4 

Tabel  3. Tabel Annova Perolehan Kurkuminoid 
SK Db JK KT F Hit F table 

Konsentrasi (A) 1 79,717 79,717 38,456 4,160 

Waktu(B) 3 114,626 38,209 18,432 2,910 

Nisbah(C) 1 38,848 38,848 18,741 4,160 

AB 3 0,833 0,278 0,134 2,910 

AC 1 6,198 6,198 2,990 4,160 

BC 3 0,122 0,041 0,020 2,910 

ABC 3 4,548 1,516 0,731 2,910 

Galat 16 33,167 2,073   

TOTAL 31     

  

Tabel 4  Tabel Annova Konsentrasi Akhir Kurkumin 
SK db JK KT F Hit F table 

Konsentrasi (A) 1 3035666455,850 3035666455,850 106,428 4,16 

Waktu(B) 3 1559579546,196 519859848,732 18,226 2,91 

Nisbah(C) 1 741172291,020 741172291,020 25,985 4,16 

AB 3 234258864,611 78086288,204 2,738 2,91 

AC 1 306145972,241 306145972,241 10,733 4,16 

BC 3 53822854,560 17940951,520 0,629 2,91 

ABC 3 44462967,582 14820989,194 0,520 2,91 

Galat 16 456370143,711 28523133,982   

TOTAL 31     
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 Tabel 3 menunjukan bahwa untuk faktor konsentrasi, waktu dan nisbah bahan baku 
terhadap pelarut didapatkan nilai F hitung > F tab maka keputusannya adalah tolak H0 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor ini berpengaruh nyata terhadap perolehan 
kurkuminoid.Tabel 4 menunjukan bahwa untuk faktor konsentrasi, waktu, nisbah bahan baku 
terhadap pelarut, dan interaksi konsentrasi dengan nisbah bahan baku terhadap pelarut didapatkan 
nilai F hitung > F tab maka keputusannya adalah  tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ketiga faktor ini berpengaruh nyata terhadap konsentrasi akhir kurkumin [6]    
 

3.4 Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat 
pada kunyit putih. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol kunyit putih dapat dilihat pada Tabel 5 
                                                      
                                                         Tabel 5 Hasil Uji Fitokimia 
 

Fitokomia 
Hasil 

Pengamatan 
Positif Negatif 

Alkaloid - √ Tidak ada perubahan warna 

Flavonoid √ - 
Terdapat perubahan warna menjadi merah 

muda 

Steroid/Terpenoid - √ Tidak ada perubahan warna 

Saponin √ - Terbentuk busa 

 
 

3.5 Uji Aktivitas Sel Murin Leukimia P-388 

Kurkumin yang terkandung dalam kurkuminoid mempunyai aktivitas sebagai antikanker dan 
antioksidan. 
 
 

                                      

 

Gambar 3 Senyawa Kurkumin 

Gugus hidroksi pada cincin aromatik menunjukkan aktivitas antioksidan pada senyawa kurkumin, 
gugus keton dan ikatan rangkap berperan dalam aktivitas biologis sebagai antiinflamasi, antikanker 
dan antimutagenik. Kedua gugus tersebut berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang dapat 
menghambat pertumbuhan dari sel kanker. 
Uji aktivitas terhadap sel murine leukimia P-388 merupakan uji awal untuk mengetahui potensi 
antikanker dari suatu senyawa yang disarankan oleh NCI (National Cancer Institute). Hasil uji 
sitotoksik dinyatakan dalam IC50 (Inhibitory Concentration) yang menunjukan konsentrasi suatu 
ekstrak atau senyawa murni yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker sebanyak 
50%. Senyawa  murni  dikategorikan  aktif  bila  memiliki  nilai  IC50   sebesar  2,0  – 4,0 µg/ml, 
untuk ekstrak  memiliki aktivitas sitotoksik bila memiliki nilai IC50< 20,0 µg/mL.[9]   Ekstrak kunyit 
putih dengan menggunakan pelarut etanol memberikan nilai IC50 17,7887 µg/mL yang menunjukan 
bahwa ekstrak aktif terhadap sel murine leukimia P-388. 
 
 
 



 
 
 
 

G-26 
 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa yield ekstrak tertinggi diperoleh yaitu 14,671% 
dan konsentrasi akhir 67252,3 ppm dengan waktu 5 jam, konsentrasi pelarut 96% dan nisbah 1:8. 
Perolehan yield ekstrak dan kadar kurkumin semakin meningkat dengan lamanya waktu ekstraksi, 
besarnya konsentrasi pelarut,  nisbah bahan baku dengan pelarut dan interaksi konsentrasi dengan 
nisbah bahan baku terhadap pelarut. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada kunyit putih 
mengandung flavonoiad dan saponin.  Ekstrak kunyit putih aktif terhadap sel murine leukimia P-388 
dengan nilai IC50 yaitu 17,7887  μg/mL. 
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Abstrak 

 

Air merupakan komponen penting dalam berbagai keperluan industri seperti keperluan proses 

maupun sebagai komponen penunjang proses (utilitas). Air yang digunakan untuk keperluan industri 

harus terbebas dari bahan pencemarnya, salah satu bahan pencemarnya yaitu logam. Apabila air 

yang sudah tercemar oleh logam tersebut digunakan untuk keperluan industri, maka akan 

menyebabkan berbagai masalah seperti scaling dan fouling. Salah satu cara mengurangi kadar 

logam dalam air yaitu dengan cara pemisahan menggunakan teknologi membran. Salah satu 

membran yang dapat digunakan untuk memisahkan logam dari air yaitu membran PVDF/CNT. 

PVDF/CNT merupakan jenis membran ultrafiltrasi yang dapat memisahkan logam dari campurannya 

karena memiliki pori yang lebih kecil dari ukuran partikel logam. Pemisahan menggunakan membran 

PVDF/CNT dilakukan pada temperature ruang (25-28°C), tekanan 4 bar dan logam yang akan 

dipisahkan adalah logam Fe selama 30 menit dalam satu kali operasi. Analisis dilakukan pada 

permeate setelah operasi dengan menggunakan metode spektrofotometri. Adapun parameter yang 

dipelajari dalam proses pemisahan ini adalah  pH (3; 5; 7; 8; dan 10), serta variasi kandungan NOM 

(0; dan 5 ppm). Hasil penelitian menunjukan bahwa pH 10 merupakan pH optimum untuk penyisihan 

logam Fe dengan rejeksi sebesar 93.39%. Penambahan NOM mempengaruhi terhadap rejeksi logam 

dalam proses penyisihan logam Fe yang menyebabkan pergeseran pH operasi optimum. Penggunaan 

membrane PVDF/CNT dapat dikatakn effektif dalam menyisihkan logam Fe dalam air.  

 

Key Words: logam Fe, membran PVDF/CNT, Ultrafiltrasi, NOM 

 

1. Pendahuluan  

Air merupakan sumber daya alam yang melimpah yang sangat dibutuhkan bagi manusia, namun 

dengan meningkatnya populasi di dunia mengakibatkan menurunya kualitas air. Hal ini diakibatkan 

oleh polusi air. Salah satu jenis polutan yang dapat ditemui dalam air ialah bahan buangan anorganik. 

Bahan buangan anorganik merupakan bahan buangan yang sulit terurai oleh mikroorganisme, 

contohnya  adalah logam. Logam yang terdapat dalam air apabila digunakan untuk proses industri 

akan menyebabkan alat yang menggunakan air yang mengandung logam akan berkerak dan merusak 

alat tersebut (Yusika P, 2017). 

Adapun upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kadar logam dalam suatu campuran agar tidak 

berbahaya bagi lingkungan maupun keselamatan dapat dilakukan dengan cara penyisihan atau 

pemisahan, salah satunya ialah  metode membran. Metode membran digunakan karena memiliki  

efektivitas tinggi dalam pemisahan logam dalam suatu campuran, Selain itu teknologi membran ini 

sederhana, praktis, dan mudah dilakukan  berdasarkan terhadap mudah atau sukarnya suatu zat 

melewati membran.  

Membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fasa fluida yaitu fasa umpan (feed) dan fasa 

permeat yang bersifat sebagai penghalang (barrier) terhadap suatu spesi tertentu, yang dapat 

memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi transpor dari berbagai spesi 

berdasarkan sifat fisik dan kimianya.  Membran bersifat semipermeabel, berarti membran dapat 

menahan spesi-spesi tertentu yang lebih besar dari ukuran pori membran dan melewatkan spesi-spesi 

lain dengan ukuran lebih kecil. Sifat selektif dari membran ini dapat digunakan dalam proses 

pemisahan. (Riani, 2014). 
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Jenis membran yang digunakan ialah PVDF (Polyvinylidene fluoride) / CNT (Carbon Nano Tubes ). 

PVDF merupakan suatu senyawa yang tidak larut dalam air, berbentuk semi crystal, tahan terhadap 

asam  dan salah satu senyawa kimia yang berisfat inert. Polivinylidene fluoride (PVDF) merupakan 

fluoropolimer termoplastik yang sangat tidak reaktif diproduksi dengan cara polimerisasi dari 

vinylidene difluoride. PVDF masuk dalam kategori polimer semicrystalline dengan rumus molekul 

(C2H2F2)n (Kang & Cao, 2014). Membran PVDF secara luas digunakan untuk proses pemisahan dapat 

digunakan pada berbagai proses pemisahan seperti mikrofiltasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, destilasi 

membran dan pemisahan gas (Suhartono & Tizaoui,2015). Carbon nanotubes dapat digambarkan 

sebagai molekul berbentuk silinder dari gulungan satu atau beberapa lapis lembaran grafit. Carbon 

nanotubes terdapat 2 jenis yaitu : Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT), dan Multi Wall Carbon 

Nanotubes (MWCNT). Kedua jenis ini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Diameter luar dari 

SWCNT diperkirakan sekitar 1-6 nm dan diameter luar dari MWCNT diperkirakan sekitar 6-100 nm. 

(Rolant, 2011). 

Diantara material karbon, CNT adalah material yang sangat diminati untuk mengubah sifat dari 

membran polimer. Ini karena CNT memiliki luas permukaan besar, gesekan permukaan kecil, mudah 

dimodifikasi gugus fungsionalnya dan dapat terdispersi dengan baik dalam polimer secara umum. 

Riset menunjukkan CNT dapat meningkatkan flux membran dan mengurangi kekasaran yang 

mengarah ke peningkatan penyisihan membran dan ketahanan fouling. Dengan penambahan CNT 

pada membrane PVDF dapat meningkatkan electronegativity, hidrofilisitas, permeabilitas, anti-

fouling, dan kemampuan mekanis dari membran. (Suhartono & Tizaoui,2015) 

 

2. Metode Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini terdiri dari tahap persiapan yaitu pembuatan (sintesa) larutan umpan untuk 

logam Fe dengan konsentrasi 3.9803 ppm. Konsentrasi Fe sebesar 3.9803 diambil berdasarkan data 

rata-rata kandungan Fe dalam sungai citarum (Birry & Meutia,2012). Larutan dibuat dengan cara 

melarutkan padatan Fe2SO4 yang diperoleh dari laboratorium kimia itenas dalam air, serta 

mengkondisikan larutan umpan agar sesuai dengan variasi PH yang telah di tentukan ( 3,6,7,8 dan 10) 

menggunakan H2SO4 atau NaOH serta menambahkan larutan NOM (Humid acid) dengan konsentrasi 

0 dan 5 ppm. 

