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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara 

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 

1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima 

ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-2 Tahun 2017 

(SNFUR-2017) dapat diterbitkan. SNFUR-2017 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 

23 September 2017 di Hotel Ayola Pekanbaru. Sebagai pelaksana acara yaitu Jurusan 

Fisika FMIPA Universitas Riau bekerjasama dengan Himpunan Fisika Indonesia (HFI) 

cabang Riau. Dengan tema yang diangkat pada seminar kali ini adalah “Fisika untuk 

Kejayaan Anak Negeri”dan subtema “Penggunaan Ilmu Fisika dalam Pemanfaatan 

Sumber Daya Lokal”. 
  

Seminar ini merupakan seminar Fisika kedua yang dilaksanakan dalam skala 

nasional. Kegiatan seminar ini ditujukan sebagai media diskusi dan pertemuan antara 

praktisi bidang Fisika sebagai ajang pertukaran informasi untuk menjalin kerjasama 

guna percepatan pengembangan ilmu Fisika. Pengembangan ilmu Fisika saat ini telah 

menyentuh hampir diseluruh sendi kehidupan. Pengembangan ilmu ditujukan pada 

peningkatan teknologi yang bermuaran bagi terwujudnya kejayaan Anak Negeri Riau 

secara khususnya dan kemakmuran bangsa Indonesia secara umumnya.   

 

Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai hasil penelitian bidang ilmu 

Fisika. Seperti Fisika Material, Fisika Instrumentasi dan Komputasi, Fisika Medis dan 

Biofisika, Fiska kebumian dan Antariksa, Fisika Teoritis dan Astronomi, Fisika 

Lingkungan dan Energi, serta Material Science dan Marine Science dimana makalah 

tersebut berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Semoga penerbitan prosiding ini 

dapat bermanfaat di masa mendatang. Akhir kata kepada semua pihak yang telah 

membantu, kami ucapkan terimakasih. 

Pekanbaru, 23 September 2017 

Panitia 
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KATA SAMBUTAN 
 

Universitas Riau bertekad menjadi Universitas Riset pada tahun 2035. 

Mewujudkan Universitas Riset tersebut tidaklah gampang, harus didukung oleh 

kemampuan sumberdaya manusianya khususnya dosen di lingkungan universitas. 

Menjadikan Universitas Riset merupakan bukti kalangan akademis melaksanakan 

Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan pengajaran yang berbasis hasil riset, 

melaksanakan riset, melakukan pengabdian yang berbasis hasil riset.   Hasil riset yang 

dilakukan oleh dosen suatu universitas dapat diketahui oleh orang lain apabila mampu 

dipublikasikan melalui seminar, jurnal, pertemuan ilmiah dan diterbitkan dalam bentuk 

publikasi lainnya.  

 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh kalangan akademika Universitas Riau 

yaitu Seminar Nasional Fisika dengan tema: “Fisika untuk Kejayaan Anak Negeri” 
dan subtema “Penggunaan Ilmu Fisika dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”.  
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR). Makalah hasil seminar  diterbitkan pada 

Prosiding yang merupakan kumpulan dari makalah-makalah peserta seminar. Prosiding 

yang dihasilkan diharapkan merupakan promosi hasil pemikiran para Peneliti Fisika 

dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Semoga melalui prosiding ini mampu 

menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Informasi hasil-hasil riset tersebut 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pembangunan ilmu di 

masa datang, khususnya Ilmu Fisika. 

 

LPPM UR memberikan penghargaan yang setingi-tingginya kepada para dosen 

dan peneliti di bidang Fisiska atas usaha mempromosikan hasil-hasil penelitian. Mudah-

mudahan peneliti yang lainnya di lingkungan Universitas Riau dapat mengikutinya. 

Secara sinergi penyebaran ilmu kepada masyarakat dapat disampaikan baik kepada 

pembuat kebijakan maupun kepada ilmuan di kalangan peneliti. Begitu juga dari sisi 

pembelajaran oleh dosen khususnya di Jurusan Fisika dan Pendidikan Fisika dapat 

memberikan pengkayaan materi ajar kepada mahasiswa yang berbasis hasil penelitian. 

Sehingga materi yang disampaikan tersebut merupakan materi yang selalu terbarukan 

dari sisi materi maupun teori. 

  

 

Pekanbaru, 23 September 2017 

Ketua LPPM Universitas Riau, 

 

 

 

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP 

NIP. 196008221990021002 
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Ilmu Fisika dan Riset Dasar Serta Tantangannya 

 
Timbangen Sembiring 

 

Departemen Fisika, FMIPA Universitas Sumatera Utara, Medan 
tsembiring@yahoo.com    

 

 

1. Pendahuluan 

 

Fisika adalah salah satu cabang sains atau 

ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

tentang materi beserta gerak dan 

perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu 

(space & time), bersamaan dengan konsep 

yang berkaitan dengan energi dan gaya.  

 

Tujuan dari mempelajari fenomena tersebut 

untuk mendapatkan hasil kajian fisika yang 

bersifat khas dan dapat menjelaskan gejala 

alam tersebut. Hasil kajian tersebut 

setidaknya terdiri atas konsep, hukum, 

teori. Berdasarkan konsep, hukum, dan 

teori yang ada, ilmu fisika dapat 

memprediksi suatu kejadian (fenomena 

demi fenomena) serta  menciptakan 

produk-produk teknologi dalam rangka 

membantu dan meningkatkan aktivitas dan 

kesejahteraan manusia. Dalam mempelajari 

gejala atau fenomena alam tersebut 

biasanya dilakukan melalui berbagi tahap 

antara lain pengamatan (observation), 

pengukuran (measurement), analisis 

(analysis), dan penarikan kesimpulan (draw 

a conclusion). Selanjutnya, proses 

penarikan kesimpulan harus dilandasi 

dengan sikap ilmiah (scientific attitude), 

seperti objektif, kritis, menghargai fakta, 

jujur, tekun, sabar, tidak mudah menyerah, 

dan hati-hati dalam mengambil kesimpulan. 

Produk teknologi yang ada saat ini mulai 

dari alat sederhana hingga super canggih 

sekalipun seluruhnya merupakan hasil-hasil 

pengembangan teori dan hukum fisika. 

Teknologi ini tidak akan ada tanpa 

perkembangan ilmu fisika, yakni adanya 

fisika kuantum.  

 

Dari penjabaran di atas kita menyadari 

betapa hebatnya aplikasi ilmu fisika di 

berbagai bidang. Namun, suatu ironi bahwa 

lulusan sarjana fisika di Indonesia masih 

kesulitan dalam mencari pekerjaan apalagi 

menciptakan pekerjaan. Dalam tulisan ini 

akan dibahas beberapa hal tentang peran 

dan tantangan riset ilmu fisika dalam 

rangka memberi sumbangsih ilmiah untuk 

menciptakan produk-produk teknologi.  

 

2. Mengubah Image “Ilmu Fisika itu 

Sulit” Menjadi “Fisika itu Asyik” 

Pernyataan di atas sudah sejak lama kita 
dengar dari kebanyakan siswa di sekolah 
dasar maupun menengah atas.  

 

Bagi kebanyakan siswa bahwa mata 
pelajaran Fisika, Matematika dan Kimia 
menjadi monster yang menakutkan bagi 
mereka karena isi pelajaran kebanyakan 
abstrak, penuh dengan persamaan 
matematika, terlalu banyak simbol dengan 
arti yang berbeda-beda serta sulit 
melakukan percobaannya dikehidupan 
nyata. Tidak sedikit siswa yang membenci 
gurunya bahkan cabut dari mata pelajaran 

mailto:tsembiring@yahoo.com


Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 

2 
 

di atas akibat image yang sudah terlanjur 
terformat tersebut. Menghapus image 
demikian tentunya tidaklah gampang dan 
harus dilakukan usaha-usaha yang 
terstruktur seperti contoh, bagaimana 
memotivasi siswa, keterkaitan ilmu fisika 
dengan kehidupan nyata dan bagaimana 
fenomena fisika dapat dirasakan, dilihat dan 
dilakukan secara praktek oleh peserta didik.  

Dari berbagai pengalaman bahwa mengajar 
Fisika kepada peserta didik ikut diperparah 
oleh pemahaman mata pelajaran 
Matematika yang sangat rendah. Sejauh ini 
beberapa faktor penyebab mengapa Fisika 
itu dianggap sulit adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Guru, gaya guru 
dalam mengajar menjadi penyebab 
utama terhadap rendahnya 
kecintaan siswa kepada mata 
pelajaran fisika. Pada awal 
pelajaran guru telah menyuguhkan 
rumus-rumus yang sulit dan rumit 
tanpa disertai konsep dan analisa 
yang memadai. Sebagai contoh 
dalam membahas Gerak dan jenis-
jenis gerak, aplikasi hukum-hukum 
Newton dalam kehidupan sehari-
hari, dll. Dalam kasus ini guru 
sangat diharapkan memberi konsep 
dan analisa kepada siswa sebelum 
menggunakan rumus-rumus yang 
berkaitan.  

2. Buku Teks Fisika tidak 

memadai. Buku adalah jendela 
ilmu pengetahuan, oleh sebab itu 
ketersediaan buku teks tidak dapat 
dipungkiri. Bagi sekolah-sekolah di 
perkotaan yang memiliki koleksi 
perpustakaan lengkap tidaklah 
menjadi masalah. Apalagi jika 
Buku Sekolah Elektronik (BSE) 
yang disediakan Kemendikbud bisa 
diakses oleh peserta didik tentu 
akan menambah buku referensi 
siswa. Namun, kebanyakan buku-
buku teks dan buku paket disajikan 
secara singkat dan kurang 
dilengkapi dengan contoh-contoh 
soal maka akan menambah 
kebingungan para siswa.  

3. Minimnya Alat Peraga 
(Laboratorium). Karena belajar 
Fisika tidak dapat maksimal dengan 
penguatan ranah kognitifnya saja 
namun perlu disertai dengan ranah 
psikomotorik yaitu dengan 
melakukan praktek/percobaan.  
Melalui kegiatan ini, siswa akan 
merasa terlibat dalam proses 
transfer ilmu pengetahuan tersebut 
sehingga akan melahirkan produk 
berupa rumus-rumus, aksioma, 
hukum, postulat, dan sejenisnya. 
Dilain pihak, belajar fisika tanpa 
melakukan percobaan akan 
semakin menjauhkan peserta didik 
dari sifat menyukai fisika yang 
sebenarnya asyik. 

4. Metode Mengajar yang Tidak 
Variatif. Kebanyakan guru Fisika 
masih menyukai metode 
konvensional yaitu dengan ceramah 
(teacher centered), karena metode 
ini dianggap paling mudah, murah, 
dan paling santai. Mengingat 
pelajaran fisika merupakan 
kombinasi aspek hapalan dan 
analisis, maka beragam variasi 
mengajar harus dicoba oleh guru. 
Sebagai contoh; metode ceramah, 
diskusi, cooperative learning, 
demonstrasi, karya wisata, 
portofolio dan praktikum. Juga 
sudah saatnya siswa dilibatkan 
dalam proses pembelajaran 
sehingga siswa justru harus aktif 
untuk mengembangkan dirinya 
(student center). 

5. Alat Bantu Komputer,  
pengetahuan komputer bagi guru 
sudah merupakan keharusan di era 
digital sekarang ini yang dikenal 
dengan istilah pembelajaran dengan 
bantuan computer (computer based 

learning). Sebagaimana diketahui 
bahwa materi fisika (juga bidang 
ilmu lainnya) dapat diunduh lewat 
internet secara gratis berupa paket 
animasi, model matematika dan 
bahkan perhitungan rumit 
sekalipun. Khusus untuk 
perhitungan dan pemodelan, 
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berbagai software sudah dapat 
diperoleh dengan harga terjangkau.  

6. Media Pembelajaran, seringkali 
dalam menjelaskan suatu topik 
fisika diperlukan berbagai media 
untuk menarik perhatian dan 
pemusatan konsentrasi siswa. 
Terutama dalam menjabarkan 
rumus-rumus matematika perlu 
menggunakan papan tulis yang 
dimulai dengan penjabaran 
sederhana hingga penurunan 
rumus-rumus. Media pembelajaran 
tersebut diantaranya power point, 
tinta/kapur berwarna, dan alat-alat 
demonstrasi lainnya. 

3. Olimpiade Sains 

 
Untuk menghapus image bahwa”Fisika itu 
sulit” memang tidak seperti membalik 
telapak tangan. Pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya dalam rangka 
mengubah image tersebut menjadai “Fisika 
itu asyik” yaitu dengan olimpiade sains 
berbagai tingkatan mulai Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. 
Untuk tingkat internasional, Indonesia 
selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan 
olimpiade. Adapun tujuan olimpiade 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong peningkatan 
kemampuan akademik dan 
memperluas wawasan 
mahasiswa bidang MIPA. 

2. Mendorong mahasiswa untuk 
lebih mencintai bidang 
Matematika, Fisika, Kimia 
dan Biologi. 

3. Mendorong peningkatan 
kualitas dan memperluas 
wawasan staf pengajar 
bidang MIPA. 

4. Memberikan masukan untuk 
perbaikan pembelajaran di 
perguruan tinggi, khususnya 
dalam bidang Matematika, 
Fisika, Kimia, dan Biologi. 

5. Menjadi sarana promosi dan 
meningkatkan daya tarik 
Matematika, Fisika, Kimia, 

dan Biologi di tengah-tengah 
masyarakat. 

6. Membudayakan kegiatan 
penelitian sejak dini yaitu 
mulai dari tingkat sekolah 
menengah hingga ke 
perguruan tinggi. 

 

4. Pemenang Hadiah Nobel dan Gdp 

Negara Asalnya 

 
Penguasaan sains dan teknologi (sainstek) 
menjadi tolok ukur posisi sebuah bangsa di 
antara bangsa-bangsa lainnya. Sementara 
itu, kemajuan di bidang teknologi yang 
ditandai dengan produk-produk teknologi 
canggih selalu dimulai dengan kegiatan 
penelitian ilmu dasar khususnya fisika, 
kimia dan biologi. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah peraih hadiah Nobel bidang ilmu-
ilmu dasar yang selalu didominasi oleh 
Negara-negara maju.  
Tabel 1.  Pemenang Hadiah Nobel Bidang 

Fisika, Asal Negara dan GDPnya. 
No. Nama 

Negara 
Jumlah  
(Org) 

GDP 2016  
(US$) 

1. USA 90 57,300 

2. German 28 48,200 

3. Inggris 25 42,500 

4. Perancis 12 42,400 

5. Rusia 11 26,100 

6. Jepang 11 38,900 

7. Belanda 10 50,800 

8. Swiss 5 59,400 

9. Swedia 4 49,700 

10. Polandia 4 27,700 

11. Austria 4 47,900 

Sebagai perbandingan: Indonesia US$ 
11,700 
 
Tabel 2.  Pemenang Hadiah Nobel Bidang 

Kimia, Asal Negara dan GDPnya. 
No. Nama 

Negara 
Jumlah  
(Org) 

GDP 2016  
(US$) 

1. USA 64 57,300 

2. German 28 48,200 

3. Inggris 28 42,500 

4. Perancis 9 42,400 

5. Jepang 6 38,900 

6. Canada 5 46,200 

7. Swedia 5 49,700 

8. Swiss 5 59,400 

9. Hungaria 5 27,200 

10. Austria 4 47,900 

11. Belanda 4 50,800 
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Sebagai perbandingan: Indonesia 11,700 
 
Tabel 3.  Daftar Penerima Nobel dan Asal 

Negara dalam kurun 10 Tahun 
terakhir 

No. Nama 
Negara 

Jumlah 
Penerima 

(Org) 

1. USA 16 

2. Jepang 9 

3. Inggris 5 

4. Perancis 2 

5. Israel 2 

6. Belanda 2 

7. Kanada 2 

8. German 1 

9. Rusia 1 

10. Turki 1 

11. Swedia 1 

 

5. Perkembangan Riset Ilmu Dasar 

Kegiatan riset nasional dalam beberapa 
tahun belakangan ini terlihat mengalami 
trend positif  baik dilakukan oleh institusi-
institusi riset nasional, badan litbang 
maupun perguruan tinggi. Khusus bagi 
perguruan tinggi, sejak keluarnya Surat 
Edaran (SE) Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 
tertanggal 27 Januari 2012 tentang 
kewajiban menulis karya ilmiah maka 
semua perguruan tinggi mulai berbenah diri 
dalam membudayakan kegiatan penelitian 
(Kompas.com. 3/2/2012). Surat yang 
ditujukan kepada Pimpinan PTN dan PTS 
seluruh Indonesia itu memuat tiga hal yang 
menjadi syarat lulus bagi mahasiswa 
program sarjana (S-1), magister (S-2), dan 
doktor (S-3) untuk memublikasikan hasil 
penelitiannya. 

Syarat itu antara lain: 1) program sarjana 
(S-1) harus menghasilkan makalah yang 
terbit pada jurnal ilmiah; 2) program 
magister (S-2) harus telah menghasilkan 
makalah yang terbit pada jurnal ilmiah 
nasional, diutamakan yang terakreditasi 
Kemenristekdikti, dan 3) program doktor 
(S-3) harus telah menghasilkan makalah 
yang diterima untuk terbit pada jurnal 
internasional bereputasi dan terindeks 
Scopus. 

Adapun tujuan dari Surat Edaran tersebut 

tidak lain agar: 

1. Setiap calon sarjana harus punya 

kemampuan menulis secara ilmiah 

termasuk menguasai tata cara 

penulisan ilmiah yang baik. 

2. Mendorong peningkatan kuantitas 

dan kualitas karya ilmiah secara 

nasional, 

3. Mengejar ketertinggalan Indonesia 

dalam hal penulisan karya ilmiah 

dibandingkan dengan Negara-

negara di Asia.  

Apabila di tingkat mahasiswa “diwajibkan” 
menulis hasil-hasil penelitiannya pada 
sebuah jurnal maka bagi dosen perguruan 
tinggi diberlakukan peraturan sejenis 
melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) 
No. 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan 
Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan 
Profesor yang berkaitan dengan hasil-hasil 
penelitian dosen perguruan tinggi.  

Berdasarkan peraturan itu disebutkan syarat 
untuk memperoleh tunjangan profesi bagi 
lektor kepala harus menghasilkan:  

a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam jurnal 
nasional terakreditasi dalam kurun 
waktu 3 (tiga) tahun; atau  

b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam jurnal 
internasional, paten, atau karya seni 
monumental/desain monumental 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 

Selanjutnya dalam pasal tersebut 
disebutkan bahwa syarat memperoleh 
tunjangan kehormatan bagi dosen dengan 
jabatan akademik profesor (guru besar) 
harus menghasilkan:  

a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam jurnal 
internasional bereputasi dalam 
kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau  

b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam jurnal 
internasional bereputasi, paten, atau 
karya seni monumental/desain 
monumental dalam waktu 3 (tiga) 
tahun. 
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Melalui Permenristek Dikti Nomor 20 
Tahun 2017 diharapkan dapat meningkat 
produktivitas publikasi pada jurnal ilmiah 
yang masih sangat rendah jika 
dibandingkan dengan beberapa negara 
tetangga.tersebut baik kuantitas dan 
kualitas publikasi ilmiah.  

6. Anggaran Penelitian 

Indonesia menghadapi tantangan serius 
dalam hal kegiatan pengembangan itptek 
secara nasional ketimbang negera-negara 
lain di Asia. Hal ini terlihat dari kecilnya 
porsi anggaran riset yang hanya 0,1 hingga 
0,2 persen dari PDB.  

Sejauh ini anggaran riset tergolong rendah 
bila dibandingkan sejumlah negara lain. 
Secara nasional hanya 0,2 persen per-
Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai 
perbandingan dengan Negara-negara maju 
maka sejatinya Indonesia juga dapat 
meningkatkan dana riset agar dapat duduk 
sejajar dengan Negara-negara peraih hadiah 
Nobel. Tingginya alokasi anggaran riset 
berbanding lurus dengan kemajuan suatu 
negara. Negara-negara maju banyak 
menghabiskan dananya bagi kepentingan 
riset, dan terbukti, semakin tinggi anggaran 
riset yang dialokasikan oleh suatu negara 
atau institusi, semakin maju negara atau 
institusi itu.  

Indonesia belum dapat melaksanakan 
sebagaimana yang dilakukan oleh Negara 
maju di atas karena riset dipandang sebagai 
belanja rutin dan bukan sebagai investasi 
yang akan berkembang untuk produk 
teknologi dan industri. 

 

 

Data yang dirilis Scimagojr.com tentang 
jumlah publikasi ilmiah dari 1996-2016 
untuk 20 negara di dunia dan Asia seperti 
tersaji dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. Negara-negara 20 terbesar dunia 
dalam memproduksi publikasi 
ilmiah. 

No. Nama Negara Jumlah Dokumen 

1. Amerika Serikat 10.193.964 

2. China 4.595.249 

3. Inggris 2.898.927 

4. Jerman 2.570.206 

5. Jepang 2.367.977 

6. Perancis 1.826.708 

7. Kanada 1.468.796 

8. Italia 1.449.301 

9. India 1.302.605 

10. Spanyol 1.148.258 

11. Australia 1.111.010 

12. Korea Selatan 914.572 

13. Russia 860.847 

14. Belanda 816.316 

15. Brazil 749.498 

16. Swiss 595.889 

17. Taiwan 575.296 

18. Swedia 552.343 

19. Polandia 527.034 

20. Turki 485.366 

http://scimagojr.com/
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Tabel 4.  Negara terbesar di kawasan Asia 
dalam memproduksi publkasi 
ilmiah. 

No. Nama Negara Jumlah Dokumen 

1. China 4.595.249 

2. Jepang 2.367.977 

3. India 1.302.605 

4. Korea Selatan 914.572 

5. Taiwan 575.296 

6. Singapore 241.361 

7. Hongkong 241.145 

8. Malaysia 214.883 

9. Thailand 139.682 

10. Pakistan 109.760 

11. Indonesia 54.146 

12. Bangladesh 35.538 

13. Vietnam 35.445 

14. Pilipina 23.843 

15. Kazakhastan 15.709 

16. Srilangka 14.509 

17. Nepal 10.533 

18. Uzbekistan 9.947 

19. Macao 6.520 

20. Mongolia 3.742 

 

7. Komitmen Pemerintah 

 
Dengan terbitnya dua peraturan tentang 
upaya peningkatan kualitas dan kuantitas 
hasil penelitian secara nasional memang 
menimbulkan berbagai pro dan kontra 
terutama dikalangan akademisi perguruan 
tinggi. Tetapi apabila kita jujur dalam 
melihat perkembangan penelitian oleh 
Negara lain maka seyogiyanya kita 
menerima dan mendukung program 
pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga 
dituntut agar konsisten di dalam 
memperbaiki kondisi kegiatan dan pelaku 
riset agar hasil-hasil riset dapat dihasilkan 
dan diimplementasikan dalam bentuk 
produk-produk teknologi. Komitmen yang 
dimaksud diantaranya: 

1. Memfasilitasi penelitian dengan 
alat-alat yang mumpuni. 
Sebagaimana diketahui bahwa 
peralatan laboratorium skala riset 
sangat mahal, butuh infrastruktur 
yang baik dan sumber daya manusia 
yang handal, 

2. Menyediakan insentif menarik bagi 
para peneliti dan ilmuwan yang 
berhasil memublikasikan artikel 
mereka pada jurnal internasional 

bereputasi. (Catatan: Pemberian 
insentif bagi peneliti yang artikelnya 
terbit di jurnal internasional 
terindeks scopus memang sudah 
dimulai Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP)). 

3. Mengimplementasikan Peraturan 
Menteri Keuangan No 106 tahun 
2016 dan Undang-Undang No 13 
tahun 2016 tentang paten.  

4. Yang paling terkini dan fundamental 
yang bisa diharapkan mendorong 
para peneliti adalah keluarnya 
Peraturan Menteri Keuangan No 106 
tahun 2016 yang mendorong peneliti 
mulai 2017 dapat melakukan 
peneliti tanpa 
mempertanggungjawabkan 
administrasi, tetapi lebih banyak 
fokus pada outputnya. 

5. Selain itu, pemerintah juga 
menyempurnakan UU No 13 tahun 
2016 yang memberikan dorongan 
kepada peneliti mendapatkan royalti 
dari hasil risetnya. Dengan 
demikian, peneliti memiliki hak 
paten dan royalti atas jerih 
payahnya. Sebelumnya, hanya 
pemerintah dan institusi tempat 
peneliti bekerja yang memiliki hak 
paten dan royalti tersebut.  
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ABSTRAK 

 
Tulisan ini merupakan reviu artikel yang disarikan dari buku referensi (Warsito, 2017).  

Pemanfaatan sistem sensor optik selalu menggunakan prinsip sumber cahaya dan sensor penerimanya, di 
dalam sistem sensor optik jika keduanya dalam satu kesatuan disebut dengan sensor optocoupler 
(pasangan optik: sumber cahaya dan penerima). Optocoupler dalam tulisan ini dimaksudkan bahwa 
sumber cahaya dan penerima tidak dalam satu kemasan. Sebagai sumber cahaya dapat menggunakan 
sumber cahaya laser jika untuk fungsi digital (namun juga dapat menggunakan sumber cahaya non laser) 
dan sumber cahaya yang intensitasnya berubah sebagai fungsi jarak jika untuk pemanfaatan fungsi 
analog. Dalam implementasi, aplikasi sensor optocoupler dapat dimanfaatkan dengan prinsip 
transformasi langsung, artinya besaran fisis yang diinginkan dapat langsung didapatkan tanpa konversi 
dengan komponen tambahan lainnya (transformasi langsung), demikian juga sebaliknya. Pembahasan 
tentang sensor optocoupler dalam tulisan reviu ini, akan disajikan dalam pengelompokan dua prinsip, 
yaitu pemanfaatan dengan prinsip analog dan digital. 
 

Kata Kunci: akuisisi data, sistem kendali, sensor optik. 

 

ABSTRACT 

 
This article is reviewed article that has been extracted from my reference book (Warsito, 2017). The 

application of optical sensor employs the light source and the optical receiver sensor, that the couple of 

this optical sensor is often fabricated in one package and called the optocoupler. In this article, the 

optocoupler is not fabricated in the one package. As the light source, we can use for example a laser if we 

use it in digital function, and we use another light source if we would like use in an analog application 

that means in intensity changes. We can easily apply the optocoupler in the direct transformation that 

means in optical application or indirect transformation that means another application for example 

measurement of distance, speed, vibration etc. The discussion of optocoupler sensor in this review article 

will be given in two principle applications, analog and digital. 

 

Keywords: data acquisition, control system, optical sensor. 

 

 

 

1. Pengantar Sensor Optocoupler 
 

Sensor optocoupler dapat kita artikan 

sebagai pasangan dari sumber cahaya 

(transmitter) dan penerima cahaya berupa 

sensor optik (receiver). Sumber cahaya dan 

penerima ini biasanya menggunakan 

medium udara sebagai perantaranya. Secara 

umum simbul optocoupler seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1. Simbul dari optocoupler, 

sumber cahaya (1) dan 
penerima (2). 

 
Sumber cahaya dapat berasal dari semua 

sumber cahaya, cahaya alami (misalnya 

mailto:warsito@fmipa.unila.ac.id
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cahaya matahari) maupun dari sumber 

cahaya elektrik (cahaya tampak maupun 

tidak tampak). Penerima cahaya dapat 

berupa sensor berbasis analog atau digital, 

hal ini juga dapat direalisasi dari tahap 

pengkondisi sinyalnya. Optocoupler dapat 

dibuat secara terintegrasi dalam satu 

kemasan, maupun secara terpisah 

sebagaimana yang menjadi bahasan dalam 

reviu artikel ini.    

 

2. Pemanfaatan Optocoupler dengan 

Prinsip Analog 
 

Pertama. Sensor optocoupler sering 

dimanfaatkan untuk fungsi masukan 

referensi dari suatu sistem pengendalian 

dengan memanfaatkan Light Emitting 

Diode (LED) – Light Dependent Resistor 

(LDR), misalnya nyala mati lampu taman, 

jalan, rumah dll, tergantung tujuan 

pemanfaatan. Blok diagram dari sistem 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 

(Warsito, 2011), dimana keluaran LDR 

dimanfaatkan sebagai masukan referensi 

dari pendeteksi kesalahan (error detector). 

Sensor LDR merupakan sensor yang 

mengalami perubahan nilai resistansinya 

ketika terkena iluminasi cahaya dan 

tergolong ke dalam jenis sensor pasif, 

sehingga dalam penerapannya memerlukan 

rangkaian catu daya agar perubahan 

resistansi diterjemahkan menjadi perubahan 

tegangan atau arus.  

 

Pemanfaatan sensor LDR dalam sistem 

instrumentasi sangat luas sekali dengan 

memanfaatkan fungsinya dalam dua kelas, 

yaitu sistem tanggapan analog (Warsito, 

2010; King T L. et al, 2006; Ivo W., et al, 

2008) atau sistem tanggapan digital 

(Sidikrubadi dkk, 2009; Alexander P. & 

Hideo K., 1990; Jonathan G K., 2008). 

Pengembangan sistem sensor LDR – LED  

untuk mengindera tingkat pH suatu fluida 

juga telah dikembangkan menggunakan 

prinsip tanggapan analog, yaitu tingkat 

perubahan pH mempengaruhi besarnya 

intensitas cahaya dari LED yang diterima 

oleh LDR. 

 

 
Gambar 2.1. Desain sistem pengendalian 

dengan masukan referensi 
dari tanggapan LDR. 

  

Ivo Wouters et al. (2008) juga telah 

mengembangkan sistem penginderaan 

intensitas cahaya dengan memanfaatkan 

tanggapan sistem analog dari LDR terhadap 

cahaya yang mengenainya. Sistem 

dirancang sedemikian rupa sehingga LDR 

dimanfaatkan untuk mendeteksi 

pertumbuhan pohon dipinggir jalan dan 

aksi yang diberikan dari nilai referensi 

adalah nyala lampu.    

 

Berdasarkan data dari produsen, perubahan 

hambatan dari LDR berbahan Cadmium 

Sulfid (CdS) dengan energi celah 2,42 eV, 

mempunyai fungsi linear terhadap iluminasi 

dengan gradient   sebesar -12.02 Ohm/Lux 

untuk jangkauan penggunaan 1 – 750 Lux 

(Anonymous, 1997; Da Silva D F., et al, 

2006). Nilai gradien negatif ini disebabkan 

oleh foton cahaya yang jatuh akan diserap 

dan mengakibatkan elektron berpindah dari 

pita valensi ke pita konduksi, yang akhirnya 

menyebabkan nilai resistansi dari LDR 

menurun.  