Selanjutnya pada tahap penyisihan logam dimana larutan umpan yang telah sesuai  dimasukan 

kedalam alat untuk dilakukan proses penyisihan logam dengan menggunakan membran PVDF/CNT 

yang diperoleh dari penelitian sebelumya. Alat tersebut terdiri dari tangka umpan untuk menyimpan 

umpan dan penampung retentate, pompa untuk mengalirkan larutan, pressure gauge untuk mengukur 

tekanan, module flat membrane untuk proses penyisihan menggunakan membran, dan flowmeter 

untuk mengukur laju alir. Penyisihan selama 30 menit, selama proses penyisihan dilakukan 

pengambilan sampel yang dilakukan setiap 6 menit, sampel yang diambil diukur volumenya dan 

disimpan dalam botol sampel untuk dilakukan analisis. Setelah proses penyisihan dilakukan proses 

Analisis menggunakan Spektrofotometri serapan atom dan Spektrofotometri UV-Vis, analisis 

dilakukan di laboratorium instrument kimia Itenas dan laboratorium kimia UNPAD. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh pH Pada Penyisihan Logam Fe 

Berdasarkan gambar 1(a) dan 1(b) menunjukan pengaruh pH terhadap penurunan konsentrasi dan 

rejeksi logam Fe menggunakan membran PVDF/CNT pada tekanan 4 bar. Pada gambar tersebut, 

dapat dilihat bahwa pH mempengaruhi hasil percobaan. Diperoleh hasil rejeksi terbaik ditunjukan 

pada pH 10, hal ini di akibatkan karena pada pH tinggi kelarutan logam akan menurun sedangkan 

pada pH rendah kelarutan logam akan meningkat (Ayres D, Davis  A, Gietka P, 1994).  
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Gambar 1(a) Kurva Penurunan Konsentrasi Logam Fe Terhadap Waktu, (b) Kurva Rejeksi Logam Fe 

Terhadap Waktu 

Pada pH tinggi logam Fe akan membentuk padatan tidak terlarut, hal ini ditunjukan dengan reaksi 

sebagai berikut (Shevla. G, 1979): 

���� � 2��	 → �������     (1) 

4������� � 2��� � �� → 4������� ↓    (2)  

Berdasarkan reaksi diatas, dapat disimpulkan bahwa logam Fe pada keadaan basa akan membentuk 

padatan tidak terlarut yang akan mempermudah kinerja membran, karena padatan tidak terlarut akan 

lebih mudah tertahan oleh membran sehingga didapat kosentrasi logam Fe yang minimum pada 

permeate. Proses tertahannya partikel logam yaitu, partikel logam yang merupakan ion positif akan 

terikat oleh pemukaan membran yang memiliki muatan negatif, dan pada kondisi pH 10 yang 

memiliki kandungan ion positif yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi pH lainnya sehingga 

kation-kation logam akan lebih mudah diikat oleh permukaan membran. Pengaruh pH pada percobaan 

dapat juga ditinjau dari fluks permeate yang diperoleh, grafik perolehan fluks dapat dilihat pada 

gambar 2(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kurva Fluks Permeate Terhadap Waktu 

 

Berdasarkan gambar 2 menunjukan pengaruh pH terhadap fluks permeate menggunakan membran 

PVDF/CNT pada tekanan 4 bar. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pH mempengaruhi hasil 

percobaan. Diperoleh hasil fluks terbaik ditunjukan pada pH 3, hal ini di akibatkan karena pada pH 

tinggi kelarutan logam akan menurun dan akan membentuk padatan tidak terlarut sehingga akan 

menurunkan fluks permeate yang diperoleh. 

Pada hasil percobaan terdapat penyimpangan pada kondisi pH 8, dan 10 dimana fluks yang 

seharusnya diperoleh menurun seiring bertambahnya waktu, namun pada kondisi pH 8, dan 10 

diperoleh nilai fluks yang meningkat, hal ini disebabkan karena adanya sifat polarisasi konsentrasi 

dimana pada proses pemisahan terjadi fenomena dimana pada saat permeat melewati membran 

umumnya zat terlarut tidak semuanya lewat ke sisi permeat tapi akan tertahan pada permukaan 

membran. Zat terlarut ini terakumulasi pada permukaan mebrane dan kembali ke aliran umpan dengan 

(a) (b) 
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difusi balik, sehingga jumlah partikel logam yang terikat oleh membran akan berkurang dan 

meningkatkan hasil fluks permeate.  

 

Pengaruh Adanya Natural Organic Matter (NOM) Pada Penyisihan Logam Fe 

Pada percobaan ini dilakukan penyisihan logam Fe menggunakan membran PVDF/CNT dengan 

penambahan NOM sebesar 5 ppm. Berikut grafik pengaruh pH terhadap penurunan konsentrasi dan 

rejeksi NOM pada gambar 3(a) dan 3(b) dan grafik penurunan konsentrsi dan rejeksi logam Fe pada 

gambar 4(a) dan 4(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3(a) Kurva Penurunan Konsentrasi NOM Terhadap Waktu Dengan Adanya Kandungan 

Logam Fe Dalam Larutan, (b) Kurva Rejeksi NOM Terhadap Waktu Dengan Adanya Kandungan 

Logam Fe Dalam Larutan 

 

Berdasarkan gambar 3(a) dan 3(b) menunjukan perubahan konsentrasi dan rejeksi kandungan NOM 

pada berbagai kondisi pH menggunakan membran PVDF/CNT pada tekanan 4 bar. Diperoleh hasil 

rejeksi terbaik ditunjukan pada pH 3, hal ini di akibatkan karena NOM hanya akan larut pada pH 9 

atau lebih, sehingga pada pH 3 akan membentuk padatan tidak larut yang akan lebih mudah tertahan 

oleh membran dan akan meningkatkan rejeksi kandungan NOM pada larutan. Namun pada 6 menit 

pertama di pH 8 menunjukan rejeksi lebih baik dibandingkan pH 7 hal ini diakibatkan karena pada pH 

yang tinggi gugus-gugus fungsi seperti –COOH dan –OH fenolat, -OH alkoholat dari asam humat 

sudah mulai terionisasi sehingga akan menghasilkan gugus NOM yang tidak menggumpal. Sehingga 

pada pH 8 NOM akan memiliki gugus NOM yang lebih tidak menggumpal dibandingkan pH 7, selain 

itu pada pH tinggi akan meningkatkan electronegativity pada permukaan membran. Sehingga pada pH 

7 NOM yang memiliki ukuran partikel yang lebih besar (karena menggumpal) akan menghasilkan 

rejeksi NOM yang lebih rendah karena partikel NOM akan lolos dengan bantuan tekanan untuk 

melewati pori pori membran PVDF/CNT.  
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Gambar 4(a) Kurva Penurunan Konsentrsi Logam Fe Terhadap Waktu Dengan Adanya Kandungan 

NOM Dalam Larutan, (b) Kurva Rejeksi Logam Fe Terhadap Waktu Dengan Adanya Kandungan 

NOM Dalam Larutan 

 

Sedangkan gambar 4(a) dan 4(b).menunjukan penurunan konsentrasi dan rejeksi kandungan logam Fe 

pada berbagai kondisi pH menggunakan membran PVDF/CNT pada tekanan 4 bar. Diperoleh hasil 

rejeksi terbaik ditunjukan pada pH 6, hal ini disebabkan karena kandungan NOM dalam larutan akan 

membentuk padatan tidak terlarut pada pH 6 yang akan menempel pada permukaan membran 

sehingga akan menutupi sebagian pori-pori membran sehingga hambatan untuk partikel logam 

melewati membran akan semakin besar dan akan meningkatkan rejeksi partikel logam Fe. Fluks 

permeate yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Kurva Fluks Permeate Terhadap Waktu 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai fluks terbesar terdapat saat kondisi pH 6, hal ini disebabkan 

karena pada kondisi pH 6 kandungan logam Fe dan NOM yang tidak larut berjumlah sedikit sehingga 

akan meningkatkan fluks permeate, pada kondisi pH 10 akan terdapat banyak partikel logam Fe yang 

tidak larut yang akan menurunkan fluks permeate yang diperoleh, dan pada kondisi pH 3 akan 

terdapat banyak partikel NOM yang tidak larut sehingga akan menurunkan fluks permeate yang 

diperoleh. 

Perbandingan Kinerja Membran PVDF/CNT dengan PVDF Murni 

Kinerja membran PVDF/CNT dibandingkan dengan kinerja membran PVDF, hal ini ditunjukan pada 

gambar 6(a-c). 
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Gambar 6 Perbandingan kinerja membran PVDF Dengan PVDF/CNT  untuk (a) Rejeksi NOM, (b) 

Rejeksi Logam Fe, (c) Fluks Permeate Yang Diperoleh 

 

Pada gambar 6(a) menunjukkan bahwa kinerja membran PVDF lebih baik dalam merejeksi 

kandungan NOM dibandingkan dengan menggunakan membran PVDF/CNT, hal ini dikarenakan pada 

membran PVDF lebih mudah mengalami fouling dibandingkan dengan membran PVDF/CNT 

sehingga jumlah kandungan NOM yang menyumbat pori membran akan lebih banyak dan akan ikut 

merejeksi kandungan logam dalam larutan. Dari gambar 6(b) dapat dilihat bahwa kinerja membran 

PVDF/CNT lebih baik dibandingkan membran PVDF. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata rejeksi 

pada membran PVDF/CNT sebesar 94.05% sedangkan untuk membran PVDF memiliki rata-rata 

rejeksi 66.79 %, hal ini disebabkan karena penambahan CNT dapat meningkatkan electronegativity 

dan rejeksi dari membran PVDF sehingga akan lebih baik dalam mengikat partikel logam yang 

bermuatan positif. Serta dapat dilihat pula dari gambar 3.13 bahwa nilai fluks dari membran PVDF 

memiliki penurunan yang lebih besar yaitu sebesar 0.00243 L/m2.s sedangkan untuk nilai fluks dari 

membran PVDF/CNT memiliki penurunan fluks yang lebih kecil yaitu sebesar 0.00196 L/m2.s. Hal 

ini dikarenakan penambahan CNT saat pembuatan membran akan meninggkatkan kemampuan anti-

fouling dari membran tersebut. Serta pada membrane PVDF memiliki nilai fluks yang lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan membrane PVDF/CNT karena membrane PVDF memiliki ukuran 

pori yang lebih besar yaitu 0.3167 nm, sedangkan membrane PVDF/CNT memiliki ukuran pori 

sebesar 0.2267 nm. 

Pada gambar 7(a) dan 7(b) menunjukkan perbandingan konsentrasi permeate yang diperoleh dan 

rejeksi rata-rata antara larutan dengan tanpa dilakukan penambahan NOM dengan larutan yang 

dilakukan penambahan NOM. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan penambahan 

NOM, pH optimum dalam memperoleh konsentrasi permeate yang rendah terdapat pada pH 10, 

sedangkan setelah dilakukan penambahan NOM pH optimum berubah yang semula pada pH 10 

menjadi pada pH 6, hal ini disebabkan dengan adanya penambahan NOM maka pada dibawah pH 8 

partikel NOM akan membentuk padatan tidak larut yang akan menempel pada permukaan membran 

sehingga akan memperbesar hambatan bagi partikel logam untuk melewati pori-pori membran dan 
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(c) 
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Gambar 7(a) Grafik Perbandingan Sebelum dan Sesudah Ditambahkan NOM Pada Logam Fe (a) 

Konsentrasi Permeate, (b) Rejeksi, (c) Fluks 

Pada rejeksi logam Fe kondisi pH 3 mengalami penurunan karena hambatan bagi membrane untuk 

mengikat partikel logam semakin besar disebabkan oleh partikel NOM yang menempel pada 

permukaan membrane dan membuat membrane lebih sulit dalam mengikat ion logam. Sedangkan 

pada pH 8, dan 10 mengalami rejeksi yang menurun disebabkan karena pada pH basa, NOM akan 

mengikat partikel logam yang bermuatan positif sehingga akan terbawa oleh aliran dan lolos dari 

membrane.  

Pada gambar 7(c) menunjukkan perbandingan fluks permeate yang diperoleh antara larutan tanpa 

penambahan NOM dengan larutan yang dilakukan penambahan NOM. Dapat dilihat sebelum 

dilakukan penambahan NOM fluks permeate cenderung mengecil seiring bertambahnya pH larutan 

dan diperoleh nilai fluks tertinggi pada pH 3 karena logam Fe yang memiliki muatan positif akan larut 

dan sulit terikat oleh permukaan membran yang memiliki muatan negative karena akan terbawa oleh 

aliran air, sedangkan pada pH 10 logam Fe akan membentuk padatan tidak terlarut yang akan lebih 

mudah terikat oleh permukaan membran. 

Penambahan NOM memiliki pengaruh terhadap fluks permeate yang diperoleh karena NOM hanya 

akan larut pada kondisi pH 9 atau lebih, dan akan membentuk padatan tidak terlarut pada pH kurang 

dari 9. Apabila NOM membentuk padatan tidak terlarut maka padatan tersebut akan menempel pada 

membran yang akan menyebabkan fouling atau penutupan pori membran oleh padatan tersebut 

sehingga pada gambar 7 diperoleh nilai fluks yang terbesar pada pH 6. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, analisa dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: Kondisi pH optimum untuk penyisihan logam Fe didapat pada pH 10 dengan 

(a) (b) 

(c) 
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diperoleh rejeksi rata-rata sebesar 93.39. Serta  penambahan NOM mempengaruhi terhadap rejeksi 

logam dalam proses penyisihan logam Fe. Kondisi optimum penyisihan logam dengan penambahan 

NOM pada logam Fe didapat kondisi optimum pada pH 6 dengan rejeksi rata-rata logam sebesar 

94.05%. secara umum dapat disimpulkan bahwa membrane PVDF/CNT dapat melakukan penyisihan 

logam Fe baik secara individual maupun dalam bentuk organometallic dengan kinerja yang baik. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 

Indonesia atas bantuan finansial yang diberikan melalui hibah penelitian terapan unggulan perguruan 

tinggi dengan nomor kontrak 243/B.05/LPPM-Itenas/II/2018. Ucapan terima kasih disampaikan pula 

kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Itenas atas bantuan dan dorongan dalam 

penyelesaian hibah ini.  

 

Daftar Pustaka 

[1] Ayres, D., Davis, A., Gietka,P. 1994. Removing Heavy Metals from Wastewater. Washington: 

University of Maryland. 

[2] Birry, A.A & Meutia, H. 2012. Bahan beracun lepas kendali. Greenpeace Asia Tenggara 

[3] Kang, G & Cao, Y. 2014. Application and modification of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) 

membranes – A review. Dalian : Dalian Institute of Chemical Physics. 

[4] Riani, P. 2014. Preparasi dan karakterisasi membran polisulfon dengan pengisi mikrobentoit 

sebagai penyaring air gambut. Medan : Universitas Sumatra Utara 

[5] Rolant, E, M. 2011. Carbon nanotubes application on electron device. Rijeka : Intech 

       Shevla,G. 1979. Vogel’s Textbook of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis Fifth 

edition. NewYork, USA: Longman Group Limited. 

[6] Suhartono, J & Tizaoui, C. 2015. Polyvynilidene fluoride membranes impregnated at optimised 

content of pristine and functionalised multi-walled carbon nanotubes for improved water 

permeation, solute rejection and mechanical properties. Swansea : Swansea University. 

[7] Yusika, P. 2017. Boiler feedwater treatment. Bandung. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMINAR NASIONAL BIDANG TEKNIK 

LINGKUNGAN: REKAYASA DAN MANAJEMEN 

LINGKUNGAN BERKELANJUTAN II 

 

 
 



 

 

 

H-1 

 

Estimasi Beban Emisi Partikulat Dan Gas Dari Pltu Batu Bara Di 

Indonesia Dengan Menggunakan Hasil Pemantauan 

 
Agung Ghani Kramawijaya 

Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan 

Institut Teknologi Nasional 

Jl. PKH. Mustapha No. 23, Bandung 40124 

Agung.ghani@itenas.ac.id 

 

 

Abstrak   
 

Industri PLTU merupakan salah satu industri padat energi dimana sumber utama pencemaran 

udaranya berasal dari pembakaran batu bara di boiler untuk menghasilkan listrik. Batu bara paling 

banyak digunakan di industri PLTU dan konsumsi batu bara oleh industri PLTU terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Padahal, PLTU memiliki potensi untuk mengemisikan sejumlah pencemar udara, baik 

partikulat dan gas, diantaranya SO2, NOx, dan TSP. Oleh karena itu, sangat perlu untuk 

memperkirakan jumlah pencemar gas dan partikulat yang dihasilkan dari industri PLTU sebagai 

landasan dalam pengelolaan pencemaran udara di industri PLTU. Salah satu metode yang paling 

akurat untuk mengestimasi jumlah pencemar yang dilepaskan ke atmosfer untuk parameter SO2, NOx, 

dan TSP dari sumber pembakaran sektor industri PLTU adalah dengan menggunakan data hasil 

pemantauan emisi. Data yang digunakan  di penelitian ini adalah data pemantauan di antara periode 

Juli 2017 - Juni 2018. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan hasil pemantauan, 

diketahui bahwa satu unit pembakaran PLTU dapat mengemisikan SO2, NOx, dan TSP secara 

beturut-turut masing-masing sebesar 8.374,37 ton/tahun, 5.403,82  ton/tahun, dan 679,37  ton/tahun. 

Selain itu, berdasarkan hasil obervasi data dalam penelitian ini, masing-masing unit pembangkit 

PLTU mengemisikan pencemar udara dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung teknologi alat 

pengendali yang digunakan dan efisiensi masing-masing alat.  

 

Kata Kunci : beban emisi, industri PLTU, pembakaran batu bara 

 

1. Pendahuluan 

 

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan upaya pengelolaan pencemaran udara dengan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Salah satu 

langkah pengelolaan pencemaran udara adalah inventarisasi emisi, dimana kegiatan ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi potensi sumber-sumber pencemar udara dan mengestimasi beban emisi 

pencemar udara dari sumber-sumber yang teridentifikasi tersebut. Ketentuan untuk melakukan 

inventarisasi emisi disebutkan di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. Berdasarkan pasal tersebut, inventarisasi emisi merupakan salah 

satu parameter yang akan digunakan untuk menetapkan status mutu udara ambien sehingga penting 

untuk dilakukan. 

 

Industri PLTU merupakan salah satu industri padat energi dimana sumber utama pencemaran 

udaranya berasal dari pembakaran batu bara di boiler untuk menghasilkan listrik. Batu bara paling 

banyak digunakan di industri PLTU. Tercatat dari seluruh konsumsi batubara dalam negeri pada 2016 

sebesar 90,78 juta ton, sebanyak 69,00 juta ton atau 76% di antaranya digunakan oleh PLTU, baik 

milik perusahaan negara (PLN) maupun yang dikelola swasta [1].  

 

Konsumsi batu bara terus meningkat dari tahun ke tahun [2]. Pada tahun 2009 PLTU di Indonesia 

menggunakan batu bara sebesar 21.604.463,70 ton. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2016 dimana 

penggunaan batu bara di PLTU mencapai 50.556.446,13 ton atau mendekati 134% dibandingkan 

dengan tahun 2009. Oleh karena itu penggunaan batu bara di PLTU akan terus meningkat seiring 

dengan peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Padahal, PLTU memiliki potensi untuk 
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mengemisikan sejumlah pencemar udara, baik partikulat dan gas, diantaranya SO2, NOx, dan TSP [3].  

Berdasarkan pertimbangan di atas, sangat perlu untuk memperkirakan jumlah pencemar gas dan 

partikulat yang dihasilkan dari industri PLTU sebagai landasan dalam pengelolaan pencemaran udara 

di industri PLTU.  

 

 

2. Metodologi 

 

Tahapan yang akan dilakukan penelitian ini meliputi studi pustaka, pengumpulan data sekunder, QC, 

perhitungan laju emisi, dan perhitungan faktor emisi spesifik. 

 

Studi Literatur 

Studi kepustakaan merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana seluruh literatur atau dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik dihimpun dan dianalisis keterkaitannya 

dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan bisa berupa textbook, jurnal, e-book, laporan, 

peraturan, dan lain-lain. 

 

Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah data hasil sampling dan laju alir gas 

buang yang digunakan oleh industri PLTU di Indonesia. Data-data tersebut dikumpulkan dari 

beberapa instansi dan badan terkait.  

 

Pengendalian Mutu (QC) - Kelengkapan dan Validitas Data 

Selama proses estimasi beban emisi selalu dilakukan verifikasi, dokumentasi, dan prosedur 

pemeriksaan untuk meminimalisir kesalahan dan inkonsistensi dalam perhitungan beban emisi. Selain 

itu, prosedur QC juga dilakukan untuk pendokumentasian sumber data, metode, dan asumsi yang 

digunakan dalam estimasi emisi. Proses pengendalian mutu ini dilakukan dalam tahap pemeriksaan 

kelengkapan data dan validitas data. Khusus untuk pemeriksaan validitas data, proses ini dilakukan 

dengan membandingkan data parameter emisi yang telah dikumpulkan dengan data parameter dari 

industri sejenis. Selain itu juga pemeriksaan validitas data dilakukan dengan menggunakan metode 

pengolahan statistik, dimana outliers dari kumpulan data akan diidentifikasi dan dipisahkan dari 

kumpulan data tersebut. 

Perhitungan Beban Emisi 

Setelah seluruh data tervalidasi, tahap selanjutnya adalah perhitungan beban emisi. Pada penelitian ini, 

beban emisi dari masing-masing unit pembangkit dihitung dengan menggunakan data hasil sampling. 

Perhitungan beban emisi untuk parameter SO2, NOx, dan TSP menggunakan Persamaan 1[4]. 

Setelah itu beban emisi yang dihasilkan untuk setiap seri data diolah secara statistik untuk dapat 

menentukan beban emisi setiap unit pembangkit. 

 

Ei = Ci x Q x  3.600 x 10-3
       (1) 

Dimana: 

Ei  =  Laju emisi parameter pencemar i (g/jam) 

Ci =  Konsentrasi emisi parameter pencemar i (μg/m3) 

Q  = Laju alir gas buang(m3/detik) 

Analisis 

Hasil perhitungan beban emisi dipresentasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk 

deskriptif, tabulasi, grafik, dan tabel yang dapat menggambarkan dan menyampaikan jumlah emisi 

yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan nikel. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Data yang diolah di dalam penelitian ini adalah data hasil pemantauan emisi yang dihasilkan dari 

CEMS (Continous Emission Monitoring System) setiap PLTU di Indonesia di antara periode Juli 2017 

- Juni 2018. Data yang telah dikumpulkan divalidasi untuk menentukan apakah data tersebut dapat 
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digunakan atau tidak di dalam penelitian. Setelah dilakukan validasi, hanya data dari 7 unit 

pembangkit yang dapat digunakan. Beberapa pertimbangan tidak digunakannya data unit pembangkit 

yang lain adalah sebagai berikut: 

a. Sebagian besar data laju alir gas buang (m3/s) diperkirakan bukan merupakan data laju alir, 

melainkan data kecepatan gas buang (m/s) 

b. Data konsumsi bahan bakar diperkirakan bukan merupakan data dalam satuan ton/tahun 

sehingga dikhawatirkan mengacaukan perilaku data apabila dilibatkan di dalam perhitungan 

faktor emisi 

c. Data parameter pencemar udara tidak lengkap, sehingga tidak memungkinkan untuk dilibatkan 

di dalam perhitungan faktor emisi 

 

Karakteristik Unit Pembangkit 

Karateristik unit pembangkit PLTU di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Seperti yang telah 

dipaparkan sebelumnya bahwa data emisi dari 7 unit pembangkit yang diambil secara acak menjadi 

dasar penelitian ini. Ketujuh unit pembangkit tersebut diberi label Unit-1 sampai dengan Unit-7 untuk 

membedakan nilai parameter dari masing-masing unit. Seperti yang tersaji di Tabel 1 bahwa kapasitas 

dari ketujuh unit pembangkit lebih besar dari 300 MW. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

membutuhkan data dari pemantauan emisi dan PLTU dengan kapasitas yang besar diwajibkan untuk 

memasang CEMS. 