 

Tegangan keluaran (volt) sebagai fungsi 

dari perubahan jarak (m) terhadap sumber 

cahaya diberikan oleh persamaan  

ditunjukkan pada Gambar 2.2. Persamaan 

ini mengindikasikan bahwa ketika jarak 

semakin menjauh berarti iluminasi 

menurun, hambatan naik yang akhirnya 
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menyebabkan tegangan keluaran naik 

karena hambatan membesar  .  

  

 
Gambar 2.2. Tanggapan rangkaian 

pengkondisi sinyal LDR 
terhadap perubahan jarak 
sumber cahaya dari LED 
(Warsito, 2011). 

 

 
Gambar 2.3. Blok diagram sistem 

pengendalian dalam makna 
fungsi alih elektrik dari tiap 
komponen pengendalian 
(Warsito, 2011). 

 

Dalam sistem pengendalian close loop, blok 

diagram fungsi alih tampak seperti pada 

Gambar 2.3 dengan sensor LDR berada di 

dalam kotak yang bergaris putus-putus. 

Pada sistem pengendalian digital, mayoritas 

fungsi komponen digantikan oleh program 

yang tersimpan di dalam pengendali mikro. 

 

Kedua. Pemanfaatan langsung dari 

optocoupler dapat sebagai low cost 

inclinometer (Warsito dkk., 2011), yang 

sangat bermanfaat untuk mengetahui 

tingkat kedataran atau kemiringan suatu 

obyek terhadap posisi referensi, misalnya 

tingkat kemiringan permukaan lambung 

kapal, sayap serta badan pesawat terbang, 

pembangunan jalan, jembatan dan gedung 

bertingkat. Sejak tahun 1997, Mescheder 

and Majer (1997) telah mengembangkan 

sensor kemiringan berbasis sensor 

piezoelektrik. Sensor dibuat dari bahan 

silicon dan menghasilkan sensitivitas antara 

0,1 dan 1 mV per sudut kemiringan (°) 

tergantung dari nilai resistivitas bahan. 

Desain, realisasi dan karakterisasi dari 

sensor kemiringan dalam bentuk Micro 

Electro Mechanical System (MEMS) 

berbasis sensor piezoelektrik memiliki 

sensitivitas sebesar 0,025 mV/° (Lijun T., et 

al, 2009).  

 

 
(a)                           (b) 

 
(c) 

Gambar 2.4. Desain (a, b) dan foto hasil 
desain (c) sistem low cost 
inclinometer (Warsito dkk., 
2011).  

 

Sensor kemiringan berbasis sistem optik 

juga sudah dikembangkan oleh Wei Gao, 

et. al., (2006) dengan prinsip dua sensor 

optocoupler membentuk multi pancaran 

cahaya. Perbedaan tanggapan masing-

masing titik sensor memberikan gambaran 

tingkat kemiringan permukaan objek yang 

dikarakterisasi sehingga menghasilkan 

profil objek.  

 

Mikro sensor kemiringan juga telah 

dikembangkan dan mampu mencapai 

resolusi sebesar 0,3° (Che H-L. & Shu M-

K, 2008). Prinsip sensor optocoupler telah 

dikembangkan dan dikarakterisasi 

sebelumnya menggunakan pasangan LED 

(light emitting diode) dengan 

phototransistor sebagai dasar sistem 
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pendeteksian perubahan jarak lateral suatu 

obyek dengan sensibilitas sebesar 56,7 

mVolt/mm untuk range 30 – 70 mm 

(Warsito, 2010) dan rangkaian pengkondisi 

sinyal tipe op-amp (Warsito, 2003). Desain 

dan foto dari sistem tampak seperti pada 

Gambar 2.4.  

 

Hasil pengukuran kemiringan yang 

ditampilkan oleh LCD merupakan hasil 

kalibrasi dari sistem sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 2.5. Rentang 

kemiringan objek diambil pada daerah 

linear dari respon LED - LDR yaitu hingga 

sudut 30o.   

 

 
Gambar 2.5. Grafik hasil kalibrasi sistem 

(Warsito dkk., 2011). 
 

Dari data hasil kalibrasi pada Gambar 2.5 

tampak bahwa sistem mempunyai 

persamaan kalibrasi   dengan nilai R2 

sebesar 0,9121. Persamaan tersebut 

memberikan nilai sensibilitas alat ukur 

kemiringan adalah sebesar 67 mV/o dan 

nilai offset pengukuran sebesar 2,16 V yang 

merupakan keluaran untuk sudut 

kemiringan sebesar 0o. Nilai sensibilitas ini 

lebih tinggi dari pada nilai sensibilitas hasil 

penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 0,025 

mV/o (Lijun T., et al, 2009).  

 

Ketiga. Penerapan ketiga akan dibahas 

pemanfaatan sensor optocoupler sebagai 

fungsi analog dengan cara transformasi 

tidak langsung, yaitu pemanfaatan sebagai 

alat ukur massa (Warsito, 2010) dan 

getaran mekanik (Warsito et al., 2014). 

Prinsip perubahan jarak juga dapat 

dilakukan menggunakan berbagai metode, 

yaitu sistem magnetik (LeBihan Y., et al, 

2001; Warsito, 2005), transduser ultrasonik 

(Warsito dkk., 2012a; Warsito et al., 2012b) 

dan juga sistem optik (Warsito dkk., 2011).   

 

Pada pemanfaatan optocoupler sebagai alat 

ukur massa, salah satu dari LED atau 

phototransistor di tempatkan pada titik 

referensi dan yang lain di titik variabel, 

yaitu dalam hal ini di ujung suatu pegas 

dengan nilai k sebesar 176,183 kN/m, 

Gambar 2.6. Tanggapan phototransistor 

terhadap perubahan jarak dari LED ( ) yang 

juga merupakan nilai sensibilitas sebesar 

56,7 mVolt/mm, sedangkan sensibilitas 

fungsi massa adalah sebesar -0,05 

mm/gram. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2.6. Desain optocoupler (a) dan 
foto (b) alat ukur massa 
digital (Warsito, 2010). 

  

Pada pemanfaatan untuk alat ukur getaran 

mekanik, LED diletakkan di ujung 

kantilever, sedangkan phototransistor 

diletakkan pada posisi fixed, seperti pada 

Gambar  2.7. Getaran mekanik dengan dua 

parameter pokok, yaitu frekuensi dan 

amplitudo, merupakan karakteristik penting 

di industri. Alat ukur getaran getaran telah 

dikembangkan dengan berbagai bentuk, 

diantaranya: sistem piezoelektrik (Zhi-
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Cheng Q., et al, 2007; S Ikai et al, 2000; 

Seung-Chan C., et al, 2007), sensor 

magnetik (effek Hall, LVDT dll), sistem 

optik (fiber optik, interferometer) dan 

kantilever (A K Ghosa, 1986; S 

Naguleswaran, 1991; W H Liu & W C 

Chen, 1992; Andrew C-L., et al, 1995; 

Wang L., et al, 2006; Khaled A-A., et al, 

2009; F Garoi et al, 2010). Dasar 

pemanfaatan sistem adalah perubahan jarak 

antara titik referensi dan objek ukur yang 

bergetar. 
 

 

 

 

 

LED 
Casing 

Phototransistor 

Cantilever 

Fixed plate 

 
(a) 

                                                               
(b) 

Gambar 2.7. Desain (a) dan foto (b) alat 
ukur getaran mekanik 
(Warsito et al., 2014). 

 

E, I, mk 

L 

y mp 

F 

 
Gambar 2.8. Simpangan posisi ujung 

kantilever ketika 

mendapatkan beban di ujung 

(Warsito et al, 2014).  

 

Pemanfaatan silet dari bahan silikon nitrid 

atau dari bahan carbon nano tube (CNT) 

sebagai kantilever juga telah dikembangkan 

oleh M. Ishikawa et al., (2001) untuk 

mendapatkan resolusi nanometer dan 

terintegrasi dengan atomic force 

microscopy (AFM). Frekuensi internal dari 

sistem kantilever dapat disimulasikan 

menggunakan sistem seperti pada Gambar 

2.8. 

 

Dengan mensubstitusikan persamaan 

simpangan kantilever dan persamaan 

frekuensi resonansi seismik, kita 

mendapatkan frekuensi internal dari 

kantilever yang dipergunakan, simulasi 

nilai frekuensi internal dari kantilever juga 

dikembangkan oleh Z. Li et al., (2007). 

Persamaan tersebut adalah: 







 



4

2

1

k

p

p

m
my

gm
f


  (1) 

Dimana mp adalah massa pemberat, mk 

adalah massa kantilever, y adalah 

simpangan kantilever akibat pemberat di 

ujung kantilever, dan g adalah konstanta 

gravitasi.  

 

 
Gambar 2.9.  Grafik hasil mengukuran 

getaran mekanis yang 
ditampilkan di komputer 
(Warsito et al, 2014).  

 

Hasil perhitungan dari sistem kantilever 

yang direalisasi adalah sebesar 2,994 Hz. 

Hasil analisis alat ukur getaran 

menggunakan sistem optik dan kantilever 

menggunakan sumber getaran dari audio 

speaker, memberikan hasil pengukuran 

tampak pada Gambar 2.9. Range 

kemampuan pembacaan frekuensi sumber 
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getaran sangat dipengaruhi oleh frekuensi 

internal dari kantilever yang digunakan. 

 

3. Pemanfaatan dengan Prinsip 

Digital 
 

Pertama. Penerapan lain dari fungsi 

optocoupler dengan prinsip transformasi 

langsung adalah dengan memanfaatkan 

sebagai fungsi tanggapan digital on-off, 

misalnya untuk mengukur kecepatan putar 

suatu objek, nilai viskositas fluida. Dalam 

contoh ini akan dibahas khusus untuk 

fungsi pemanfaatan alat ukur viskositas. 

Prinsip dasar ini yang dipergunakan untuk 

menghitung viskositas secara eksperimen 

menggunakan metode putar, yaitu dengan 

memasukkan penghambat ke dalam fluida 

dan kemudian diputar, semakin lambat 

putaran penghambat tersebut maka semakin 

tinggi nilai viskositasnya, Gambar 3.1 

(Warsito dkk, 2009; Walters, K. & Jones, 

W N., 1996; Wang H., 2002).  

  

 
Gambar 3.1. Prinsip alat ukur viskositas 

dengan model sumbu putar. 
 

Hubungan antara kecepatan geser dengan 

tekanan geser dari silinder dalam dan luar 

menghasilkan persamaan viskositas untuk 

fluida newtonian sebagai berikut:  

  sPa
rrh

ld

..
11

4 222 












  (2) 

Dimana   : viskositas absolut (Pa.s),   : 

kecepatan rotasi silinder dalam (rad/s), h : 

tinggi silinder (m), rd : diameter silinder 

dalam (m), rl : diameter silinder luar (m),  τ  
: torsi (Nm) 

 

Dalam implementasi sistem tersebut, yang 

menjadi kajian penting adalah nilai 

konstanta dari setiap alat yang dibuat, maka 

metode kalibrasi harus akurat untuk 

mendapatkan nilai konstanta koreksi yang 

tepat untuk tiap desain alat. Hasil desain 

dan foto ditunjukkan pada Gambar 3.2.  

 

  

(a) 

 

(b) 

Gambar 3.2. Desain (a) dan foto (b) alat 
ukur viskositas 
menggunakan prinsip 
putaran (Warsito dkk., 2009). 

 

Alat ukur viskositas juga dikembangkan 

dengan metode tidak merusak dengan 

gelombang ultrasonik, yaitu mengukur 

cepat rambat gelombang ultrasonik pada 

cairan, semakin cepat rambat gelombang 

semakin tinggi viskositas cairannya 

(Thibodeau, L., 2004; Truell, R., et al 1969; 

Hinrichs, R-J. & Judy, T., 1985; Walters , 

K. & Jones, W., 1996; Warsito dkk, 2014).   

 

Metode lain yang sudah dikenal sejak lama 

untuk mendapatkan nilai viskositas adalah 
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metode bola jatuh (falling ball method) 

dengan prinsip Hukum Stokes, Gambar 3.3 

(Warsito, dkk, 2012b; Gottlied, M. 1979; 

Brizard, M., et al, 2005). Kelemahan 

penggunaan sistem optocoupler pada 

metode ini adalah hanya berlaku untuk 

fluida bening yang tembus cahaya. 

 
Gambar 3.3. Gaya-gaya yang bekerja pada 

bola (diameter d) yang jatuh 
dalam tabung fluida 
(diameter D) (Warsito, dkk., 
2012b). 

  

Dengan memasukkan gaya apung  

grFapung 1

3

3

4   dan memasukkan gaya 

tahan dari Hukum Stokes rvF  6    serta 

massa bola 
0

3

3

4 rm   , maka didapatkan 

penyelesaian untuk persamaan viskositas 

( ) sebagai berikut: 

  )(
9

2
10

2

 
v

gr
       (3) 

dimana r adalah jari-jari bola, g adalah 

percepatan gravitasi, 0 adalah massa jenis 

bola dan 1 adalah massa jenis fluida. 

 

Francis, A-W. (1933), memberikan fungsi 

efek Wall yang hingga sekarang menjadi 

rujukan utama pengembangan metode bola 

jatuh. Efek Wall tersebut merupakan 

parameter faktor koreksi dalam menentukan 

nilai viskositas cairan menggunakan 

metode bola jatuh disebabkan oleh rasio 

diameter bola (d) terhadap diameter tabung 

(D) mempengaruhi kecepatan jatuh bola. 

Faktor koreksi tersebut diberikan oleh 

persamaan berikut: 

4

1

475,01




















D
d

D
d

f
C

             (4) 

 

Persamaan 4 hanya berlaku untuk nilai 

bilangan Reynolds, Re <1 dan rasio 

d/D<0.97. Faktor koreksi ini juga 

dimanfaatkan pada pengukuran viskositas 

pada fluida tersuspensi menggunakan 

koefisien drag (Truell, R., et al, 1969). 

Brizard et al (2005), mengembangkan teori 

yang dikemukakan Francis (1933), yaitu 

dengan memasukkan faktor bilangan 

Reynolds pada besaran kecepatan bola 

jatuh sebagai fungsi rasio antara diameter 

bola dan tabung yang disebut edge effects 

(Leont’ev, A P. & Vakhrushev, I A., 1976). 

 

Pada metode bola jatuh, yang menjadi 

bagian penting adalah mengukur waktu 

jatuh dari bola yang dijatuhkan pada fluida. 

Sehingga yang menjadi perbedaan pokok 

berbagai pengembangan untuk metode bola 

jatuh ini adalah cara mengukur kecepatan 

bola jatuh. Lommatzsch et al (2001), 

menggunakan metode kamera video untuk 

merekam proses bola jatuh kemudian citra 

diolah dan didapatkan kecepatan jatuhnya, 

dengan metode ini didapatkan waktu jatuh 

yang mempunyai ketelitian hingga 10-3s, 

metode ini juga dilakukan oleh Brizard et al 

(2005).  

 

 
Gambar 3.4. Blok diagram perancangan 

system (Warsito dkk, 2012b). 
  

Pengukuran dengan menggunakan 

perekaman citra dilakukan dengan dua 

tahap, yaitu 1) perekaman dan 2) 
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pengolahan citra dengan melakukan 

perbandingan antara dua citra saat bola 

jatuh melewati titik referensi pertama dan 

titik referensi kedua, Gambar 3.4. 