Tabel 1 Karakteristik Unit Pembangkit di Indonesia 

No. 
Kode Unit 

Pembangkit 

Kapasitas 

Unit (MW) 

Alat Pengendali 

TSP SO2 NOx 

1 Unit-1 660 ESP - - 

2 Unit-2 710 ESP FGD Low NOx Burner 

3 Unit-3 710 ESP FGD Low NOx Burner 

4 Unit-4 660 ESP FGD - 

5 Unit-5 660 ESP FGD - 

6 Unit-6 315 ESP - - 

7 Unit-7 315 ESP - - 

 

PLTU menggunakan batu bara dengan jumlah yang sangat besar sebagai bahan bakar, sehingga 

pembakaran batu bara berpotensi menghasilkan gas SO2, NOx, dan TSP yang tinggi. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk menjaga kualitas emisi dari suatu unit pembakit agar tetap berada di bawah 

baku mutu emisi PLTU. Berdasarkan data yang tersaji di Tabel 3, diketahui bahwa alat pengendali 

SO2 yang digunakan oleh PLTU di Indonesia adalah Flue Gas Desulfurization (FGD). Alat ini 

memang telah banyak digunakan untuk mengendalikan SO2 dari PLTU berbahan bakar batu bara [5]. 

Sementara itu, Low NOx burner merupakan alat pengendali NOx yang digunakan di PLTU di 

Indonesia. Namun, ada juga unit pembangkit yang tidak menggunakan alat pengendali SO2 dan/atau 

NOx. Hal ini dikarenakan teknologi boiler yang digunakan di PLTU tersebut memungkinkan untuk 

mengendalikan emisi NOx sampai di bawah baku mutu. Sementara itu, strategi yang umum digunakan 

unit pembangkit tanpa alat pengendali SO2 untuk menjaga konsentrasi SO2 adalah dengan 

menggunakan batu bara yang memiliki kadar sulfur rendah.  
 

Konsentrasi SO2 

Sesuai dengan data yang ditampilkan pada Gambar 1, konsentrasi emisi SO2 rata-rata dari PLTU di 

Indonesia masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan pada PermenLH No. 21 Tahun 2008 

(750 μg/Nm3). Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 1, fungsi dari FGD sebagai 

pengendali emisi SO2 sangat terlihat, dimana konsentrasi SO2 dari Unit 2 - Unit 5 lebih kecil 

dibandingkan dengan unit pembangkit lain yang tidak menggunakan FGD. Namun, FGD di Unit 2 - 

Unit 3 sepertinya perlu ditinjau ulang efektivitasnya karena konsentrasi SO2 di kedua unit tersebut 

tidak jauh berbeda dengan unit lain yang tidak memasang FGD. 
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Gambar 1. Konsentrasi SO2 Rata-Rata dari PLTU di Indonesia 

 
Konsentrasi NOx 

Berbeda dengan konsentrasi SO2, konsentrasi NOx dari PLTU di Indonesia (Gambar 2) masih jauh di 

bawah baku mutu yang ditetapkan pada PermenLH No. 21 Tahun 2008 (750 μg/Nm3). Namun, peran 

Low NOx burner tidak terlalu terlihat pada data di Gambar 2 sehingga Unit 2 dan Unit 3 yang 

memasang Low NOx burner sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terkait efektivitas alat 

pengendali tersebut. 

 
Gambar 2. Konsentrasi NOx Rata-Rata dari PLTU di Indonesia 

 
Konsentrasi TSP 

Konsentrasi TSP dari PLTU di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan data tersebut, 

konsentrasi emisi TSP dari PLTU di Indonesia masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan 

pada PermenLH No. 21 Tahun 2008 (150 μg/Nm3). Fungsi dari ESP yang mampu untuk 

mengendalikan emisi partikulat sangat terlihat jelas dari data tersebut. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Unit-1 Unit-2 Unit-3 Unit-4 Unit-5 Unit-6 Unit-7

K
o

n
se

n
tr

a
si

 (
μ

g
/m

3
)

Kode Unit Pembangkit

SO2 rata-rata SO2 Baku Mutu

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Unit-1 Unit-2 Unit-3 Unit-4 Unit-5 Unit-6 Unit-7

K
o

n
se

n
tr

a
si

 (
μ

g
/m

3
)

Kode Unit Pembangkit

NOx Rata-rata NOx Baku Mutu



 

 

 

H-5 

 

 
Gambar 3. Konsentrasi TSP Rata-Rata dari PLTU di Indonesia 

 
Laju Emisi SO2 

Laju emisi SO2 dari masing-masing unit pembangkit dapat dilihat pada Gambar 4, dimana laju emisi 

SO2 tertinggi berasal dari Unit-1 sebesar 25.553,75 ton/tahun dan laju emisi SO2 terendah berasal dari 

Unit-4 sebesar 1.695,97 ton/tahun. Berdasarkan statistik tersebut diketahui bahwa rata-rata satu unit 

pembakaran PLTU mengemisikan SO2 sebesar 8.374,37 ton/tahun.  

 
Gambar 4. Laju Emisi SO2 Rata-Rata dari PLTU di Indonesia 

 
Laju Emisi NOx 

Laju emisi NOx dari masing-masing unit pembangkit dapat dilihat pada Gambar 5, dimana laju emisi 

NOx tertinggi berasal dari Unit 1 sebesar 9.389,36 ton/tahun dan laju emisi NOx terendah berasal dari 

unit 6 sebesar 1.448,91 ton/tahun. Berdasarkan statistik tersebut diketahui bahwa rata-rata satu unit 

pembakaran PLTU mengemisikan NOx sebesar 5.403,82  ton/tahun. 
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Gambar 5. Laju Emisi NOx Rata-Rata dari PLTU di Indonesia 

 
Laju Emisi TSP 

Laju emisi TSP dari masing-masing unit pembangkit dapat dilihat pada Gambar 6, dimana laju emisi 

TSP tertinggi berasal dari Unit 1 sebesar 2.979,44 ton/tahun dan laju emisi TSP terendah berasal dari 

unit 7 sebesar 128,50 ton/tahun. Berdasarkan statistik tersebut diketahui bahwa rata-rata satu unit 

pembakaran PLTU mengemisikan TSP sebesar 679,37  ton/tahun. 

 
Gambar 6. Laju Emisi TSP Rata-Rata dari PLTU di Indonesia 

4. Kesimpulan 

 

PLTU memiliki potensi untuk mengemisikan sejumlah pencemar udara diantaranya SO2, NOx, dan 

TSP. Masing-masing unit pembangkit PLTU mengemisikan pencemar udara dengan jumlah yang 

berbeda-beda tergantung teknologi alat pengendali yang digunakan. Namun, efisiensi pengendalian 

dari masing-masing alat juga berpengatuh terhadap beban emisi. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa satu unit pembakaran PLTU mengemisikan SO2, NOx, dan TSP secara beturut-turut 

masing-masing sebesar 8.374,37 ton/tahun, 5.403,82  ton/tahun, dan 679,37  ton/tahun.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas sedimen akibat pencemaran Cd serta nilai 

bioavailabilitas logam berat tersebut di sedimen Waduk Saguling. Penilaian bioavailabilitas Cd 

menggunakan metode Risk Assessment Code (RAC) dan Global Contamination Factor (GCF). 

Konsentrasi Cd dalam sedimen permukaan dianalisis di 12 titik sampling dengan menggunakan ICP-

EOS. Periode penelitian dari tahun 2015-2018 mewakili musim hujan dan kemarau. Berdasarkan 

nilai RAC sedimen waduk termasuk katagori low risk pada musim hujan dan kemarau. Nilai RAC 

musim kemarau lebih tinggi jika dibanding musim hujan menunjukkan bahwa pada musim kemarau 

Cd lebih bersifat bioavailable dan lebih mampu untuk masuk ke rantai makanan di Waduk Saguling. 

Hasil analisis dengan menggunakan metode GCF menunjukkan bahwa sumber logam berasal dari 

aktivitas alamiah karena fraksi F4 menempati posisi tertinggi. 

 

Kata Kunci: Bioavailabilitas, Kadmium,  Sedimen, Saguling 

 

1. Pendahuluan 

Waduk Saguling merupakan waduk pertama yang menampung air Sungai Citarum. Kualitas air 

Sungai Citarum Hulu termasuk katagori tercemar berat, bahkan beberapa logam berat terpantau tidak 

memenuhi baku mutu termasuk Cd. Saat ini pemantauan konsentrasi Cd hanya dilakukan di dalam air 

sedangkan Cd memiliki kelarutan yang rendah dalam air, sebagian besar berada dalam sedimen. 

Berdasarkan hal tersebut pemantauan konsentrasi Cd dalam air saja tidak cukup, diperlukan 

pemantauan kualitas sedimen. Cd beserta logam berat lainnya yang telah terikat dalam sedimen, suatu 

saat akan terlepas kembali ke kolom air dan menjadi sumber pencemar sekunder di Waduk Saguling 

(PT. Indonesia Power, 2014).  

Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi total logam berat di sedimen tidak mampu menjawab 

sumber dan jejak logam sebenarnya dalam badan air sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dan 

pengendalian pencemaran. Spesiasi logam berat dalam sedimen merupakan bidang kajian yang sedang 

berkembang saat ini sebagai upaya memahami sumber dan jejak kontaminan logam berat dalam 

sedimen, namun masih sedikit dilakukan di Indonesia. Penelitian mengenai jejak dan bioavailabilitas 

Cd pada sedimen Waduk Saguling diperlukan untuk dapat mengetahui potensi ketersediaan 

biologis/bioavailabilitas logam yang akan terakumulasi pada biota (bioakumulasi). Penilaian 

bioavailabilitas Cd di sedimen dapat dipergunakan untuk menentukan resiko kontaminasi Cd terhadap 

lingkungan perairan. Sifat Cd yang beracun, persisten, dan bersifat bioakumulasi harus diteliti secara 

detail di Waduk Saguling mengingat fungsi waduk yang sangat berhubungan dengan kesehatan 

masyarakat. Maksud penelitian ini adalah melakukan penilaian kualitas sedimen terkait kontaminasi 

dan bioavailabilitas Cd di Waduk Saguling. 

 

2. Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan laboratorium yang dilakukan selama 3 tahun dari 

tahun 2015-2018. Lokasi penelitian lapangan dilakukan di 12 stasiun yang terdiri dari 2 stasiun di 

inlet Waduk Saguling yang merupakan bagian Sungai Citarum di daerah Nanjung dan Batujajar, 8 

stasiun di perairan waduk, 1 stasiun di Tailrace dan 1 stasiun di Sungai Citarum di hilir Tailrace. 

Gambar stasiun pengambilan contoh air disajikan pada Gambar 1 dan koordinat titik sampling 

disajikan pada Tabel 1. 
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Spesiasi logam berat diperoleh dengan menggunakan metode ekstraksi berurutan mengacu pada 

Tessier dkk. (1979) yang telah menemukan metode ekstraksi berurutan sebanyak empat langkah yang 

umum dipergunakan untuk menentukan dan memecah fraksi kimia logam berat. Metode ekstraksi ini 

membagi logam berat menjadi empat fraksi melalui empat tahap ekstraksi yaitu: fraksi logam berat 

yang dapat diekstrak dan ditukar (F1); fraksi logam berat terikat oksida besi dan mangan (F2); fraksi 

logam berat terikat bahan organik (F3); dan fraksi logam berat sisa (F4). Konsentrasi logam berat 

dalam air dianalisis menggunakan Inductive Coupled Plasma-Optical Emmision Spectra (ICP-OES).  

 

Tabel 1. Lokasi Titik Sampling di Waduk Saguling 

Stasiun Lokasi Latitude (N) Longitude (E) 

Lokasi Inlet Waduk 

1A Sungai Citarum di Nanjung 06º56'29,8" 107º32'10,7" 

1B Sungai Citarum Trash Boom Batujajar 06º54'58,9" 107º28'32,3" 

Daerah Genangan 

2 Cihaur Kampung Cipeundeuy 06º53'13,5" 107º28'32,3" 

3 Cimerang 06º53'13,4" 107º27'09,0" 

4 Muara Cihaur Kampung Maroko 06º53'13,0" 107º25'54,4" 

5 Muara Cipatik 06º56'07,6" 107º27'25,5" 

6 
Muara Ciminyak-lokasi perikanan jaring 

terapung 
06º57'14,6" 107º26'03,8" 

7 Muara Cijere 06º56'14,9" 107º24'50,8" 

8 Muara Cijambu 06º56'00,4" 107º22'22,4" 

9 Dekat Intake Structure 06º54'54,4" 107º22'26,3" 

Lokasi Outlet Waduk 

10 A Tailrace 06º51'49,8" 107º20'57,0" 

10 B 
S. Citarum setelah Tailrace di Bantar 

Caringin 
06º51'10,8" 107º20'58,0" 

 

Metode penilaian bioavailabilitas dengan menggunakan metode Risk Assessment Code (RAC) dan 

Global Contamination Factor (GCF).  

 

a. Risk Assessment Code (RAC) 

Metode untuk menentukan bioavailabilitas logam berat di sedimen salah satunya yaitu RAC. Metode 

ini tidak hanya memperhitungkan konsentrasi total logam berat tetapi juga spesiasi logam di perairan 

sehingga diketahui berapa spesiasi logam yang tersedia untuk diserap oleh biota perairan. Konsentrasi 

total logam Cd di sedimen dibagi menjadi empat fraksi. Metode ekstraksi dapat membagi bentuk 

logam di sedimen menjadi 4 yaitu: (1) fraksi EFLE (easily, freely, leachable dan exchangeable-F1), 

(2) fraksi tereduksi asam (fraksi Fe-Mn oksida-F2), (3) fraksi oxidisable organic (dapat teroksidasi 

oleh organik-F3), (4) Fraksi residual metal (F4). Urutan bioavailabilitas logam berat di sedimen 

berdasarkan fraksinya yaitu: F1 > F2 > F3 > F4. Fraksi logam berat EFLE (easily, freely, leachable 

dan exchangeable-F1), dipergunakan untuk mengevaluasi bioavailabilitas logam berat di sedimen 

(Jones dkk., 2008). Tabel 2 menjelaskan tentang kriteria RAC dalam menentukan bioavailabilitas 

logam berat di sedimen. 

 

Tabel 2. Kriteria RAC  

Kriteria: Logam dalam Fraksi F1 (%) Nilai RAC 

< 1 No Risk 

1-10 Low Risk 

11-30 Medium Risk 

31-50 High Risk 

>50 Very High Risk 

Sumber: Jones dkk., 2008 dan Sundaray dkk., 2011 
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b. Individual dan Global Contamination Factor (ICF dan GCF) 

Penentuan kontaminasi logam berat merupakan salah satu aspek penting untuk menurunkan dan 

mengontrol pencemaran di lingkungan perairan. Bioavailabilitas dan toksisitas logam berat tergantung 

dari kimianya. Penentuan faktor kontaminasi dari logam merupakan aspek penting untuk menentukan 

derajat resiko dari logam berat ke lingkungan (Naji dkk., 2010; Ikem dkk., 2003; Nemati dkk., 2009) 

 

Individual contamination factor (ICF) merupakan penilaian bioavailabilitas logam berat yang dihitung 

dari masing-masing titik sampling. ICF ditentukan dengan menjumlahkan konsentrasi logam berat 

dalam bentuk non-resisten yaitu fraksi F1, F2, dan F3 dibagi dengan konsentrasi logam berat dalam 

bentuk resisten yaitu fraksi F4. Global contamination factor (GCF) untuk suatu perairan ditentukan 

dengan cara menjumlahkan nilai ICF dari masing-masing titik sampling (Ikem dkk.,2003; Nsikak 

dkk.,2016). Penilaian kontaminasi dengan metode ini dapat dipergunakan untuk melihat sumber 

logam berat dalam sedimen apakah dari aktivitas alamiah atau manusia. Logam berat yang berasal 

dari aktivitas alamiah terukur berikatan dengan mineral kristalnya (fraksi F4) sulit untuk bisa lolos ke 

kolom air sehingga disebut fraksi resisten. Logam berat yang berasal dari aktivitas manusia berada 

pada fraksi non resisten (F1, F2, dan F3) di mana urutan yang mudah terlepas ke kolom air yaitu 

F1>F2>F3 (Naji dkk., 2010; Nemati dkk., 2011; Aiju dkk., 2012). Tabel 3 menyajikan klasifikasi ICF 

dan GCF sedangkan persamaan untuk mencari ICF dan GCF yaitu: 
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Tabel 3. Klasifikasi ICF dan GCF 

Rentang ICF dan GCF Katagori Kontaminasi 

ICF < 0 dan GCF < 6 low 

1 < ICF < 3 dan 6 < GCF < 12 moderate 

3 < ICF < 6 dan 12 < GC < 24 considerable 

ICF > 6 dan GCF > 24 high contamination 

 Sumber: Naji dkk., 2010; Ikem dkk., 2003; Nemati dkk., 2009 
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Gambar 1.  Lokasi Titik Sampling Penilaian Kualitas Sedimen 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dilihat dari musim, konsentrasi F1 musim hujan berkisar antara 0,01-1,11 mg/kg dengan nilai rata-rata 

0,27±0,28 mg/kg tertinggi di titik 1A sebesar 1,11 mg/kg dan terendah di titik 10A sebesar 0,01 mg/kg. 

Konsentrasi F2 berkisar antara 0,58-1,95 mg/kg dengan nilai rata-rata 1,47±0,42 mg/kg tertinggi di titik 6 

sebesar 1,95 mg/kg dan terendah di titik 10A sebesar 0,58 mg/kg. Konsentrasi F3 berkisar antara 0,30-

1,13 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,77±0,22 mg/kg tertinggi di titik 5 sebesar 1,13 mg/kg dan terendah di 

titik 10B sebesar 0,30 mg/kg. Konsentrasi F4 berkisar antara 4,34-13,06 mg/kg dengan nilai rata-rata 

9,60±2,53 mg/kg tertinggi di titik 1B sebesar 13,06 mg/kg dan terendah di titik 6 sebesar 4,36 mg/kg. 

Konsentrasi rata-rata Cd berurutan dari yang terbesar ke terkecil yaitu F4>F2 >F3> F1. Spesiasi Cd 

musim hujan disajikan pada Gambar 2, dan 3. 

 
Gambar 2. Spesiasi Cd di Sedimen Waduk Saguling pada Musim Hujan di Setiap Titik Sampling 

 

 
 

Gambar 3. Perbandingan Fraksi Cd di Sedimen Waduk Saguling pada Musim Hujan 
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Konsentrasi F1 musim kemarau berkisar antara 0,16-1,14 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,31±0,27 mg/kg 

tertinggi di titik 1A sebesar 1,14 mg/kg dan terendah di titik 10A sebesar 0,16 mg/kg. Konsentrasi F2 

berkisar antara 0,69-1,03 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,89±0,12 mg/kg tertinggi di titik 6 sebesar 1,03 

mg/kg dan terendah di titik 10B sebesar 0,69 mg/kg. Konsentrasi F3 berkisar antara 0,17-0,92 mg/kg 

dengan nilai rata-rata 0,43±0,21 mg/kg tertinggi di titik 7 sebesar 0,92 mg/kg dan terendah di titik 5 

sebesar 0,17 mg/kg. Konsentrasi F4 berkisar antara 4,05-12,58 mg/kg dengan nilai rata-rata 7,50±2,44 

mg/kg tertinggi di titik 10B sebesar 12,58 mg/kg dan terendah di titik 8 sebesar 4,05 mg/kg. Konsentrasi 

rata-rata Cd berurutan dari yang terbesar ke terkecil yaitu F4>F2 >F3> F1. Spesiasi Cd musim kemarau 

disajikan pada Gambar 4 dan 5. 

 
Gambar 4. Spesiasi Cd di Sedimen Waduk Saguling pada Musim Kemarau di Setiap Titik Sampling 

 

 
Gambar 5. Perbandingan Fraksi Cd di Sedimen Waduk Saguling pada Musim Hujan 

 

F4 KemarauF3 KemarauF2 KemarauF1 KemarauCd Total Kemarau

16

14

12

10

8

6

4

2

0

K
o
n
se

n
tr

a
si

 (
m

g
/k

g
)



 

 

 

H-14 

 

Spesiasi logam di sedimen sangat menentukan ketersediaannya (bioavailability) bagi biota.  Logam pada 

fraksi 1, 2, dan 3 adalah logam yang labil, dimana pergerakannya sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan. Logam pada fraksi 1 merupakan logam paling tinggi mobilitasnya (most available form) 

karena paling mudah bertukar (most exchangeable) dan perikatannya sangat lemah (weakly adsorbed) 

pada matriks sedimen sehingga paling mudah lepas dan larut dalam kolom air dan oleh karena itu 

merupakan fraksi yang paling tersedia dan berpotensi diserap serta bisa menimbulkan toksisitas pada 

organisme perairan (Zimmerman dan Weindorf, 2010; Sundaray dkk., 2011). Tabel 4 menjabarkan hasil 

spesiasi Cd di beberapa negara. 

 

Tabel 4. Hasil Penelitian Spesiasi Cd di Beberapa Negara 

 Lokasi  Spesiasi Logam Cd (mg/kg) Sumber 

Sungai Jiangsu China F1: 7,02±0,17, F2 3,99±0,13 

F3: 0,28±0,01, dan F4: 0,14±0,01 
Bo, 2015 

Sungai Ghalechay Iran F1: 0,7, F2: 0,0, F3: 1,7, dan F4: 15,6 Nemati, 2010 

Danau Taihu China F1: 0,7, F2: 0,1, F3: 1,0, F4: 15,6 Yin, 2011 

Danau Skandar montenegro F1: 5,50±1,96-25,79±3,77, F2: 4,41±0,47-

25,81±8,20, F3: 3,45±0,80-14,64±5,66, dan 

F4: 0,03±0,02-5,05±0,02 

Ikem, 2010 

Waduk Saguling   

Hujan F1: 0,27, F2: 1,47, F3: 0,77, dan F4: 9,60 Hasil Penelitian, 

2018 Kemarau F1: 0,31, F2: 0,89, F3: 0,43 dan F4: 7,50 

 

Penilaian Bioavailabitas dengan Risk Asessessment Code (RAC)  

Hasil penelitian spesiasi menunjukkan bahwa logam di sedimen berikatan pada fraksi yang berbeda 

dengan kekuatan ikatan yang juga berbeda. Perbedaan ikatan tersebut mengindikasikan reaktivitas 

sedimen serta dapat digunakan untuk menilai risiko bahaya yang ditimbulkan oleh logam di lingkungan 

perairan.  