Pengukuran kecepatan bola jatuh 

menggunakan interferometer Michelson 

juga dikembangkan untuk mendapatkan 

nilai absolute dari viskositas cairan yang 

diukur (Fujita, Y., et al, 2003, 2005). Untuk 

mendapatkan nilai viskositas, Fujita et al 

(2005) melakukan pengolahan gambar 

sehingga didapatkan waktu jatuh dari bola. 

 

 
Gambar 3.5. Hasil simulasi nilai faktor 

koreksi kecepatan bola jatuh 
(Data 1) (Warsito dkk, 
2012b) dan berdasarkan 
persamaan Francis (1933) 
(Data 2). 

 

Tabel 3.1. Hasil pengukuran waktu tempuh 
dan hasil perhitungan viskositas 
gliserin (Warsito dkk, 2012b). 

 
 

Hasil simulasi faktor koreksi kecepatan 

bola jatuh diberikan pada Gambar 3.5. Titik 

warna merah menunjukkan hasil simulasi 

untuk keadaan desain sistem yang 

direalisasi (Warsito dkk, 2012b) dan 

berdasarkan persamaan yang 

dikembangkan oleh Francis (1933). Kedua 

simulasi tersebut memberikan nilai faktor 

koreksi yang sama untuk 0,01<d/D<0,16 , 

sedangkan di atas nilai tersebut faktor 

koreksi mulai menunjukkan nilai yang 

berbeda. 

 
Hasil penginderaan waktu tempuh dan 

perhitungan viskositas ada pada Tabel 3.1. 

Viskositas gliserin 2 menggunakan faktor 
koreksi Cf berdasarkan persamaan Francis 

(1933), memberikan nilai sebesar 

1675,8548 ± 1,9095 mPa.s, dimana nilai 

faktor koreksi Cf  yang dipergunakan 

sebesar 0,5246. Sedangkan dengan 

menggunakan persamaan faktor koreksi Cf  

yang telah disimulasikan pada Gambar 3.6 

memberikan nilai viskositas gliserin 1 
sebesar 1418,0309 ± 1,6157 mPa.s dengan 

nilai faktor koreksi sebesar 0,4425 dan 

pengukuran pada suhu 20ºC. Nilai baku 

dari viskositas gliserin pada suhu 20ºC 

yang diberikan oleh Dorsey (1940) adalah 

sebesar 1410 mPa.s., sehingga hasil 

pengukuran pada penelitian ini memberikan 

nilai kesalahan ketepatan (ε0) sebesar 
0,57%. Hasil pengukuran viskositas gliserin 

pada penelitian ini lebih dekat kepada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Han et al 

(2008), yaitu sebesar 1420 mPa.s. pada 

suhu 20ºC, sehingga memberikan nilai 

kesalahan ketepatan (ε0) sebesar 0,14%.  
 

4. Penutup 
 

Penerapan sensor optocoupler memiliki 

prinsip sederhana yaitu menggunakan 

metode analog dan digital. Pemilihan 

sensor optocoupler selalu didasarkan 

kepada konsep pengukuran tidak merusak. 

Saat ini sedang dikembangkan sistem 

terintegrasi untuk karakterisasi fluida secara 

fisis yang meliputi koefisien adsorbsi, 
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indeks bias, temperature, massa jenis dan 

viskositas. Karakterisasi akan memberikan 

respon yang komprehensif dari suatu fluida 

uji. 
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ABSTRAK 
 
Pengembangan metamaterial optik semakin luas pada bidang teknologi dan  aplikasi industri. Pada ilmu 
dasar fisika, metamaterial terus diselidiki pada rentang besaran frekuensi tinggi mulai dari Mega hingga 
Terahertz. Untuk itu pada penelitian ini dirancang struktur heksagonal dengan dua buah cincin 
heksagonal sepusat yang berbentuk resonator cincin pisah heksagonal (RCP-H) untuk aplikasi filter 
frekuensi. RCP-H dirancang secara komputasi menggunakan software HFSS pada rentang frekuensi 300 
GHz – 150 THz. Struktur RCP-H didesain dengan jari-jari luar dan dalam RCP-H berturut-turut 5 µm 
dan 3,5 µm hingga 0,7 µm dan 0,4 µm. Hasil simulasi menunjukkan ukuran RCP-H memberikan 
pengaruh terhadap frekuensi resonansi. Nilai indeks bias terbesar terjadi pada frekuensi rendah. Puncak 
indeks bias -26,3516 didapatkan pada frekuensi 30,525 THz untuk struktur jari-jari luar dan dalam 
berturut-turut 1,65 µm dan 0,95 µm. Variasi jenis material tidak mengubah frekuensi resonansi RCP-H. 
Sifat-sifat EM dari struktur RCP-H seperti permeabilitas, permitivitas dan indeks bias memberikan pola 
grafik yang serupa. Filter RCP-H ini dapat digunakan dalam frekuensi THz karena lebarnya rentang 
frekuensi resonansi yang terjadi pada RCP-H. 

 
Kata Kunci: metamaterial, metamaterial terahertz, resonator cincin pisah heksagonal,  RCP-H, 

frekuensi resonansi. 

 

ABSTRACT 
 

The development of optical metamaterial increasingly expands in industrial technology and applications. 
In the basic physics, metamaterial continues to be investigated in the range of high frequency ranging 
from Mega to Terahertz. Therefore, this study designs hexagonal structures with two hexagonal ring-
centered hexagonal ring resonators (SRR-H) for frequency filter applications. The SRR-H is computed by 
using HFSS software at 300 GHz - 150 THz frequency range. SRR-H structure is designed with outer and 
inner radii respectively 5 m and 3,5 m to 0,7 m and 0,4 m. The simulation results show that the 
SRR-H size has an effect on the resonance frequency. The largest refractive index value occurring at low 
frequency. The refractive index peak of -26,3516 obtained at the frequency of 30,525 THz for the 
structure of outer and inner radius 1,65 m and 0,95 m. The variation of material does not change the 
resonance frequencies of SRR-H. Electromagnetic properties of SRR-H such as permeability, permitivity 
and refractive index gives the same graphical pattern. This SRR-H filter can be used in THz frequency 
because of the width of the resonance frequency range that occurs in SRR-H. 
 
Keywords: Metamaterial, terahertz metamaterial, split ring resonator, SRR-H, resonance frequency. 

 

 

Pendahuluan 

 

Suatu objek dapat dilihat oleh mata karena 

pantulan dari objek tersebut kembali 

menuju mata. Ketika cahaya melewati 

bidang batas dua medium, sebagian cahaya  

 

akan dipantulkan dan sebagian lagi akan 

ditransmisikan. Saat seluruh cahaya 

ditransmisikan melewati objek, maka objek 

tersebut menjadi tembus pandang oleh 

mata. Fenomena sifat cahaya yang tidak 

lazim ini dinamakan dengan cloaking, 

dimana suatu objek difilter pada panjang 
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gelombang tertentu yang menyebabkan 

objek tersebut menjadi tidak tampak. 

Teknik untuk membuat objek tak tampak 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Pertama, melalui kamuflase, warna atau 

pola bentuk objek disamarkan dengan 

kondisi lingkungan. Kedua, menggunakan 

material buatan yang tersusun oleh sel-sel 

yang ukurannya lebih kecil dari panjang 

gelombang sumber dan terjadi resonansi 

pada suatu rentang frekuensi tertentu 

sehingga gelombang elektromagnetik (EM) 

yang bersesuaian akan difilter. Cara ini 

merupakan tujuan dari penggunaan 

metamaterial (Cai dan Shalaev, 2010).  

 

Studi metamaterial bermula dari pernyataan 

Veselago yang menghipotesiskan jika 

terdapat media dengan permitivitas dan 

permeabilitas negatif, maka indeks bias 

material tersebut akan bernilai negatif dan 

vektor propagasinya berlawanan dengan 

material biasa. Veselago menyebut material 

ini sebagai left-handed materials (LHM) 

(Veselago, 1968). Struktur metamaterial 

dapat memberikan respon permeabilitas 

negatif ketika berinteraksi dengan 

gelombang elektromagnetik. Tujuan artikel 

ini yaitu studi metamaterial yang 

membahas tentang konsep, proses dan 

aplikasinya. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

1. Konsep Metamaterial 

Metamaterial berakar dari kata ‘ ετα’ 
dalam bahasa Yunani yang berarti 

‘melebihi (beyond: Inggris)’ dan material, 

sehingga metamaterial dapat diartikan 

sebagai material yang sifatnya melebihi 

dari material biasa (natural material). 

Istilah metamaterial selalu mengacu pada 

material dengan indeks bias negatif 

sehingga para ilmuwan juga mengenalnya 

dengan istilah material Left Handed (LH), 

Negative Index Material (NIM) atau 

Double Negative (DNG) (Cai & Shalaev, 

2010). Karakteristik utama dari 

metamaterial, khususnya metamaterial 

optis, adalah sifat EM bahannya diperoleh 

dari bentuk strukturnya, bukan komposisi 

dari penyusunnya (Salvatore, 2015).  

 

Metamaterial ini merupakan material 

buatan, sehingga kita tidak akan 

menemukan metamaterial di alam, 

melainkan dibuat atau difabrikasi di 

laboratorium. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, tipe-tipe struktur 

metamaterial yang baru terus bertambah, 

metamaterial EM menggunakan bahan yang 

tersedia di alam namun modifikasi struktur 

dengan metode tertentu menghasilkan sifat 

baru ketika berinteraksi dengan gelombang 

EM bukan dari unsur penyusunnya. Sifat 

ini tidak ditemukan di alam (Cai & Shalaev, 

2010). Metamaterial memiliki indeks bias 

negatif yang menyebabkan cahaya tidak 

diserap dan tidak dipantulkan, melainkan 

cahaya tersebut hanya berbelok melalui 

objek tersebut dan kemudian berlalu. 

Semua sifat cahaya yang berinteraksi 

dengan material umum akan terbalik jika 

cahaya berinteraksi dengan metamaterial 

(Caloz &Itoh, 2006). 

 

2. Indeks Bias Negatif 

 

Sifat utama yang terdapat pada 

metamaterial DNG adalah memiliki indeks 

bias yang negatif. Bukan materialnya yang 

memiliki indeks bias negatif tetapi respon 

strukturnya terhadap gelombang EM 

menghasilkan sifat indeks bias negatif.  

 
     (1) 

 
Indeks bias digunakan untuk menjelaskan 

peristiwa pembiasan cahaya dan telah 

dengan baik dijelaskan oleh hukum 

Snellius, ditinjau untuk kasus objek yang 

diletakkan  di udara. 
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   (2) 

 
dimana n dan n’ adalah indeks bias udara 

dan indeks bias objek, serta  sudut datang 

dan  sudut bias. Nilai sudut bias  dapat 

ditentukan melalui, 

   (3) 

 

  (a) 

 
  (b) 

Gambar 1. Peristiwa Pembiasan pada 

Material (a) RH dan (b) LH. 

 

Gambar 1. menjelaskan peristiwa 

pembiasan cahaya pada material biasa dan 

metamaterial. n’ bernilai positif dan lebih 

besar dari n, maka sudut biasnya akan 

mendekati bidang normal dan berada pada 

kuadran IV, Jika n’ bernilai negatif sudut 

bias akan berada di kuadran III. 

 

3. Metode Nicolson-Ross-Weir (NRW) 

Persamaan yang dirumuskan oleh 

Nicolson, Ross dan Weir dapat digunakan 

untuk menghitung permitivitas dan 

permeabilitas suatu material dari 

pengukuran parameter S. Parameter S atau 

parameter hamburan (scattering 

parameters) terdiri atas nilai transmisi dan 

refleksi dari gelombang yang merambat 

melewati suatu material. Hubungan antara 

parameter S dan sifat material (permitivitas 

dan permeabilitas) menggunakan metode 

NRW melibatkan pantulan berulang dari 

gelombang yang melewati bidang batas 

udara dan material (Patel, 2008), seperti 

pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Ilustrasi Perambatan 
Gelombang yang Melewati 
Bidang Batas Udara dan 
Material (Patel, 2008). 

 

Gelombang yang datang melewati bidang 

batas udara-material sebagian gelombang 

dipantulkan dan ditransmisikan melewati 

material. Gelombang yang ditransmisikan 

melewati bidang batas material-udara juga 

akan dipantulkan dan ditransmisikan. 

Proses ini terjadi terus -menerus selama 

sumber eksitasi gelombang memancarkan 

gelombang menuju material. Dengan Γ dan 
T adalah spektrum refleksi dan transmisi. 

 dan adalah jumlah dan selisih 

parameter transmisi dan refleksi, maka 

didapat persamaan akhir berupa vektor 

propagasi gelombang, permeabilitas relatif, 

permitivitas relatif, dan indeks bias. 

 

  (4) 

 

    (5) 

 

   (6) 

 

    (7) 
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 Metode Penelitian 

 
Penelitian yang akan dilakukan bersifat 

komputasi dan program aplikasi HFSS™ 
v13 untuk merancang struktur 

metamaterial, simulasi dan 

menganalisisnya, serta bantuan aplikasi 

Microsoft Excel dan Matlab™ untuk 
menginterpretasi data. Struktur 

metamaterial yang dirancang berupa 

resonator cincin pisah dengan bentuk 

heksagonal. RCP-H terdiri atas dua cincin 

heksagonal sepusat dengan radius cincin 

dalam R1 dan cincin luar R2. Struktur RCP-

H yang telah dirancang akan diletakkan 

diatas substrat FR4-Epoxy dan kedua 

struktur ini ditetakkan didalam kotak yang 

berisi udara (Air box), hal ini bertujuan 

untuk menyamakan keadaan struktur 

metamaterial saat simulasi dengan keadaan 

yang sebenarnya. Sruktur RCP-H akan 

diamati pada rentang frekuensi 300 GHz 

sampai 30 THz. Panjang sisi substrat a dan 

b dibuat tetap 10 m, lebar celah c1, c2, 

dan tebal cincin l dibuat konstan dengan 

nilai berturut-turut 0.8 m, 0.5 m, dan 1 

m. Tebal cincin (tc) dan tebal substrat (ts) 

yaitu 0.03 m dan 0.1 m. Variasi ukuran 

struktur RCP-H disajikan pada Tabel 1. 

 

 
       (a) 

 

 
  (b) 

 

Gambar 3. Dimensi Struktur RCP-H. (a) 
Sisi Depan dan (b) Sisi 
Samping. 

 
Tabel 1. Variasi Ukuran Struktur RCP-

H dalam Rentang 300 GHz 
Hingga 30 THz 

 

Varian R1 ( m) R2 ( m) 

a1 3,5 5 

a2 3 4,5 

a3 2 3,5 

a4 1 2,5 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Didapat grafik indeks bias terhadap 

frekuensi yang berbeda-beda untuk tiap-tiap 

varian struktur. Perubahan ukuran struktur 

menyebabkan pergeseran frekuensi 

resonansi dimana pergeseran frekuensi 

resonansi yang terjadi memiliki perubahan 

yang kecil. Struktur metamaterial RCP-H 

pada tiap-tiap variasi ukuran struktur 

cenderung dapat mempertahankan daerah 

frekuensi resonansinya. Bentuk grafik 

indeks bias, permitivitas dan permeabilitas 

terhadap frekuensi memiliki pola grafik 

yang sama. Hal ini disebabkan sifat struktur 

RCP-H yang lebih didominasi oleh sifat 

permeabilitas magnetik. Sifat intrinsik dari 

persamaan NRW yang telah dimodifikasi 

oleh Ziolkowski lebih mengutamakan harga 
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permeabilitas daripada permitivitas agar 

diperoleh metamaterial dengan respon 

indeks bias negatif (Patel, 2008). 

 

 
Gambar 4. Efek Variasi Ukuran Struktur 

RCP-H Aluminium terhadap 

Indeks Bias Bagian Real 

 

Gambar 4 menunjukkan respon indeks bias 

pada rentang frekuensi 300 GHz hingga 30 

THz. Terjadi resonansi pada daerah ~15 

THz dimana terdapat nilai optimum indeks 

bias negatif. Nilai indeks bias bagian real 

untuk varian a1 hingga a3 mengalami 

penurunan dimana nilai indeks bias paling 

kecil terjadi pada varian a3 yaitu -16,3899, 

untuk varian a4 nilai indeks bias kembali 

naik pada -9,6563. 

 

Tabel 4. Frekuensi Resonansi Re (n) RCP-

H Aluminium Rentang 300 GHz 

– 30 THz 

 

varian 
f01 

(THz) 
Re(n) 

a1 9,3375 -0,6379 

a2 15,018 -5,5953 

a3 15,114 -16,3899 

a4 14,315 -9,6563 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan hal-hal 

berikut. 

1. Sifat dari metamaterial yang 

bergantung pada bentuk struktur 

bukan pada unsur penyusunnya. 

2. Indeks bias pada metamaterial 

mengalami osilasi dan amplifikasi 

pada daerah rentang frekuensi 

tertentu. 

3. Nilai indeks bias bagian real 

terendah dicapai pada frekuensi 

15,114 THz pada varian b3 yaitu -

16,3899. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan pengukuran kadar gula darah secara non-invasive melalui urine dengan memanfaatkan 
interaksi gelombang evanescent pada serat optic dengan molekul glukosa dalam urine. Cahaya dari laser 
dioda dengan panjang gelombang 650 nm ditransmisikan pada serat optik multimode. Pengupasan 
sebagian cladding serat mengakibatkan pelemahan intensitas terukur pada detektor akibat interaksi 
gelombang evanescent dengan molekul glukosa dalam urine. Penurunan intensitas cahaya terukur sebagai 
perubahan tegangan pada fotodioda yang mengindikasikan kosentrasi glukosa. Perbedaan kadar gula 
darah penderita diabetes berkaitan dengan indeks bias urine (n2) yang menentukan kuat interaksi dan 
pelemahan gelombang evanescent. Intensitas cahaya yang sampai ke detektor meluruh secara 
eksponensial sebagai fungsi dari panjang pengupasan cladding serat optik. Hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa tegangan keluaran dari sensor berkurang secara linear terhadap kadar gula darah 
dengan sensitivitas 2,427 (mg/dl)/mV dan ketepatan rata-rata pengukurana dalah 98,1 %.  

 
Kata Kunci: metode evanescent, serat optik, kadar gula darah, non-invasive measurement. 

 

ABSTRACT 

 
Non-invasive measurements of blood glucose level using urine samples from diabetic patients have been 
carried out using the evanescent method. The method employs the interaction of evanescent field that 
leaks out of fiber optic core to probe the blood glucose level. Light with a wavelength of 650 nm from 
laser diodewas transmitted through a multimode fiber. The partial removal of fiber cladding allows 
interaction of evanescent wave with glucose molecules in the urine of diabetic patients. The interaction 
causes decay in guided light intensity arriving at photodiode. Different glucose levels correspond to 
different refractive index of urine. The refractive index determines the interaction strength and therefore 
the decay of the detected light. The detected light intensity decays exponentially with the length of 
cladding removal. The measurement shows that the output voltageof the sensor decreases linearly with 
the blood glucose level with a sensitivity of 2,427 (mg/dl)/mV and measurement accuracy of 98,1 %.  

 
Keywords: evanescent method, fiber optic, blood glucose level, non-invasive measurement. 

 

 

Pendahuluan 

 

Diabetes Mellitus (DM) atau biasa 

disingkat diabetes merupakan gangguan 

metabolik menahun akibat pankreas tidak 

memproduksi cukup insulin atau tubuh 

tidak merespon insulin yang dihasilkan 

(America Diabetes Association, 2012). 

Kementerian Kesehatan Indonesia 

(INFODATIN, 2014) pada tahun 2013 

menemukan bahwa sekitar 12.191.464 juta 

penduduk Indonesia menderita diabetes. 

Pertumbuhan penderita diabetes di 

Indonesia sangat tinggi dan diperkirakan 

akan mencapai lebih dari 21 Juta penderita 

pada tahun 2030. Diabetes tidak dapat 

disembuhkan, yang dapat dilakukan 

hanyalah pengontrolan kadar gula darah 
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untuk menjaga agar tubuh tetap sehat (Said 

dkk., 2016).  

 

Pengontrolan kadar gula darah tersebut 

biasanya dilakukan dengan menusuk jari 

atau lengan penderita untuk mengambil 

sampel darah. Seorang penderita diabetes 

melakukan minimal 4 kali monitoring 

dalam sehari, dimana satu kali pengujian 

membutuhkan waktu sekitar 2 jam. 

Penusukkan jari atau lengan saat pengujian 

kadar gula darah mengakibatkan infeksi. 

Infeksi disebabkan penderita diabetes tidak 

dapat memproduksi insulin dalam 

tubuhnya. Insulin memiliki peran penting 

dalam penyerapan dan pengontrolan gula 

dalam sel-sel tubuh untuk menghasilkan 

energi (Said dkk., 2016). Kekurangan 

energi pada bagian yang luka atau sel yang 

rusak akan menghambat penyembuhan 

bahkan menyebabkan infeksi (Jhon, 2011). 

 

Besarnya efek samping bagi tubuh 

menandakanbahwa penentuan kadar gula 

darah dengan pengambilan darah tidaklah 

efektif. Oleh karena itu, diperlukan metode 

alternatif yang bersifat non-invasive (tidak 

merusak) untuk menentukan kadar gula 

darah dengan menggunakan cairan tubuh 

lain seperti urine (Sorvoja dan Risto, 2006). 

Urine sangat potensial digunakan untuk 

pemantauan kadar gula darah karena sangat 

mudah dikumpulkan dan mengandung 

informasi tentang metabolisme tubuh 

(Bhumika dkk., 2015). 

 

Penentuan kadar gula darah dengan metode 

optik telah dilakukan oleh para peneliti. 

Menurut Irawati (2012) metode optik 

dengan menggunakan serat optik dapat 

dijadikan metode alternatif dalam 

mengukur kadar gula darah secara non-

invasive. Serat optik telah banyak 

dikembangkan dalam penentuan kadar gula 

darah dan mengatasi keterbatasan teknik 

sebelumnya (Davies dkk., 2006). 

Pemanfaatan serat optik juga pernah 

dilakukan sebelumnya dalam penentuan 

kadar glukosa murni (Binu dkk., 2008) dan 

pengukuran kadar gula darah secara in-vivo 

(Ozaki, dalam Tuchin, 2009). 

 

Pada penelitian ini telah dikembangkan alat 

ukur kadar gula darah secara non-invasive 

dengan memanfaatkan pelemahan cahaya 

akibat interaksi gelombang evanescent 

dengan molekul glukosa di dalam urine. 

Tegangan keluaran fotodioda berkurang 

secara linear terhadap kadarguladarah. 

Akurasi alat ukur yang dikembangkan 

cukup tinggi yaitu 98,1%. Hasil 

pengukuran ditampilkan pada layar LCD. 

 

Metode Penelitian 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan alat ukur dan persiapan sampel 

adalah: multimeter, lampu spiritus, gelas 

ukur, gelas kimia, pipet tetes, arduino 

UNO, catu daya, LCD, sampel urine pasien 

diabetes mellitus, larutan benedict, serat 

optik multimode step index tipe FD-620-10, 

fotodioda, Laser 650 nm, dan larutan 

aceton. 

 

Sistem sensor serat optik dibuat dengan 

langkah sebagai berikut: (1) pengupasan 

cladding serat optik, (2) pembuatan 

spesimen urine, (3) Pengujian sensitivitas 

sensor serat optik.Seratoptik sepanjang 21 

cm dikupas bagian tengahnya sepanjang 1 

cm. Bagian jaket serat optik dikupas 

dengan pisau cutter, lalu cladding serat 

optik digosok dengan tissue yang sudah 

dibasahi larutan acetone, setelah itu 

diamplas menggunakan amplas halus. 

Indikasi cladding sudah terkupas adalah 

cahaya laser yang dilalui ke dalam serat 

optik dapat terlihat di bagian cladding yang 

dikupas. 

 

Spesimen urine dibuat dengan 

menambahkan 3 ml larutan benedict ke 

dalam 2 tetes urine pasien diabetes di 
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dalam gelas kimia.Campuran urine dan 

larutan benedict kemudian dipanaskan di 

atas lampu spritus selama 34 detik. 

 

Pengujian sensitivitas sensor serat optik 

dilakukan sebagai berikut:sensor serat optik 

yang telah dikupas dicelupkan ke dalam 

spesimen urine yang telah dipanaskan, lalu 

ukur tegangan keluaran fotodioda 

menggunakan multimeter dan dilihat nilai 

ADC mikrokontroler di LCD, lalu 

diperoleh nilai kadar gula darah seperti 

yang terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pengukuran kadar gula 

darah dengan menggunakan 

metode evanescent. 

 

Interaksi antara spesimen urine dengan 

serat optikberupa absorpsi gelombang 

evanescentpada bagian serat optik yang 

dikelupas. Peluruhan medan evanescent 

dari bidang batas core dan cladding serat 

optik ke dalam sampel urinedapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Gelombang Evanescent 

Gelombang evanescent merupakan 

gelombang berdiri yang menembus ke 

dalam cladding dan merambat sepanjang 

bidang batas serat optik seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 1. Gelombang 

evanescent muncul akibat tumpang tindih 

antara berkas datang dengan berkas cahaya 

refleksi internal total pada batas core dan 

cladding. Gelombang evanescent dapat 

menembus suatu jarak yang signifikan 

ketika cladding serat optik dikelupas. Jarak 

tembus cahaya dikenal sebagai penetration 

depth yang bergantung pada indeks bias 

core dan cladding, panjang gelombang 

cahaya, dan sudut datang (θi) terhadap 

bidang batas core dengan cladding. 

 

Pada aplikasi sensor,  penetration depth (d) 

merupakan ukuran sensor untuk 

mengindera perubahan sekitar daerah yang 

diindera. Intensitas cahaya dalam arah z 

dapat ditulis sebagai (Purniawan, 2014) : 

 

 

 

Dimana  adalah intensitas gelombang 

evanescent yang meluruh secara 

eksponensial terhadap jarak tegak lurus 

pada z, z adalah arah dari permukaan dan 

adalah intensitas permukaan. Penetration 

depth dapat ditulis (Purniawan, 2014) : 

 
 

Sensor serat optik yang dirancang dalam 

penelitian ini, panjang bagian cladding  

termodifikasi tidak berubah yaitu 1 cm, 

dengan demikian perubaan intensitas yang 

ditransmisikan melalui serat optik hanya 

bergantung pada perubahan indeks 

absorpsivitas bagian cladding modifikasi 

akibat tingkat glukosa urine. Prinsip kerja 

serat optik sebagai sensor gula darah ini 

berdasarkan pada absorpsi gelombang 

evanescent pada antar muka core serat 

optik. Menurut Maddu (2007) perubahan 
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nilai indeks bias cladding yang 

dimodifikasi akan menentukan intensitas 

gelombang evanescent yang terserap.Hal 

ini juga akan menentukan intensitas 

gelombang cahaya yang ditransmisikan di 

dalam coreserat optik. Dengan kata lain, 

perubahan kadar glukosa dalam urine 

sebagai cladding akan menentukan 

gelombang evanescent yang terserap 

sehingga intensitas cahaya yang dideteksi 

fotodioda juga akan berubah. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Data hasill pengukuran ditampilkan pada 

Tabel 1. Dari tabel ini terlihat bahwa 

tegangan keluaran sensor berbanding 

terbalik dengan kadar gula darah. Dimana 

semakin besar kadar gula darah maka 

tegangan keluaran fotodioda akan semakin 

kecil. 

 

Tabel 1. Data Tegangan Keluaran 

Fotodioda 

 
 

Data yang diperoleh pada Tabel 1 diplot 

dalam sebuah grafik, sehingga diperoleh 

grafik seperti pada Gambar 3. Dari Gambar 

3 dapat dilihat bahwa tegangan keluaran 

fotodioda semakin berkurang seiring 

peningkatan kadar gula darah. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah kadar 

gula dalam urine maka absorpsi gelombang 

evanescent semakin kecil sehingga 

intensitas yang dideteksi fotodioda semakin 

besar maka tegangan keluaran fotodioda 

yang terukur oleh multimeter juga semakin 

besar. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat 

gula dalam urine maka absorpsi gelombang 

evanescent semakin meningkat sehingga 

intensitas cahaya yang dideteksi fotodioda 

semakin kecil maka tegangan keluaran 

fotodioda yang terukur oleh multimeter 

semakin kecil. 

 

 
Gambar 3. Grafik tegangan keluaran 

fotodioda terhadap kadar 

gula darah laboratorium. 

 

Penurunan intensitas terukur (tegangan 

keluaran fotodioda) dengan kadar gula 

darah disebabkan penambahan kadar gula 

mengakibatkan meningkatnya indeks bias 

cladding pada bagian yang dikelupas. 

Meningkatnya indeks bias cladding 

menyebabkan bertambahnya penetration 

depth gelombang evanescent ke dalam 

sampel urine. Semakin besar penetration 

depth, semakin besar pula intensitas 

gelombang evanescent yang diserap akibat 

interaksi dengan molekul glukosa. 

 

Berdasarkan Gambar 3, tegangan keluaran 

sensor bergantung secara linier dengan 

tingkat kadar gula darah. Hubungan antara 

tegangan keluaran dan gula darah 

memenuhi persamaan 

, dimana -2,427 

menyatakan sensitivitas dari sensor serat 

optik. Besar sensitivitas sensor adalah 

2,427 (mg/dL)/mV, artinya setiap kenaikan 

tingkat kadar gula darah 1 mg/dL maka 

tegangan keluaran sensor akan berkurang 

sebesar 2,427 mV. Tanda negatif pada 

persamaan berarti tegangan keluaran 
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berkurang dengan peningkatan kadar gula 

darah. Angka 11464 merupakan tegangan 

keluaran (dalam mV) pada saat kadar gula 

darah mendekati nol. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan nilai kadar gula darah hasil 

pengukuran sistem dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Data Pengukuran Kadar Gula 

Darah Terukur  
Kadar 

Gula 

Darah 

Laboratori

um 

(mg/dL) 

Kadar 

Gula 

Darah 

Terukur 

(mg/dL) 

Ketepatan 

Pengukuran 

(%) 

Kesalahan 

Pengukuran 

(%) 

92 97 95 5,43 

111 110 99,1 0,9 

145 135 99,31 6,89 

169 172 98,225 1,78 

186 185 99,462 0,54 

220 222 99,091 0,91 

227 235 96,48 3,52 

Ʃ 686,668 19,97 

Rata-Rata 98,1 2,85 

  

Data Tabel 2 diplot dalam grafik, sehingga 

diperoleh Grafik seperti pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Korelasi kadar gula darah hasil 

penelitian dengan kadar gula 

darah hasil laboratorium. 