 

RAC digunakan dalam penilaian ketersediaan (availabilitas) logam di sedimen dengan mengaplikasikan 

suatu skala pada nilai persentasi logam di fraksi exchangeable (Sundaray dkk., 2011). Metode ini tidak 

hanya memperhitungkan konsentrasi total logam berat tetapi juga spesiasi logam di perairan sehingga 

diketahui berapa spesiasi logam yang tersedia untuk diserap oleh biota perairan. Hal ini penting karena 

logam yang berasal dari aktivitas antropogenik adalah umumnya bersifat adsorptif, dapat bertukar 

(exchangeable) dan berikatan dengan fraksi karbonat. Logam-logam tersebut perikatannya lemah sehingga 

dapat larut dalam kolom air dan terserap oleh biota (Sundaray dkk., 2011).  

  

RAC merupakan metode yang dipergunakan untuk menilai bioavailabilitas logam di sedimen perairan. 

Prinsip metode ini yaitu menentukan jumlah konsentrasi logam berat yang terlarut dalam sedimen, dimana 

logam berat jenis ini yang dapat dengan mudah diserap oleh biota perairan (Jones dkk., 2008). Metode 

RAC ditemukan seiring dengan dikembangkan metode ekstraksi yang dapat membagi bentuk logam di 

sedimen menjadi 4 yaitu: extractable and exchangeable (F1), iron and manganese oxides bound (F2), 

organic matter bound (F3), and residual metal (F4). Urutan bioavailabilitas logam berat di sedimen 

berdasarkan fraksinya yaitu: F1>F2>F3>F4.  

 

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan konsentrasi F1 di musim hujan dan kemarau disajikan pada 

Gambar 6, dimana berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata F1 pada musim kemarau 

lebih besar dari musim hujan. Konsentrasi F1 tertinggi terjadi di titik 1A yang menunjukkan bahwa telah 

terjadi pencemaran Cd yang berasal dari aktivitas manusia di titik tersebut.  Berdasarkan Gambar VI.13 

urutan konsentrasi F1 dari tinggi ke rendah pada musim hujan yaitu: 
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1A>7>1B>5>8>6>2>10B>9>4>3>10A sedangpan pada musim kemarau yaitu: 

1A>2>7>3>9>1B>4>6>5>10B>10A~8. 

 
Gambar 6. Perbandingan F1 di Sedimen Waduk Saguling Setiap Titik Musim Hujan dan Kemarau 

 

 
Gambar 7. Perbandingan Fraksi F1 di Sedimen Waduk Saguling Musim Hujan dan Kemarau 

 

Gambar 7 mengambarkan perbandingan nilai RAC di sedimen Waduk Saguling pada musim hujan dan 

kemarau. Rentang nilai RAC pada musim hujan berkisar antara 0,07-6,74 dengan nilai rata-rata sebesar 

1,73, sedangkan pada musim kemarau berkisar antara 1,16-8,15 dengan nilai rata-rata sebesar 2,79.  

 

Nilai RAC musim kemarau lebih tinggi jika dibanding musim hujan menunjukkan bahwa pada musim 

kemarau Cd lebih bersifat bioavailable dan lebih mampu untuk masuk ke rantai makanan di Waduk 

Saguling. Katagori RAC pada musim hujan termasuk katagori low risk sedangkan pada musim kemarau 

termasuk katagori low risk. Musim kemarau semua titik sampling termasuk katagori low risk. Nilai RAC 

tertinggi dimusim hujan dan kemarau yaitu titik 1A. Tabel 8 menyajikan nilai RAC di Waduk Saguling 

musim hujan dan kemarau. 
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Gambar 8. Nilai RAC Cd di Waduk Saguling Musim Hujan dan Kemarau 

 

Berdasarkan Gambar 8 nilai RAC di titik 1A yaitu inlet Waduk Saguling di Sungai Citarum-Nanjung nilai 

RAC nya menempati posisi paling tinggi di musim hujan dan kemarau. Nilai RAC di titik 1A mendekati 

medium risk, hal tersebut harus diwaspadai karena Cd di titik ini bersifat mudah terlarut. Perbedaan musim 

yang akan mempengaruhi regim Hidrologi sangat mempengaruhi pencemaran logam berat disedimen, 

perubahan debit air akan menyebabkan pelepasan logam berat dari sedimen ke kolom air. Terjadinya 

banjir menyebabkab kenaikan mobilitas Fe, Mn, Ni, dan Cr dan menurunkan mobilitas Cd, Cu, dan Zn 

(Du Laing, 2008). Hasil penelitian negara lain seperti di Sungai Xiawangang China menunjukan nilai 

RAC sebesar 37,77 termasuk katagori resiko tinggi dan di Danau Chauho berkisar antara 4-5 termasuk 

katagori resiko rendah (Liu, 2008) 

 

Penilaian Bioavailabitas dengan GCF 

Penentuan kontaminasi logam berat merupakan salah satu aspek penting untuk menurunkan dan 

mengontrol pencemaran di lingkungan perairan.  Bioavailabilitas dan toksisitas logam berat tergantung 

dari kimianya. Penentuan faktor kontaminasi dari logam merupakan aspek penting untuk menentukan 

derajat resiko dari logam berat ke lingkungan (Naji dkk., 2010; Ikem dkk., 2003; Nemati dkk., 2009) 

 

Individual contamination factor (ICF) merupakan penilaian bioavailabilitas logam berat yang dihitung 

dari masing-masing titik sampling. ICF ditentukan dengan menjumlahkan konsentrasi logam berat dalam 

bentuk non-resisten yaitu fraksi F1, F2, dan F3 dibagi dengan konsentrasi logam berat dalam bentuk 

resisten yaitu fraksi F4. Global contamination factor (GCF) untuk suatu perairan ditentukan dengan cara 

menjumlahkan nilai ICF dari masing-masing titik sampling (Ikem dkk., 2003).  

 

Berdasarkan hasil analisis nilai ICF di sedimen Waduk Saguling pada musim hujan berkisar antara 0,12-

0,70 dengan nilai rata-rata 0,29 termasuk katagori rendah. Nilai ICF tertinggi terdapat di titik 6 dan 

terendah di titik 10A seperti disajikan pada Tabel 6. Nilai GCF pada musim hujan yaitu 3,46 termasuk 

katagori kontaminasi rendah. Musim kemarau nilai ICF berkisar antara 0,09-0,40 dengan nilai rata-rata 

0,24 termasuk katagori rendah. Nilai ICF tertinggi terdapat di titik 7 dan terendah di titik 10B seperti 

disajikan pada Tabel 6. Nilai GCF pada musim hujan yaitu 3,46 termasuk katagori kontaminasi rendah. 

 

1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B

Hujan 6,71 2,11 1,23 0,32 0,90 1,46 1,46 2,33 1,57 0,90 0,04 1,40

Kemarau 8,12 2,12 2,92 2,21 1,79 2,21 2,60 2,51 1,98 2,64 1,50 1,13

Low Risk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Medium Risk 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Penilaian kontaminasi dengan metode ini dapat dipergunakan untuk melihat sumber logam berat dalam 

sedimen apakah dari aktivitas alamiah atau manusia. Logam berat yang berasal dari aktivitas alamiah 

terukur berikatan dengan mineral kristalnya (fraksi F4) sulit untuk bisa lolos ke kolom air sehingga 

disebut fraksi resisten. Logam berat yang berasal dari aktivitas manusia berada pada fraksi non resisten 

(F1, F2, dan F3) di mana urutan yang mudah terlepas ke kolom air yaitu F1>F2>F3 (Naji dkk., 2010; 

Nemati dkk., 2011). 

 

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa pada musim hujan %fraksi non resisten sebesar 17,16% dan musim 

kemarau 15,44%. Hal tersebut menunjukkan bahwa fraks Cd yang berpotensi untuk terlepas dari ikatan 

sedimen sebesar 15,44-17,16% pada kedua musim tersebut. Fraksi resisten pada musim hujan mencapai 

63,97% dan kemarau 64,74% menunjukan bahwa sebagian besar Cd terikat kuat pada mineral kristalnya 

dan sulit untuk bisa lolos ke kolom air. Fraksi resisten yang tinggi menunjukkan bahwa sumber pencemar 

Cd berasal dari aktivitas alamiah. Fraksi residu menunjukkan bahwa dari total logam berat yang terdapat 

di sedimen ada sisa yang tidak dapat terbaca oleh alat ICP-EOS. Besarnya fraksi residu dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti pengambilan sampel, pengawetan, dan proses analisis di laboratorium. 

 

Tabel 6. Nilai ICF dan GCF di Sedimen Waduk Saguling 

Lokasi 

Sampling 

Musim Hujan Musim Kemarau 

Konsentrasi (mg/kg) Nilai 

IGF 

Konsentrasi (mg/kg) Nilai 

IGF ∑F1+F3+F3 F4 ∑F1+F3+F3 F4 

1A 3,23 9,37 0,34 2,66 9,78 0,27 

1B 2,62 13,06 0,20 1,63 8,45 0,19 

2 2,72 7,73 0,35 1,75 7,73 0,23 

3 2,08 11,69 0,18 1,27 9,27 0,14 

4 2,71 12,90 0,21 1,54 8,28 0,19 

5 2,64 9,63 0,27 1,22 6,30 0,19 

6 3,03 4,34 0,70 1,73 4,98 0,35 

7 3,17 9,38 0,34 1,98 4,89 0,40 

8 2,75 7,26 0,38 1,21 4,05 0,30 

9 2,47 11,77 0,21 1,47 5,73 0,26 

10A 1,21 9,85 0,12 1,74 7,98 0,22 

10B 1,27 8,26 0,15 1,19 12,58 0,09 

Nilai GCF 3,46 2,82 

 

Tabel 7. Persentase Cd Fraksi Resisten, Non Resisten dan Residu di Sedimen Waduk saguling 

Lokasi 

Sampling 

Musim Hujan Musim kemarau 

% Fraksi 

 Non Resisten 

% Fraksi  

Resisten 

% Fraksi 

 Residu 

% Fraksi  

Non Resisten 

% Fraksi  

Resisten 

% Fraksi  

Residu 

1A 19,62 56,93 23,45 19,00 69,95 11,06 

1B 16,05 80,02 3,92 14,06 73,05 12,89 

2 17,59 50,08 32,33 14,81 65,38 19,81 

3 14,62 82,12 3,27 10,54 77,25 12,21 

4 16,22 77,34 6,44 12,82 68,90 18,28 

5 17,18 62,65 20,17 13,47 69,48 17,05 

6 21,61 30,92 47,47 20,02 57,64 22,34 

7 20,54 60,79 18,66 18,70 46,31 34,99 

8 20,02 52,92 27,06 14,89 50,03 35,08 

9 16,54 78,83 4,62 15,21 59,23 25,56 
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Lokasi 

Sampling 

Musim Hujan Musim kemarau 

% Fraksi 

 Non Resisten 

% Fraksi  

Resisten 

% Fraksi 

 Residu 

% Fraksi  

Non Resisten 

% Fraksi  

Resisten 

% Fraksi  

Residu 

10A 8,73 71,07 20,20 16,34 74,88 8,78 

10B 11,07 72,30 16,63 7,66 81,31 11,02 

 

4. Kesimpulan  

Rentang nilai RAC pada musim hujan antara 0,07-6,74 dengan nilai rata-rata sebesar 1,73, sedangkan 

pada musim kemarau nilai RAC antara 1,16-8,15 dengan nilai rata-rata sebesar 2,79. Nilai RAC musim 

kemarau lebih tinggi jika dibanding musim hujan menunjukkan bahwa pada musim kemarau Cd lebih 

bersifat bioavailable dan lebih mampu untuk masuk ke rantai makanan di Waduk Saguling. Berdasarkan 

nilai GCF musim hujan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan musim kemarau dengan kategori 

yang sama yaitu resiko rendah. Musim hujan memiliki fraksi non resisten lebih tinggi dibandingkan 

musim kemarau, artinya kemampuan Cd untuk lepas dari ikatan sedimen pada musim hujan lebih besar 

dibanding musim kemarau. 
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Abstrak 

 

Desa Rajapolah merupakan salah satu kawasan kumuh yang memiliki kondisi sanitasi buruk yang 

disebabkan sebagian besar warga Desa Rajapolah masih membuang air limbah domestik ke sungai 

dan ke saluran drainase. Masalah ini terjadi akibat kurangnya sarana prasana dalam pengelolaan 

air limbah domestik. Oleh karena itu pentingnya sarana pengelolaan air limbah untuk mengurangi 

resiko sanitasi yang buruk dan meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Rajapolah. Berdasarkan 

penentuan penapisan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) pada PerMenPUPR 04 

Tahun 2017, sistem pengelolaan yang direkomendasikan untuk Desa Rajapoah adalah Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan menggunakan pengolahan tangki 

septik komunal. Tahap perencanaan pengelolaan SPALD-S ini meliputi pembuatan jalur, perhitungan 

debit air limbah, penetuan diameter pipa, volume galian tanah. Hasil perhitungan untuk 5 jalur yang 

telah direncanakan diperoleh panjang total 644m, diameter pipa berkisar antara 89mm - 267 mm, 

total volume galian tanah sebesar 619 m3 dan volume tangki septik untuk 50 jiwa sebesar 16 m3. 