 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai 

kadar gula darah yang diukur dengan 

dengan menggunakan metode evanescent 

sangat mendekati nilai terukur dengan 

menggunakan alat standar di laboratorium 

RS Reksodiwiryo Padang. Persentase 

kesalahan pada Tabel 2 diperoleh dari 

perhitungan Persamaan 3. 

 

Persentase kesalahan  

Dimana,  adalah nilai kadar gula darah 

laboratorium dan Xn adalah nilai kadar gula 

darah hasil penelitian. 

Nilai Ketepatan relatif rata-rata 

pada Tabel 2 diperoleh dari Persamaan 4. 

 
 

Berdasarkan Tabel 2, nilai ketepatan dari 

sistem bervariasi dari 95% sampai 

99,462%. Ketepatan pengukuran rata-rata 

dari sistem adalah 98,1%, artinya ketepatan 

dari sistem termasuk tinggi. Kesalahan rata-

rata sistem adalah 2,85%. 

 

Kesimpulan 

 

Sensitivitas sensor kadar gula darah yang 

diperoleh adalah 2,427 (mg/dL)/mV. 

Ketepatan rata-rata pengukuran kadar gula 

darah adalah 98,1 %. Semakin tinggi 

tingkat kadar gula darah maka absorpsi 

gelombang evanescent juga semakin besar 

sehingga intensitas cahaya yang keluar 

semakin kecil, tegangan keluaran fotodioda 

semakin kecil. Penentuan kadar gula darah 

melalui urine dengan metode evanescent 

sangat menjanjikan untuk dikembangkan 

lebih lanjut. 
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ABSTRAK 

 
Sensor Laser Thru Beam merupakan salah satu sensor fotolistrik yang digunakan untuk mendeteksi 
keberadaan suatu benda yang sedang bergerak. Pada penelitian ini, sensor laser thru beam dikarakterisasi 
berdasarkan pola sinar, excess gain, pengaruh diameter lintang Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit 
terhadap waktu respon sensor laser dan massa TBS kelapa sawit terhadap kecepatan konveyor  Pola sinar 
didapatkan dengan mengukur daya laser pada sumbu X (0.05 m - 0.50 m) dan sumbu Y (-20 mm – 20 
mm). Nilai excess gain didapatkan dengan membandingkan daya yang dihasilkan setiap perubahan jarak 
dari receiver terhadap emitter per 1 cm. Pengaruh ukuran TBS terhadap waktu respon dilakukan dengan 
melewatkan TBS pada sensor menggunakan konveyor dan waktu respon sensor diukur menggunakan 
stopwatch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa excess gain menghasilkan grafik linear dengan 
persamaan yang dihasilkan yaitu y = -0.008x+1.546. Pola sinar berbentuk setengah elips dengan range 
jarak yang digunakan hanya sampai 0,25 m dari range jarak yang seharusnya, dengan daya 0,2 mW pada 
jarak vertikal 20 mm dan 0,18 mW pada jarak vertikal -20 mm  Pengaruh diameter lintang TBS terhadap 
waktu respon menunjukkan semakin besar ukuran dari TBS maka semakin lama waktu respon yang 
dibutuhkan oleh sensor laser untuk memberikan output konveyor berhenti. Pengaruh massa TBS terhadap 
kecepatan konveyor menunjukkan bahwa jika massa TBS besar maka kecepatan konveyor akan 
mengalami perlambatan. 

 
Kata Kunci: Sensor Laser Thru Beam,Excess Gain, Pola Sinar, Waktu Respon, TBS Kelapa Sawit 

 

ABSTRACT 

 
Thru Beam laser sensor is one of the photoelectric sensors used to detect the presence of a moving object. 
In this research, laser thru beam sensors were characterized based on the beam pattern, excess gain, 
influence of the diameter of the palm oil fresh fruit bunches on the response time of the laser sensor and 
mass of the oil palm FFB to the conveyor velocity. The beam patterns were obtained by measuring the 
laser power on the X axis (0.05 m - 0.50 m) and Y (-20 mm to 20 mm). The excess gain value were 
obtained by comparing the generated power of each distance change from the receiver to the emitter per 1 
cm. The effect of palm oil FFB diameter on response time was done by passing on the sensor using the 
conveyor and the sensor response time was measured using the stopwatch. The results showed that excess 
gain yields linear graph with the resulted equation y = -0.008x + 1.546. Half-elliptical beam pattern with 
range of distance used only 0.25 m from the range of distance that should be, with power 0.2 mW at 20 
mm vertical distance and 0.18 mW at vertical distance -20 mm. Effect of palm oil FFB diameter were 
longer on response time was the larger diameter of palm oil FFB, the response time required by the laser 
sensor to provide the output of conveyor stops. The effect of palm oil FFB mass on conveyor velocity 
shows that if the mass of  palm oil FFB is large then the speed of the conveyor will decelerate. 

 

Keywords: Thru Beam Laser Sensor, Excess Gain, Beam Pattern, Response Time, Palm Oil FFB 

 

 

 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 
 

32 
 

Pendahuluan 

 

Saat ini penggunaan otomasi dalam 

berbagai bidang sudah banyak 

dikembangkan terutama dalam bidang 

pertanian. Beberapa diantaranya 

yaitucomputer vision sebagai deteksi buah 

dan sistem penyortiran (Pawar dan Dale, 

2016), dan pembuatan sistem otomasi 

robotisasi untuk penyemprotan pestisida 

pada tanaman(Katariya dkk, 2015)Menurut 

Katariya (2015), otomasi dibidang 

pertanian perlu dikembangkan karena 

dengan terjadinya peningkatan populasi 

penduduk dunia yang semakin pesat hal ini 

menyebabkan adanya tantangan besar 

dalam menyediakan bahan makanan  yang 

berkualitas tinggi, aman dan bergizi bagi 

penduduk. Kanjilal (2014) juga 

berpendapat bahwa sistem otomasi di 

bidang pertanian perlu dikembangkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan membuat 

pertanian modern yang lebih mudah dan 

lebih cepat. 

 

Secara umum sebuah sistem otomasi terdiri 

dari beberapa bagian utama yaitu bagian 

manipulator yang berfungsi untuk 

memindahkan atau mengangkat benda, 

bagian ini biasanya terdiri dari  belt 

conveyor dan motor penggeraknya. Bagian 

sensor atau transduser yang berfungsi untuk 

mendeteksi karakteristik fisika dari benda 

tersebut dan dirubah menjadi besaran listrik 

atau bentuk gambar bergantung pada sensor 

yang digunakan seperti fotodioda, detektor 

CCD/CMOS.Bagian aktuator yang terdiri 

dari komponen mekanis untuk 

menggerakkan atau mengontrol komponen-

komponen yang bergerak dalam sistem 

otomasi. Rangkaian pengontrol berfungsi 

untuk mengontrol beberapa komponen 

dalam sistem otomasi agar proses terjadi 

secara otomatis. 

 

Photoelectric thru beam laser sensor 

merupakan salah satu sensor yang 

digunakan untuk mendeteksi keberadaan 

suatu benda yang sedang bergerak.Sensor 

ini merupakan jenis sensor 

fotolistrik.Sensor fotolistrik ini disebut juga 

dengan mode berlawanan (modethru 

beam).Mode ini menggunakan dua bagian 

terpisah, satu sebagai pemancar (emitter) 

dan satu untuk penerima (receiver) yang 

letaknya berseberangan, sinar dari bagian 

pemancar ditujukan kepada bagian 

penerima.Biasanya sensor ini digunakan 

pada benda yang bergerak diatas sebuah 

konveyor. Bila objek mengenai berkas sinar 

diantara keduanya, rangkaian pengontrol 

akan mendapat input sinyal untuk 

menghentikan konveyor atau melakukan 

proses lain terhadap objek tersebut. Mode 

ini merupakan mode yang paling efisien 

dan memiliki rentang penginderaan yang 

panjang untuk sensor fotolistrik. 

 

Pada penelitian ini, deteksi keberadaan TBS 

kelapa sawit akan dilakukan. Deteksi  ini 

menggunakan sensor laser thru beam 

sebagai detektor keberadaan TBS. Detektor 

ini merupakan salah satu bagian dari sistem 

yang besar yaitu sistem sorting dan grading 

TBS kelapa sawit berbasis Arduino dan 

laser. Karakterisasi sensor laser thru beam 

berdasarkan pengaruh perubahan jarak 

terhadap excess gain, beam pattern dan 

respon timeakan dilakukan. Karakterisasi 

pengaruh perubahan jarak terhadap excess 

gain bertujuan untuk mengetahui besar 

energi yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan penguat sensor. 

Karakterisasi beam pattern bertujuan untuk 

mendapatkan jarak yang tepat untuk sensor 

agar TBS dapat melewati sensor tanpa 

hambatan. Karakterisasi respon time 

bertujuan untuk mendapatkan waktu 

maksimum yang dibutuhkan sensor untuk 

merespon perubahan sinyal input. 

Selanjutnya, analisa pengaruh ukuran TBS 

terhadap respon time dari sensor akan 

dilakukan 
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Metode Penelitian 

 
Sensor laser thru beam yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan tipe M12 

beam laser sensor, dengan diameter sensor 

laser 12 mm x 58 mm,  dan tegangan 

masukan sensor laser 10-30 V arus DC. 

Arus masukan sensor laser bernilai 200 mA 

dengan jarak pendeteksian yang dapat 

dilakukan yaitu 0-20 meter. Selanjutnya 

sensor laser thru beamakan dikarakterisasi 

berdasarkan perubahan jarak terhadap nilai 

excess gain. Karakterisasi ini dilakukan 

dengan cara mengubah jarak receiver 

terhadap emitter. Bagian receiver sensor 

laser digantikan dengan power meter untuk 

mengukur daya setiap perubahan jarak yang 

terjadi.Emitter diletakkan pada titik 0 di 

ujung bagian konveyor, dan kemudian 

diukur nilai daya yang terdeteksi pada jarak 

terdekat yaitu 1 cm. Daya awal yang 

terdeteksi ini dianggap sebagai P0. 

Selanjutnya power meter terus diberikan 

perubahan jarak setiap 1 cm hingga sampai 

jarak 160 cm. Nilai daya yang terukur 

berikutnya dianggap sebagai P. Nilai P ini 

selanjutnya dibagi dengan nilai dari P0 

untuk mendapatkan nilai excess gain. 

Persamaan yang digunakan untuk mencari 

nilai excess gain yaitu sebagai berikut. 

 

  (3.1) 

 

Karakterisasi selanjutnya karakterisasi pola 

sinar dari sensor laser thru beam. Pola sinar 

pada penelitian ini didapatkan dengan cara 

mengukur daya dari sinar sensor laser 

menggunakan power meter. Kemudian 

dibuat garis vertikal dan horizontal pada 

kertas grafik yang berukuran 50 x 70 cm. 

Garis vertikal sebagai Jarak Y dengan nilai 

0 sampai 20mm dan 0 sampai -20mm, 

sedangkan garis horizontal sebagai Jarak X 

dengan nilai 0 sampai 0.5m. Emitter dari 

sensor laser diletakkan di titik 0 pada 

sumbu Y dan power meter yang digunakan 

sebagai alat ukur daya dari sensor laser 

akan diberikan perubahan jarak pada sumbu 

Y dan sumbu X sehingga didapat nilai daya 

dari untuk setiap jarak tersebut.  

 

Data analisa pengaruh diameter lintang 

TBS terhadap waktu respon dari sensor 

laser didapatkan dengan cara mengukur 

diameter lintang dari TBS, kemudian TBS 

diletakkan diatas konveyor yang bergerak, 

dan ketika bagian pangkal dari TBS mulai 

mengenai laser sampai dengan sensor 

memberikanoutput berupa konveyor 

berhenti, stopwatch dihidupkan untuk 

mengukur waktu respon sensor laser 

tersebut. Data analisa pengaruh massa TBS 

terhadap kecepatan konveyor didapatkan 

dengan mengukur massa TBS dengan 

timbangan, sedangkan untuk kecepatan 

konveyor, dihitung dengan menggunakan 

persamaan  

 (3.2)                                                      

dimana l adalah diameter lintang TBS dan t 

adalah waktu yang dibutuhkan sensor dari 

ketika bagian pangkal TBS mengenai sinar 

laser sampai memberikan output konveyor 

berhenti. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Gambar 1 merupakan grafik pengukuran 

excess gain dari sensor laser. Nilai jarak 

yang digunakan yaitu dari 1 cm sampai 160 

cm. Nilai awal dari daya yang dihasilkan 

dari sinar sensor laser di simbolkan dengan 

P0 yang bernilai 0,35 mW. Nilai daya yang 

didapatkan berikutnya akan dibagi dengan 

nilai dari P0.  
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Gambar 1. Grafik pengukuran excess gain 

 

Bentuk grafik mengalami penurunan, ini di 

akibatkan oleh pengaruh perubahan dari 

daya sensor laser yang terus menurun. 

Persamaan linear yang dihasilkan oleh 

grafik yaitu y = -0,008x + 1,546. 

Persamaan ini berasal dari persamaan y = 

ax+b, dimana nilai koefisien a = -0,008 dan 

nilai koefisien b = 1,546. Koefisien a 

bernilai negatif karena grafik linear yang 

dihasilkan menurun, menuju arah negatif. 

 

Gambar 2 adalah grafik tiga dimensi dari 

pola sinar yang dihasilkan. Sumbu y pada 

grafik adalah jarak perpindahan sensor 

dalam arah vertikal yang memiliki satuan 

mm yang ditandai dengan Jarak Y. Sumbu 

x merupakan jarak perpindahan power 

meter terhadap emitter dalam satuan m 

yang ditandai dengan Jarak X. Sedangkan 

untuk sumbu z, nilai yang digunakan adalah 

nilai daya yang terukur oleh power meter. 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa daya 

yang diukur hanya sampai dengan Jarak X 

0,25 m. Pada grafik terlihat bahwa, pada 

Jarak X 0,15 m, daya yang dihasilkan 

memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai pada Jarak X yang 

lainnya. Puncak tertinggi terletak pada 

Jarak Y -10 mm dengan nilai daya yang 

diukur 0,49 mW. 

 
 

Gambar 2. Grafik pola sinar 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik pengaruh diameter 
lintang TBS kelapa sawit 
terhadap waktu respon sensor 
laser (a) data 18 Mei 2017, 
(b) data 10 Juni 2017, (c) 
data 20 Juni 2017 
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Gambar 3 merupakan grafik pengaruh 

diameter lintang TBS kelapa sawit terhadap 

waktu respon sensor laser pada 3 kali 

pengambilan data.Data pada pengambilan 

tanggal 18 Mei 2017 menggunakan TBS 

sebanyak 28 TBS, pengambilan data pada 

tanggal 10 Juni 2017 menggunakan 15 

TBS, dan pengambilan data pada tanggal 

20 Juni 2017 menggunakan 10 TBS. Setiap 

TBS yang digunakan pada ketiga 

pengambilan data tersebut memiliki ukuran 

yang bervariasi, sehingga nilai waktu 

respon yang dihasilkan oleh sensor juga 

bervariasi.  

 

Diameter lintang TBS terbesar dan terkecil 

yang diukur pada pengambilan data 18 Mei 

2017 yaitu bernilai 111 cm dan 64 cm 

dengan waktu respon masing-masing yaitu 

2,18 s dan 1,56 s. Pada pengambilan data 

10 Juni 2017 diameter lintang  TBS 

terbesar yang diukur yaitu 116 cm dengan 

waktu respon 1,66 s dan yang terkecil 78 

cm dengan waktu respon 1,54 s. Sedangkan 

pada pengambilan data 20 Juni 2017 

diameter lintang TBS terbesar dan terkecil 

yang terukur yaitu 105 cm dan 88 cm 

dengan waktu respon 2,03 s dan 1,29 s.  

 

Persamaan garis korelasi yang ditunjukkan 

oleh ketiga grafik tersebut memiliki nilai 

yang sangat kecil yaitu 0,207, 0,000 dan 

0,240. Garis kolerasi tersebut menunjukkan 

linearitas dari grafik, dimana nilai untuk 

gradien garis nya bernilai tidak sama 

dengan satu (m≠1). Nilai korelasi yang 
paling baik dihasilkan minimal 0,5, 

sedangkan ketiga grafik menghasilkan nilai 

yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada penelitian ini range nilai yang 

digunakan tidak mempengaruhi hubungan 

antara diameter lintang TBS terhadap 

waktu respon dari sensor. 

 

 

 
 

Gambar 4.  Grafik pengaruh massa TBS 
kelapa sawit terhadap 
kecepatan konveyor (a) data 
18 Mei 2017, (b) data 20 Juni 
2017 

 

Gambar 4 merupakan grafik pengaruh 

massa TBS kelapa sawit terhadap 

kecepatan konveyor pada 2 kali 

pengambilan data yang berbeda. 

Pengambilan data pada tanggal 18 Mei 

2017 menggunakan TBS yang berjumlah 

28 TBS dan pengambilan data pada 20 Juni 

2017 menggunakan 10 TBS. Massa terbesar 

yang diukur pada pengambilan data 18 Mei 

2017 yaitu bernilai 16,4 kg dengan 

kecepatan konveyor 0,25 m/s. sedangkan 

massa terkecil yang diukur yaitu 4 kg 

dengan kecepatan konveyor 0,26 m/s. Pada 

pengambilan data 20 Juni 2017, massa 

terbesar dan terkecil yang diukur yaitu 

bernilai 16,4 kg dan 7,5 kg dengan 

kecepatan konveyor masing-masing adalah 

0,18 m/s dan 0,31 m/s.  

 

Persamaan garis korelasi yang ditunjukkan 

oleh kedua grafik tersebut yaitu 0,106 dan 

0,213. Nilai korelasi yang dihasilkan ini 
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sangat kecil karena nilai korelasi yang 

paling baik dihasilkan minimal 0,5. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini 

range nilai yang digunakan tidak 

mempengaruhi hubungan antara massa TBS 

terhadap kecepatan konveyor.  

 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu nilai  excess gain 

menghasilkan grafik linier dengan 

persamaan yang dihasilkan yaitu f = 

y0+a*x. Dimana nilai y0 = 1,5463 dan nilai 

koefisien dari a = -0,0080. Pola sinar 

berbentuk setengah elips dengan range 

jarak yang digunakan hanya sampai 0,25 m 

dari range jarak yang seharusnya, dengan 

daya 0,2 mW pada jarak vertikal 20 mm 

dan 0,18 mW pada jarak vertikal -20 mm. 

Analisa pengaruh ukuran TBS terhadap 

waktu respon dari sensor laser dapat 

diambil kesimpulan bahwa semakin besar 

ukuran panjang dari TBS, maka waktu 

respon yang dihasilkan sensor juga akan 

semakin lama. Analisa pengaruh massa 

terhadap kecepatan konveyor didapatkan 

kesimpulan yaitu, semakin kecil massa dari 

TBS maka kecepatan konveyor akan 

semakin besar, sedangkan jika massa TBS 

besar, maka kecepatan konveyor akan 

semakin kecil. 
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ABSTRAK 
 

Penentuan tingkat kematangan buah pada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebelum dipanen adalah 
sangat penting untuk mendapatkan kandungan minyak yang maksimum. Pada penelitian ini, metode 
pencitraan fluoresensi yang di induksi laser digunakan untuk mensimulasi penentuan tingkat kematangan 
buah kelapa sawit di pohon. Variasi jarak dari sitem ke TBS adalah 1,7 m, 3 m, dan 5 m pada meja yang 
datar diluar ruangan. Sistem optik yang digunakan terdiri dari laser dioda 650 nm (merah), 405 nm 
(ungu) dan kamera CMOS monokrom 1,3 Megapixel. Sampel TBS yang digunakan adalah varietas 
Tenera klon marihat dan lonsum dengan tingkat kematangan yang ditentukan secara tradisional yaitu F0 
dan F1 (mentah), F2 dan F3 (matang), dan F4 (lewat matang) masing-masing dua TBS. Tingkat 
kematangan ini dikuantisasi dengan pengukuran tingkat kekerasan buah menggunakan penetrometer. 
Citra buah yang disinari laser diolah menggunakan program ImageJ. Intensitas gray value mewakili 
intensitas fluoresensi buah. Hubungan antara intensitas fluoresensi dengan tingkat kematangan (fraksi) 
dan kekerasan  buah dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan nilai intensitas fluoresensi tertinggi terdapat 
pada tingkat kematangan (F2) yaitu sebesar 2,24 a.u yang di induksi oleh laser dioda ungu dan nilai 
kekerasan yang tertinggi terdapat pada tingkat kematangan (F0) yaitu sebesar 9,97 kg/cm2. 

 
Kata Kunci: kekerasan buah, kamera CMOS monokrom, kematangan,  pencitraan fluoresensi yang di 

induksi laser, TBS kelapa sawit  
 

ABSTRACT 

 
Determining ripeness levels of fresh fruit bunches (FFB) before harvesting is very important to obtain 
maximum oil content. In this research, laser-induced fluorescence imaging method is used to simulate the 
determination of the ripeness levels of oil palm fruit in trees. The variation of distance from the system to 
FFBs were 1.7 m, 3 m, and 5 m On a flat table and outside the room. The optical system used consists of 
a 650 nm (red), 405 nm (purple) diode laser and a 1.3 Megapixel monochrome CMOS camera. FFBs 
samples used were tenera varieties of Marihat and Lonsum clones with the ripeness levels that are 
traditionally defined as F0, and F1 (under ripe), F2 and F3 (ripe), and F4  (over ripe). These ripeness 
levels were quantized by measuring the hardness of the fruit using a penetrometer. Fruit images that have 
been iluminated by laser were processed using ImageJ program.The intensity of gray value represents the 
fluorescence intensity of the fruit. The relationship between fluorescence intensity and ripeness levels 
(fraction) and fruit hardness were analyzed. The results showed that the highest intensity of fluorescence 
was found at the ripeness level of (F2) of 2.24 a.u which was induced by the purple diode laser and the 
highest firmness value was at the ripeness level of (F0) of 9.97 kg/cm2. 

 
Keywords: firmness, monochrome CMOS camera, ripeness, remote laser induced fluorescence imaging, 

oil palm fresh fruit bunches (FFBs) 
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Pendahuluan 

 

Ekspor kelapa sawit merupakan salah satu 

sumber penghasil devisa negara Indonesia. 

Tanaman kelapa sawit (elaeis guineensis) 

merupakan tanaman perkebunan atau 

industri penghasil minyak nabati yang 

memiliki banyak keunggulan. Tingkat 

kematangan tandan buah segar (TBS) 

kelapa sawit  saat ini masih di tentukan 

secara manual dan tradisional oleh manusia 

berdasarkan kriteria yang sudah 

distandarkan. Tingkat kematangan TBS 

kelapa sawit diklasifikasikan secara 

tradisional antara lain mentah (unripe), di 

bawah matang (under ripe), matang (ripe), 

dan terlalu matang (over ripe) (Jaffar dkk. 

2009). 

 

Laser (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) adalah sumber 

cahaya koheren yang monokromatik dan 

sangat lurus. Komponen – komponen laser 

sangat diperlukan dalam proses laser untuk 

beroperasi dengan baik. Komponen– 

komponen tersebut yaitu medium aktif 

(gain), pompa energi, dan dua buah cermin. 

Cahaya laser memiliki sifat-sifat yang dapat 

membedakannya dengan sumber cahaya 

lainnya yaitu monokromatik, kolimasi, 

koherensi temporal dan koherensi spasial. 

 

Sistem deteksi jarak jauh telah banyak 

diaplikasikan pada bidang pertanian salah 

satunya yaitu untuk menentukan lokasi 

buah menggunakan metode computer vision 

di pohon (Jimenez dkk. 1999). Sistem ini 

memiliki keunggulan yang bersifat 

nondestruktif dan ekonomis. Sistem ini 

terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

sumber cahaya, objek dan detektor.  

 

Fluoresensi adalah Proses pemancaran 

radiasi cahaya setelah terjadinya eksitasi 

yang berenergi tinggi oleh suatu materi. 

Metode pendeteksian tingkat kematang 

menggunakan fluoresensi yang diinduksi 

laser telah banyak dikembangkan 

diantaranya yaitu pencitraan hyperspectral 

fluoresensi yang di induksi oleh laser untuk 

menilai kualitas dari buah apel (Noh dkk. 

2007). Aplikasi nondestruktif dari 

spektroskopi fluoresensi yang diinduksi 

oleh laser untuk analisa kuantitatif dari 

senyawa phonelic pada buah strawberi 

(Fragaria x ananassa) (wulf dkk. 2008). 

 

Pada penelitian ini, sebuah sistem deteksi 

jarak jauh menggunakan pencitraan 

fluoresensi dibuat dan dianalisa. Sistem 

terdiri dari sumber cahaya dan kamera. 

Sumber cahaya, kamera dan objek disusun 

dengan teknik laser triangulasi. Sistem 

digunakan untuk studi awal  klasifikasi 

tingkat kematangan TBS kelapa sawit 

dengan metode pencitraan fluoresensi yang 

diinduksi oleh laser. TBS kelapa sawit 

diukur dengan jarak yang berbeda. Gambar 

TBS kelapa sawit di rekam menggunakan 

kamera CMOS monokrom. Gambar yang 

didapat akan diolah menggunakan 

pencitraan fluoresensi. Hasil gambar yang 

didapat merupakan pengambilan keputusan 

tingkat kematangan TBS. Intensitas gray 

value akan dibandingkan dengan panjang 

gelombang. 

 

Metode Penelitian 

 

Alat yang digunakan yaitu dua laser dioda 

405 nm (ungu) dan 650 nm (merah), 

kamera CMOS monokrom, laser distance 

meter, light meter dan meja optik. Bahan 

yang digunakan yaitu TBS kelapa sawit 

varietas Tenera klon  marihat dan lonsum 

dengan lima fraksi kematangan. Fraksi 

kematangan ditentukan oleh pemanen yaitu 

F0 dan F (mentah), F2 dan F3 (matang), 

dan F4 (lewat matang). Prakitan sistem 

optik akan dibuat pada meja optik dan 

simulasi sistem akan dilakukan variasi jarak 

sistem ke sampel, Intensitas gray value 

terhadap tingkat kematangan pada jarak 

yang berbeda dan kekerasan buah akan di 
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analisa. Skema pengambilan data dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Skema Pengambilan Data 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode eksperimen. Jarak 

divariasikan  untuk mengukur intensitas 

fluoresensi terhadap tingkat kematangan. 

Variasi jarak yang digunakan yaitu 1,7 m, 3 

m dan 5 m. Sumber cahaya yang digunakan 

yaitu laser dioda merah dan laser dioda 

ungu. Panjang gelombang 405 nm 

menggunakan filter biru dan 650 nm 

menggunakan filter magenta. Penelitian 

dilakukan dari jam 08.00 wib sampai 15.00 

wib karena intensitas cahaya 

mempengaruhi perekaman gambar. 

Intensitas cahaya diukur menggunakan light 

meter, sedangkan pengukuran jarak 

menggunakan laser distance meter. Gambar 

2 merupakan rangkaian sistem deteksi jarak 

jauh. 

 
Gambar 2. Rangkaian sistem deteksi 

Jarak jauh 
 

Sumber cahaya tersebut akan mengenai 

sampel. Samya eksitasi dihidupkan pel 

yang dikenai laser akan menyerap cahaya 

dan memantulkan cahaya. Cahaya yang di 

pantulkan dari sampel tersebut akan 

melewati filter warna. Filter warna 

berfungsi untuk menyaring panjang 

gelombang tertentu yang akan masuk ke 

detektor. Detektor yang digunakan yaitu 

kamera CMOS monokrom. Sinyal listrik 

akan diubah menjadi citra yang kemudian 

akan ditampilkan pada layar Laptop.  

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil citra yang di dapatkan menggunakan 

software ImageJ akan dianalisa berdasarkan 

grafik yang di dapatkan. Hubungan 

intensitas fluoresensi terhadap  jarak yang 

berbeda dapat dilihat pada Grafik 1 untuk 

TBS kelapa sawit yang di induksi oleh laser 

405 nm dan Grafik 2 Hubungan intensitas 

fluoresensi terhadap tingkat kematangan 

dengan dua panjang gelombang yang 

berbeda. 

 
 

Grafik 1. Grafik intensitas fluoresensi 

dengan jarak yang berbeda 

yang diinduksi oleh laser dioda 

ungu. 

 
 

Grafik 2. Grafik intensitas fluoresensi 

terhadap tingkat kematangan 

dengan dua panjang 

gelombang yang berbeda. 
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Grafik 3.   Grafik hubungan antara 

intensitas fluoresensi terhadap 

nilai kekerasan buah yang 

diinduksi oleh laser dioda 

ungu. 

 

Grafik 1 menunjukkan bahwa intensitas 

fluoresensi tertinggi berada pada tingkat 

kematangan F2 (matang) yaitu sebesar 2,24 

a.u. Tren dari setiap jarak yang berbeda 

sama hanya saja pada saat pengolahan data 

nilai ROI yang digunakan tidak seragam 

antara jarak 1,7 m, 3 m dengan 5m. Selain 

itu, Hal ini disebabkan akibat pengaruh 

intensitas cahaya yang mengenai buah dan 

warna permukaan dapat  mempengaruhi 

intensitas fluoresensi. Semakin hitam warna 

permukaan buah, maka intensitas 

fluoresensi akan semakin kecil karena lebih 

banyak yang menyerap daripada 

memantulkan cahaya. 

 

Grafik 2 menunjukkan hal yang sama 

dengan Grafik 1. Intensitas fluoresensi 

tertinggi terdapat pada fraksi F2. Laser 

dioda 650 nm memiliki intensitas 

fluoresensi lebih besar daripada intensitas 

laser dioda 405 nm. Hal ini disebabkan 

karena  panjang gelobang 405 nm memiliki 

energi cahaya yang lebih besar daripada 

energi cahaya pada laser dioda 650 nm. 

Grafik 3 menunjukkan intensitas 

fluoresensi yang terhadap nilai kekerasan 

berbanding lurus. Semakin mnentah buah 

nilai kekerasan akan semakin tinggi dan 

intensitas akan semakin besar yaitu sebesar 

9,97 kg/cm2 yang terdapat pada fraksi F0 

dan didapatkan nilai regresinya adalah 

0,898. 