 

Kata kunci: Desa rajapolah, Air Limbah Domestik , Tangki Septik, Diameter Pipa, Sanitasi  

1. Pendahuluan 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan sumber daya 

air yang berdampak terhadap timbulan air limbah domestik yang akan dihasilkan, sehingga dapat 

menyebabkan percemaran lingkungan. Air limbah domestik berasal dari hasil kegiatan rumah tangga 

seperti air bekas mandi, cuci, kakus, dan air yang telah digunakan oleh masyarakat yang mengandung 

bahan organik maupun anorganik. Adanya potensi  pencemaran lingkungan berakibat dari kurangnya 

sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah, guna adanya sarana dan parasarana ini untuk 

mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan tingkat resiko sanitasi yang tinggi. 

 

Dalam penentuan sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PerMen PUPR) 

No.04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pemilihan 

jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk yaitu >150 jiwa/Ha, 

kedalaman muka air tanah <2 meter, permeabilitas tanah <5 x 10-4 m/detik, kemiringan tanah >2%, 

dan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. Daerah yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat 

menerapkan SPALD-Setempat ataupun SPALD-Terpusat Skala Permukiman dan untuk daerah yang 

memenuhi semua kriteria dapat menerapkan sistem SPALD-Terpusat Skala Perkotaan.  

 

Desa Rajapolah memiliki jumlah penduduk yaitu 6.646 jiwa  tahun 2017  dan luas wilayah 152 Ha 

sehingga kepadatan penduduk sebesar 44 jiwa/Ha (Kecamatan Rajapolah dalam angka, 2017), 

kedalaman air tanah di daerah perencanaan sebesar >2 meter (Global Water Table, 2018),    

permeabilitas tanah  Aluvial yaitu 1,2 x 10-5 m/detik, Regosol = 2,1 x 10-4 m/detik, Latosol=1,3 x 10-5. 

m/detik. Kemiringan tanah didaerah perencanaan berkisar antara 2%-5% (Buku Putih Sanitasi 

Kab.Tasimalaya). Kemampuan pembiayaan untuk sistem pengelolaan air limbah domestik di 

Kabupaten Tasikmalaya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Alokasi 

Khusus Sanitasi Lembaga Berbasis Masyarakat (Masterplan Kab.Tasikmalaya, 2017). Bila 
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dibandingkan dengan kriteria pada PerMenPUPR No.04 Tahun 2017, beberapa kriteria desain tidak 

memenuhi, oleh karena itu perencanaan SPALD di Desa Rajapolah menerapkan SPALD-S dengan 

pengolahannya menggunakan tangki septik komunal. Tangki septik yang direncanakan mengacu pada 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2017 tentang Tata cara perencanaan tangki septik, bahwa 

untuk kapasitas tangki septik komunal diperuntukkan untuk maksimal 50 jiwa. 

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam program air bersih dan 

sanitasi terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Desa Rajapolah memiliki resiko 

sanitasi yang tinggi dengan kepemilikan  jamban semi permanen sebesar 30,2%, jamban sehat semi 

permanen (JSSP) sebesar 9,1%, sharing 11,06%, dan Buang Air Besar Sembarangan(BABS) 49,65%. 

Berdasarkan dari penambahan persentase sharing dan BABS di Desa Rajapolah menyatakan bahwa 

60,07% masyarakat menggunakan jamban bersama dan BABS sehingga dapat dinyatakan tidak 

terlayani oleh fasilitas sanitasi yang layak dan belum memiliki sistem pengelolaan air limbah 

domestik yang memadai. Untuk mengurangi resiko sanitasi yang tinggi maka direncanakan 

pengelolaan air limbah domestik dengan sistem on-site  komunal. Perencanaan sistem penyaluran air 

limbah domestik setempat ini direncakan sampai dengan perencanaan tangki septik komual. 

 

2. Metodologi 

Dalam merencanakan pengelolaan air limbah domestik setempat, dilakukan beberapa langkah tahapan 

perencanaan seperti dibawah ini: 

1.  Membuat Jalur Pipa 

   Pembuatan jalur pipa harus berdasarkan topografi agar pengaliran yang rencanakan diusahakan 

secara gravitasi dan mengikuti hirarki jalan umum sehingga dapat memudahkan pengoperasian 

dan pemeliharaannya. Untuk kelancaran penyaluran air limbah selama penyalurannya digunakan 

bangunan pelengkap yaitu inspection chamber. Inspection chamber diletakkan pada persimpangan 

dan pembelokkan jalur pipa, dan perubahan diameter saluran.  

2.  Perhitungan air limbah domestik  

   Perhitungan air limbah domestik digunakan untuk menentukan jumlah debit air   limbah domestik 

berdasarkan dengan peningkatan jumlah penduduk.  

Perhitungan debit menggunakan persamaan menurut Masduki Hardjosuprapto (2000) 

Kebutuhan rata-rata air minum (Qam) =kebutuhan air/orang x jumlah penduduk (P)............(1) 

Debit rata-rata (Qr)  = Faktor air buangan (fab) x Qam ........................................................ (2) 

Debit maks hari (Qmd)  = Faktor maksimum day (fmd) x Qr .............................................(3) 

Debit puncak persil (Qpp)  = 5 x (P/1000) (0,5) x Qmd...............................................................(4) 

Debit puncak lateral (Qpl) = 0,7 x jumlah sambungan rumah (n) x Qpeak persil..............(5) 

Debit minimum (Qmin) = 20% x( ) (1 LOG 4 / LOG (P/1000)  x qr.................................................(6) 

Debit Infitrasi (Qinf) =  x (2/1000)...............................................................................(7) 

Debit Surface (Qsf) = Cr x  x Qr........................................................................................(8) 

Debit puncak desain (Qpd)  = Qpeak + Qinf + Qsf....................................................................(9) 

3.  Menghitung Dimensi Pipa dan Kecepatan Aliran  

 Besarnya debit total tergantung pada besarnya debit air limbah domestik dan debit infiltrasi pada 

waktu puncak. Menurut Masduki Hardjosuprapto (2000), persamaan hidrolika yang digunakan 

dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

Qfull = ...........................................(10) 

Slope tanah = ......................................(11) 

Spipa= [ ]2................................(12) 

Vmin =  x Vfull.................................(13) 

Vfull =  x ((Dpasaran/1000)/4)2/3 x S1/2..(14) 

Dteoritis=  x 1000.........(15) 
Gambar 1. Grafik Elemen Hidraulic 
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Kriteria Desain untuk persyaratan penyaluran air limbah domestik sistem perpipaan dapat dilihat 

pada Tabel 1 . 

Tabel 1 Kriteria Desain Penyaluran air limbah domestik perpipaan 

No Parameter Kriteria Desain Sumber 

1. Kebutuhan air per orang Tergantung jenis kota, 

dipakai 100 L/org/hr 

Dirjen Cipta Karya ,2000 

2. Faktor air limbah (fab) 60%-80% PerMen PUPR RI No.04 tahun 2017, 

Lampiran 2 

3. Kecepatan Minimum 0,3 – 0,6 m/detik PerMen PUPR RI No.04 tahun 2017, 

Lampiran 2 

4. Slope/Kemiringan pipa lateral  0,5% - 1% Hardjosuprapto,2000 

  Minimal 2 % PerMen PUPR RI No.04 tahun 2017, 

Lampiran 2 

5 d/D 0,6 – 0,8 diameter pipa Babbit ,1960 

6 Diameter awal pipa lateral 150 mm  Hardjosuprapto,2000 

4. Perhitungan Volume Galian Tanah  

 Perlu diketahui elevasi tanah di daerah perencanaan dalam perhitungan pembenaman pipa. 

Pehitungan volume galian tanah sesuai dengan persamaan Hardjosuprapto, 2002 : 

Elevasi  puncak(awal) = evelasi tanah awal – 0,6m 

Elevasi  puncak(akhir) = evelasi puncak awal – (Spipa x Lekivalen) 

Elevasi  dasar pipa(awal)= evelasi puncak awal – Dpasaran 

Elevasi  dasar pipa(akhir)= evelasi puncak akhir – 0,6m 

Kedalaman galian(awal)  = evelasi tanah awal – elevasi dasar(awal) – tebal bantalan pipa 

Kedalaman galian(akhir) = evelasi tanah akhir – elevasi dasar(akhir) – tebal bantalan pipa 

Lebar galian     = (1,5 x Dpasaran) + 0,5 

Volume galian =  

 

5.Penentuan desain tangki septik 

Penentuan desain tangki septik dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam SNI 2398:2017 tentang 

tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up 

flow filter, kolam sanita). Tangki septik yang digukanan merupakan tangki septik sistem tercampur 

yang dapat melayani maksimal 10KK ( 1KK = 50 orang ). 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Daerah Pelayanan 

Daerah pelayanan untuk penyaluran air limbah domestik setempat komunal yaitu di  Desa Rajapolah. 

Daerah pelayanan ini dilihat dari daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dari beberapa 

desa lainnya yang berada di Kecamatan Rajapolah dan merupakan daerah yang memiliki resiko 

sanitasi yang tinggi terutama masalah air limbah. Daerah yang akan direncakanan dapat ditinjau pada 

gambar  2.  Perencanaan penyaluran air limbah domestik menuju tangki septik ini maksimal melayani 

50 jiwa atau dapat melayani maksimal 10 rumah dengan memperhatikan topografi dan jaringan jalan. 

Jalur yang telah direncanakan dan dilakukan perhitungan untuk pelayanan tangki septik komunal saat 

ini ada 5 jalur yang dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 2. Daerah Perencanaan SPALD-S di Desa rajapolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Profil Hidrolis untuk jalur pipa 1 
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Gambar 3. Perencanaan 5 jalur SPALD-S di Desa Rajapolah
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3.6 Dimensi tangki septik komunal 

Penentuan desain tangki septik sesuai dengan yang diatur dalam SNI 03-2398-2017. Data 

perencanaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(Td)= 2 hari , (QL) = 30 L/org/th, P = 3 tahun, Tinggi = 1,5 m, Pemakaian air = 100 L/org/hari, 

sehingga diperoleh perhitungan yaitu volume tangki air (Va) = 8m3, Luas basah = 6,67 m2, 

panjang = 3,7 m, lebar = 1,83m, volume ruang lumpur (VL) = 6 m3, Ruang ambang bebas = 2 m3, 

tinggi lumpur   = 0,9 m, tinggi total = 2,4 m volume tangki septik  = 16 m3 

 
Gambar 5. desain tangki septik komunal untuk 10 KK 

 

4. Kesimpulan 

Sistem pengelolaan air limbah domestik yang direncanakan di Desa Rajapolah adalah Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Komunal (SPALD-S) mengacu pada kriteria penapisan 

PerMen PUPR No. 04 Tahun 2017. Pemilihan sistem ini juga disesuaikan dengan daerah perencanaan 

dengan mempertimbangkan topografi dan lahan yang masih tersedia untuk sistem pengolahan air 

limbah yang akan direncanakan. Perencanaan penyaluran pipa ini disalurkan dari rumah menuju 

tangki septik yang hanya melayani maksimal 10KK (50 org).. Hasil perhitungan untuk 5 jalur 

diperoleh panjang total jaringan perpipaan 644 m, diameter pipa yang digunakan berkisar antara 89 - 

267 mm, debit minimum sebesar 0,0002 L/detik, debit maksimum sebesar 0,058 L/detik, volume 

galian tanah sebesar 618,74 m3 dan volume tangki septik komunal untuk 50 jiwa sebesar 16 m3. 

Dengan adanya sistem pengelolaan air limbah domestik ini diharapkan dapat menurunkan tingkat 

resiko sanitasi yang tinggi terutama pada permasalahan air limbah yang ada di daerah perencanaan. 
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Abstrak 

 

Kelurahan Ciwalen, Regol, Kota Kulon, Kota Wetan, dan Lebakjaya termasuk kedalam Kecamatan 

Garut Kota dan Karangpawitan yang terletak di pusat kota Kabupaten Garut dan merupakan wilayah 

yang termasuk kedalam area sanitasi berisiko tinggi. Sistem Penyaluran Air Limbah Domestik 

merupakan salah satu sarana yang dapat mendukung terciptanya kondisi sanitasi lingkungan yang 

baik bagi daerah perencanaan. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menentukan jalur dan 

diameter pada jaringan pipa induk. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan proyeksi penduduk 

dan fasilitas umum hingga 20 tahun mendatang, melakukan proyeksi timbulan air limbah, 

merencanakan jalur, menghitung debit hingga menghitung diameter pipa. Berdasarkan hasil 

perhitungan, proyeksi penduduk pada tahun 2040 adalah sebanyak 77.018 jiwa dengan menggunakan 

metode geometrik. Konsumsi air bersih sebesar 146 L/o/h dengan timbulan air limbah domestik pada 

tahun 2040 sebesar 94,81 L/detik. Total panjang saluran adalah 4.104 meter dengan kecepatan 

minimum sebesar 0,763 m3/detik dan sistem pengaliran dilakukan secara gravitasi. Diameter pipa 

induk berkisar antara 200-600 mm dengan waktu pengaliran sebesar 4,941 jam dan dialirkan ke 

Zona Tengah Perencanaan. 

 

Kata kunci: Diameter pipa, Sistem Penyaluran Air Limbah domestik, Sistem Terpusat , Kabupaten 

Garut. 

 
1. Pendahuluan  

Berdasarkan Masterplan Air Limbah Kabupaten Garut Tahun 2016, dari jumlah penduduk Kabupaten 

Garut sebanyak 2.700.116 jiwa hanya sekitar 7,8% penduduk yang sudah memiliki Jamban Sehat 

Permanen (JSP), 38% penduduk memiliki Jamban Sehat Semi Permanen dan 10,2% penduduk masih 

menggunakan fasilitas bersama sehingga 44% penduduk masih melakukan Buang Air Besar 

Sembarangan (BABs) ke sungai atau saluran drainase. Bedasarkan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 

Kabupaten Garut Tahun 2017, Kelurahan Ciwalen,  Regol, Kota Kulon, Kota Wetan dan Lebakjaya 

yang termasuk kedalam Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan menjadi wilayah prioritas dengan 

area sanitasi berisiko tinggi dimana sebagian besar masyakarat masih buang air besar ke sungai.  

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas maka perlu dilakukan pembangunan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik. Beberapa pertimbangan pemilihan jenis Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu tingkat kepadatan penduduk lebih dari 150 jiwa/Ha, 

kedalaman muka air tanah kurang dari 2 meter, permeabilitas tanah kurang dari 5 x 10-4 m/detik, 

kemampuan pembiayaan oleh pemerintah daerah, dan kemiringan tanah lebih dari 2%. Sehingga 

daerah perencanaan yang memenuhi pertimbangan diatas dapat menerapkan SPALD-Terpusat Skala 

Perkotaan dan apabila tidak memenuhi maka terdapat pilihan teknologi lain yaitu menerapkan 

SPALD-Setempat atau SPALD-Terpusat Skala Permukiman.  

Daerah perencanaan memiliki tingkat kepadatan penduduk dari wilayah terbangun pada tahun 2017 

sebesar 356 jiwa/Ha (Badan Pusat Statistik, 2018). Untuk kedalaman muka air tanah sebesar 1,876 

meter (Global Patterns of Groundwater Tabel Depth, 2013). Permeabilitas tanah sebesar 5 x 10-9 

m/detik (RTRW Kab. Garut, 2011-2031). Kemampuan biaya pada daerah perencanaan diusulkan dari 
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bantuan dana APBN, APBD Provinsi, dan dana Pemerintah Kabupaten Garut (Masterplan Air Limbah 

Kab Garut, 2016). Kemiringan tanah sebesar 2-5% dan 5-15% (RTRW Kab. Garut, 2011-2031).  

Sehingga Kelurahan Ciwalen, Regol, Kota Kulon, Kota Wetan, dan Lebakjaya, di Kecamatan Garut 

Kota dan Karangpawitan di Kabupaten Garut telah memenuhi pertimbangan jenis SPALD-Terpusat 

Skala Perkotaan dan memerlukan suatu jalur pipa induk untuk sistem penyaluran air limbah domestik 

yang akan dialirkan ke Zona Tengah Perencanaan. Berdasarkan Masterplan Air Limbah Kabupaten 

Garut Tahun 2016, terdapat 3 Zona Wilayah Perencanaan yang akan dilayani oleh Sistem Penyaluran 

Air Limbah Domestik secara terpusat yaitu Zona Kanan, Zona Tengah, dan Zona Kiri  yang kemudian 

akan dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di Kecamatan Sukamentri 

Kabupaten Garut.  

2. Metodologi  

Terdapat beberapa tahap dalam perencanaan sistem penyaluran air limbah domestik terpusat skala 

perkotaan di Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan, diantaranya pada tahap pengumpulan data 

diperoleh data sekunder yaitu data demografi 10 tahun terakhir, topografi, sarana dan pra-sarana, 

RTRW Kabupaten Garut, profil kelurahan, kondisi sanitasi, serta harga satuan daerah untuk aksesoris 

pipa dan material bangunan. Untuk tahap pengolahan dan analisis yaitu melakukan proyeksi penduduk 

selama 20 tahun mendatang dengan tahun awal perencanaan adalah tahun 2020, melakukan proyeksi 

fasilitas sarana dan prasarana, melakukan proyeksi konsumsi air bersih domestik, melakukan proyeksi 

kebutuhan air bersih non domestik, melakukan proyeksi timbulan air limbah domestik yang 

dihasilkan, membuat blok daerah pelayanan, dan membuat jalur pipa induk di daerah perencanaan. 

Sedangkan untuk tahap perencanaan dilakukan perhitungan diameter pipa saluran yang bertujuan 

untuk mengetahui diameter dan kecepatan pengaliran guna memenuhi kriteria desain yang telah 

ditetapkan. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam menghitung debit air limbah dan 

dimensi jalur pipa induk berdasarkan Hardjosuprapto (2000): 

1) Debit Rata-rata (Qr) = Fab x Qam........................................................................................   (1) 

2) Debit Harian Maksimum (Qmd)= fmd x Qr........................................................................   (2) 

3) Debit Infiltrasi (Qinf) =  L x qinf.........................................................................................   (3) 

4) Debit Infiltrasi Surface (Qsf) = Qsf = Cr x qr......................................................................   (4) 

5) Debit Puncak (Qpeak) = 5 × × Qmd...................... ..  (5) 

6) Debit Minimum (Qmin) =  0,2 × × qr (debit satuan rata-rata).......................  (6) 

7) Debit Perencanaan (Qp desain)= Qpeak + Qinf + Qsf................................................. .......        (8) 

Pipa yang digunakan adalah pipa buis beton dengan koefisien kekasaran pipa (n = 0,013). 

Diameter pipa induk dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

8) d/D untuk pipa induk adalah 0,8 sedangkan untuk pipa lateral adalah 0,6. 

9) Mencari nilai Qp/Qf dari hasil plot nilai d/D ke grafik “Hydraulic Element of Circular Sewers 

Running Partly Full”.  

 

10) Debit Full (Qfull)= ............... (9)  

11) Diameter Teoritis (D)  

=  ...................... (10) 

12) Menyesuaikan dengan diameter pasaran. 

13) Kecepatan (Vfull) 

= .................... (11)                Gambar 1. Grafik “Hydraulic Element of                  

Circular Sewers Running Partly 

Full”(Hardjosuprapto, 2000) 
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14) Waktu Detensi  

(td) =  ...................... (12) 

 

Untuk kriteria desain sistem penyaluran air limbah domestik dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kriteria Desain Penyaluran air limbah domestik perpipaan 

No Parameter Kriteria Desain Sumber 

1. Faktor air limbah 60%-80% PerMen PUPR RI No.04 tahun 

2017, Lampiran 2 

2. Vmin 0,6 – 3 m/detik PerMen PUPR RI No.04 tahun 

2017, Lampiran 2 

3. Slope/Kemiringan 

pipa  

Maksimal 2 % PerMen PUPR RI No.04 tahun 

2017, Lampiran 2 

5. Diameter Pipa 100 mm  PerMen PUPR RI No.04 tahun 

2017, Lampiran 2 

 

3. Hasil Pembahasan 

Pada sistem penyaluran air limbah domestik di daerah perencanaan dilakukan pembuatan jalur yang 

mempertimbangkan kondisi topografi dimana sistem pengaliran diusahakan secara gravitasi. Blok 

terlayani pada daerah perencanaan sebanyak 42 blok dimana setiap blok memiliki luas yang berbeda. 

Luas blok yang terlayani sebesar 72,84% dari seluruh luas daerah perencanaan, sedangkan blok yang 

tidak terlayani sebesar 23,64% sehingga dapat menggunakan alternatif pengolahan lain. Perencanaan 

jalur pipa sistem penyaluran air limbah domestik di Kelurahan Ciwalen, Regol, Kota Kulon, Kota 

Wetan, dan Lebakjaya disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Perencanaan jalur pipa sistem penyaluran air limbah domestik di Kelurahan Ciwalen, Regol, Kota Kulon, Kota Wetan, dan Lebakjaya 
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Gambar 3. Rekapitulasi Perhitungan Jalur Pipa Induk Sistem Penyaluran Air Limbah Domestik di Kelurahan Ciwalen, Regol, Kota Kulon, Kota Wetan, dan 

Lebakjaya
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4. Kesimpulan 

Kelurahan Ciwalen, Regol, Kota Kulon, Kota Wetan, dan Lebakjaya yang termasuk kedalam 

Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan menggunakan sistem penyaluran air limbah domestik 

terpusat skala perkotaan dengan menggunakan metode geometrik untuk proyeksi penduduk dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2040 sebanyak 77,018 jiwa. Total panjang pipa induk untuk jalur 

perencanaan sistem penyaluran air limbah domestik di daerah perencanaan sebesar 4.101 meter 

dengan kecepatan minimum sebesar 0,763 m3/detik dan waktu pengaliran hingga Zona Tengah 

perencanaan sebesar 4,941 jam sehingga telah memenuhi kriteria desain yang menganjurkan 

kecepatan minimum berada di rentang 0,6 – 3 m3/detik dan waktu pengaliran kurang dari 18 jam. Jalur 

pipa induk perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan topografi agar pengaliran dapat dilakukan 

secara gravitasi. Pada perencanaan ini, diameter untuk pipa induk berkisar antara 200 – 600 mm. 
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