Kesimpulan 

Intensitas fluoresensi tertinggi dengan jarak 

dan dua panjang gelombang  yang berbeda 

terdapat pada tingkat kematangan F2 

dengan nilai sebesar  2,24 a.u.  laser 405 

nm  lebih baik digunakan untuk pengukuran 

tingkat kekerasan dibandingkan laser 650 

nm. 
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ABSTRAK 

 

Florescence Imaging merupakan salah satu metode nondestruktif yang dapat digunakan dalam klasifikasi 
tingkat kematangan. Penentuan kematangan buah juga dapat ditentukan secara destruktif dengan menguji 
tingkat kekerasan pada buah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
fluoresensi pada buah kelapa sawit terhadap tingkat kematangan berdasarkan sifat fisika buah yaitu 
kekerasan. Sistem ini terdiri dari laser dioda merah dengan panjang gelombang 650 nm, filter warna, dan 
kamera CMOS monokrom. Filter yang digunakan adalah filter warna magenta dengan bandwidth 395 nm 
sampai 440 nm dan 645 nm sampai 750 nm. Sampel merupakan TBS kelapa sawit dari varietas Tenera 
klon Topaz. Sampel terdiri dari tiga tingkat kematangan yang diwakili oleh lima fraksi yaitu F0, F1, F2, 
F3, dan F4. Sinar laser dengan ukuran berkas kecil disinari ke 5 buah kelapa sawit pada bagian tengah 
depan TBS secara bergantian. Buah yang disinari laser direkam oleh kamera dan citra yang diperoleh 
diolah dengan software ImageJ sehingga didapat nilai keabu-abuan (gray value). Buah kelapa sawit yang 
telah disinari kemudian di lepas dari tandan sebanyak 2 buah untuk diuji kekerasannya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa intensitas fluoresensi yang diwakili oleh gray value rata-rata meningkat seiring 
dengan kematangan buah. Buah mentah memiliki nilai kekerasan yang tinggi, kekerasan buah menurun 
saat buah matang hingga lewat matang. Korelasi gray value rata-rata dan kekerasan buah rata-rata 
memiliki nilai R2 sebesar 0,922. Metode ini potensial untuk menganalisa  intensitas fluoresensi terhadap 
tingkat kematangan buah kelapa sawit.  
 

Kata Kunci : Fluorescence Imaging, Buah Kelapa Sawit, Kematangan, Kekerasan Buah, ImageJ 
 

ABSTRACT 
 

Fluorescence imaging is one of the nondestructive methods that can be used in ripeness classification. 
Determination of fruit ripeness can be also determined destructively by testing the level of firmness of the 
fruit. This research was aimed to determine the relationship between fluorescence intensity of oil palm 
fruit to the ripeness level based on the physical properties of fruit which is the fruit firmness. The system 
consisted of a red laser diode with a wavelength of 650 nm, a color filter, and a monochrome CMOS 
camera. The filter used is magenta color filter which has bandwidth 395 nm until 440 nm and 645 nm 
until 750 nm. The sample is the oil palm FFB from the varieties of Tenera clon Topaz. The samples 
consists of three levels of ripeness represented by five fractions namely F0, F1, F2, F3, and F4. The laser 
beam with a small beam size was shoned to 5 pieces of palm oil in the center of the FFB alternately. The 
fruits that were illuminated by laser were recorded by camera and the images obtained are processed with 
ImageJ software to obtain an average gray value. The oil palm fruit has been irradiated then separated 
from the bunches of 2 pieces to tested its firmness. The results show that the fluorescence intensity 
represented by the average gray value increases with fruit ripeness. Under ripe fruit has a high firmness 
value, fruit firmness decreases as the fruit ripe until over ripe. The correlation of average gray value and 
average fruit firmness has R2 value of 0.922. This method is potential to analyze the fluorescence 
intensity to the ripeness level of oil palm fruit. 
 
Keywords : Fluorescence Imaging, Oil Palm Fruit, Ripeness, Fruit Firmness, ImageJ 
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Pendahuluan 

 

Metode optik telah dikembangkan 

dalam sistem pertanian modern saat ini 

khususnya dalam metode pendeteksian. 

Metode optik mempunyai kelebihan 

dibandingkan metode lain karena 

bersifat nondestruktif. Metode 

nondestruktif yang telah dimanfaatkan 

dalam bidang pertanian diantaranya 

Computer Vision, Spektroskopi NIR 

(Near Infra Red), Hyperspectral 

Imaging dan Fluorescence Imaging.  

 

Fluorescence Imaging (FI) adalah salah 

satu metode optik yang digunakan 

dalam klasifikasi buah. Fluoresensi 

merupakan salah satu proses yang 

terjadi karena adanya interaksi cahaya 

dengan materi. Sistem fluorescence 

imaging terdiri dari beberapa komponen 

utama yaitu sumber cahaya, komponen 

optik pengirim dan pengumpul cahaya, 

filter emisi, serta detektor. Metode FI 

dikembangkan karena sistemnya yang 

sederhana, bersifat tidak merusak atau 

nondestruktif, sensitivitas tinggi, murah, 

dan cepat (Sankaran dkk, 2010). 

 

Kelapa Sawit adalah salah satu 

komoditas ekspor terbesar di Indonesia. 

Pada tahun 2014, ekspor minyak kelapa 

sawit meningkat dari  20.577.976 ton 

menjadi 22.892.387 ton dan akan terus 

meningkat setiap tahunnya (Ditjebun, 

2015). Namun hal ini dihadapkan pada 

berbagai masalah yang signifikan. 

Kendala utama ekspor minyak kelapa 

sawit ke luar negeri adalah kualitas 

Crude Palm Oil (CPO) dengan  

kandungan asam lemak bebas (ALB) 

yang masih di atas rata-rata 5%. Syarat 

ekspor CPO yang sesuai standar 

internasional harus memiliki ALB  

kurang dari 3 % (Thoriq, 2013). Selain 

itu, proses pemanenan dan pengamatan 

tingkat kematangan juga menjadi salah 

satu faktor permasalahan rendahnya 

kualitas minyak kelapa sawit yang 

dihasilkan (Cherie, 2015). Untuk 

menghasilkan minyak yang maksimum, 

Tandan Buah Segar (TBS) harus berada 

pada tingkat kematangan yang tepat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah sistem optik 

fluorescence imaging untuk 

menganalisa hubungan intensitas 

fluoresensi dan tingkat kematangan 

buah kelapa sawit berdasarkan nilai 

kekerasan buah.  

 

Metode Penelitian 

 

Gambar 1 merupakan sistem fluorescence 

imaging (FI) yang telah dibangun dalam 

penelitian ini. Alat dan bahan yang 

digunakan pada sistem FI adalah laser 

dioda merah dengan panjang gelombang 

650 nm, filter warna magenta, filter ND 

(Neutral Density), kamera CMOS 

monokrom sebagai detektor, lensa kamera, 

komputer, dan sampel. Sampel yang 

digunakan adalah TBS kelapa sawit 

varietas Tenera klon Topaz. Sampel terdiri 

dari tiga tingkat kematangan yang diwakili 

oleh lima fraksi yaitu F0, F1, F2, F3, dan 

F4. 
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Gambar 1. Skema Sistem Fluorescence 
                  Imaging 
 

Penelitian dimulai dengan mengarahkan 

laser dioda ke sampel. Sampel berupa TBS 

kelapa sawit yang telah ditandai sebanyak 5 

buah untuk setiap TBS kemudian disinari 

pada bagian tengah depan secara 

bergantian. Berkas laser yang mengenai 

buah diatur agar ukuran berkasnya kecil. 

Filter ND diletakkan didepan laser agar 

intensitas cahaya laser yang diberikan 

berkurang.  Sinar laser yang mengenai 

permukaan buah ditangkap oleh detektor 

dalam waktu singkat setelah melewati filter 

warna. Jarak kamera ke sampel diatur 

sejauh 52 cm dengan jarak kamera ke laser 

sejauh 16 cm agar didapat fokus gambar 

yang tepat. Kamera CMOS monokrom 

sebagai detektor menangkap sinyal berupa 

cahaya dengan menghasilkan keluaran 

dalam bentuk gambar atau citra. Citra yang 

diperoleh lalu disimpan di komputer dan 

diolah dengan software ImageJ sehingga 

didapat nilai keabu-abuan (gray value) 

yang mewakili intensitas fluoresensi. 

 

Pengukuran kekerasan pada buah kelapa 

sawit dilakukan secara kuantitatif yaitu 

dengan alat penetrometer. Buah yang akan 

diukur kekerasannya di lepaskan dari 

tandannya sebanyak 2 buah untuk  setiap 

fraksi, kemudian kulit buahnya dikupas 

sedikit agar memudahkan pengukuran. 

Pengukuran dilakukan pada dua sisi buah 

kelapa sawit. Secara umum, prinsip kerja 

penetrometer adalah mengukur kedalaman 

tusukan dari jarum penetrometer dengan 

memberikan tekanan terhadap buah. 

Pengukuran dilakukan selama 2 detik, 

kemudian penetrometer akan menampilkan 

nilai kekerasan yang ditunjukkan dalam 

bentuk angka. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan kekerasan buah terhadap tingkat 

kematangan merupakan kebalikan dari 

hubungan intensitas fluoresensi terhadap 

tingkat kematangan. Gambar 2 

menunjukkan bahwa intensitas fluoresensi 

yang dihasilkan oleh buah kelapa sawit 

terus meningkat seiring dengan tingkat 

kematangan buah. Nilai intensitas tertinggi 

terdapat pada F4 sebesar 53,92 a.u.  

 

 
Gambar 2. Grafik hubungan intensitas 

fluoresensi terhadap tingkat 

kematangan buah kelapa 

sawit 
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Gambar 3. Grafik hubungan kekerasan 

buah rata-rata terhadap 

tingkat kematangan buah 

kelapa sawit 

 

Tingkat kematangan memiliki 

hubungan berbanding terbalik dengan 

tingkat kekerasan buah seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. Buah 

dalam keadaan mentah yaitu pada F0 

memiliki nilai kekerasan yang tinggi. 

Semakin matang buah, maka nilai 

kekerasan semakin rendah karena kadar 

air pada buah semakin meningkat. 

Kekerasan terendah terdapat pada F4 

yaitu pada buah lewat matang. 

Kekerasan buah berhubungan dengan 

kadar air yang terkandung pada buah. 

Buah yang memiliki kadar air tinggi 

akan mudah lunak dan cepat busuk 

sehingga tingkat kekerasannya rendah.  

 

 

Gambar 4. Grafik hubungan intensitas 

fluoresensi terhadap 

kekerasan buah rata-rata 

 

Gambar 4 merupakan grafik hubungan 

antara intensitas fluoresensi terhadap 

kekerasan buah rata-rata. Tingkat 

kematangan yang diwakili oleh fraksi 

dikuantisasi melalui pengukuran 

kekerasan buah sehingga diperoleh nilai 

kematangan yang ditunjukkan oleh 

angka pada alat penetrometer. Nilai 

kekerasan buah tertinggi sebesar 9,35 

kg/cm2 dan nilai kekerasan buah 

terendah sebesar 5,73 kg/cm2. Trend 

pada grafik menunjukkan bahwa 

intensitas fluoresensi mengalami 

penurunan dengan meningkatnya 

kekerasan buah. Pada buah lewat 

matang memiliki intensitas fluoresensi 

tertinggi sedangkan pada buah mentah 

intensitas fluoresensi memiliki nilai 

terendah. Berdasarkan persamaan 

regresi linier yang diperoleh dari grafik, 

maka didapatkan korelasi sebesar 0,922.  

 
Gambar 5. Grafik hubungan intensitas 

fluoresensi terhadap 

kekerasan buah individu 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa 

intensitas fluoresensi dengan nilai 

kekerasan individu memiliki trend 

grafik yang sama seperti pada Gambar 
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4. Intensitas fluoresensi tertinggi 

terdapat pada buah lewat matang dan 

mengalami penurunan pada buah 

mentah dengan korelasi sebesar 0,249. 

Hal ini menunjukkan bahwa intensitas 

fluoresensi memiliki hubungan 

berbanding terbalik dengan kekerasan 

buah.  

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan yaitu intensitas 

fluoresensi yang diwakili oleh gray 

value rata-rata meningkat seiring 

dengan kematangan buah. Sedangkan 

tingkat kematangan memiliki hubungan 

berbanding terbalik dengan kekerasan 

buah rata-rata. Korelasi gray value rata-

rata dan kekerasan buah rata-rata 

memiliki nilai R2 sebesar 0,922. Hal ini 

menunjukkan bahwa intensitas 

fluoresensi memiliki hubungan 

berbanding terbalik dengan kekerasan 

buah. Metode nondestruktif 

fluorescence imaging ini potensial 

untuk menganalisa intensitas fluoresensi 

terhadap tingkat kematangan buah 

kelapa sawit. Penelitian lanjutan dapat 

dilakukan untuk mendeteksi tingkat 

kematangan pada buah kelapa sawit. 
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ABSTRAK 
 
Penggunaan sistem deteksi penentuan kematangan dengan mengunakan metode optik diperlukan untuk 
menentukan kematangan TBS yang memiliki standar. Pada penelitian ini dibuat sistem penentuan 
kematangan TBS di pohon berbasis laser dan fotodioda. Sistem ini menggunakan dua buah laser dengan 
panjang gelombang 650 nm (merah) dan 405 nm (ungu), detektor fotodioda, lensa konvex, filter cahaya 
serta rangkaian penguat. Sampel yang digunakan merupakan varietas tenera dengan 5 variasi tingkat 
kematangan berbeda. Pada pengukuran didapatkan keluaran berupa tegangan listrik yang merupakan 
hasil pemantulan sinar laser dari TBS yang tangkap oleh detektor fotodioda. Sampel merupakan TBS 
yang masih berada di pohon dengan ketinggian bervariasi antara 2,5 sampai 4 meter. Grafik karakteristik 
keluaran tegangan dan kekerasan terhadap tingkat kematangan TBS dianalisa. Hasil dari penelitian 
menunjukkan kedua jenis laser menghasilkan tegangan yang berbeda pada tiap tingkat kematangan. Laser 
merah memiliki nilai tegangan yang lebih besar dibanding laser ungu. Tegangan tertinggi yang dihasilkan 
setiap laser yaitu 2,37 mV untuk laser merah dan 0,83 mV pada laser ungu. Nilai kekerasan buah kelapa 
sawit berbanding terbalik dengan tingkat kematangan, dimana pada nilai kekerasan tertinggi pada fraksi 
F0 yaitu 9,34 kg/cm2 dan terendah fraksi F4 yaitu 5,93 kg/cm2. 
 

Kata kunci: Kelapa sawit, Deteksi jarak jauh, Fotodioda, Laser, Tingkat kematangan 

 
 

ABSTRACT 

 
The use of ripeness determination detection system using optical method is to determine Fresh Fruit 
Bunches (FFB) ripeness that has standard. In this research the FFB ripeness determination system is built 
using laser and photodiode that is aimed at the oil palm tree. This system uses two lasers with 650 nm 
(red) and 405 (purple) wavelengths, photodiode detectors, convex lens, filter and an amplification circuit. 
The samples used are tenera varieties with 5 varieties of ripeness level. The measurement gave an output 
of electrical voltage which is the result of reflected laser beam from FFB that is detected by the 
photodiode. The sample is FFB yang is still on the tree with different variation of height between 2.5 to 4 
meters. The characteristic graph of the voltage output and firmness of the fruit according to the different 
ripeness levels of FFB are analyzed. The results show that the two types of lasers produce different 
voltage on each ripeness level. The red laser has a higher voltage than the purple laser. The highest 
voltage that is produced by each laser is 2.37 mV for the red laser and 0.83 mV for the purple laser. The 
fruit firmness of the oil palm is inversely proportional with the ripeness levels, the highest firmness value 
is the F0 fraction which is 9.34 kg/cm2 and the lowest is the F4 fraction with the value of 5.93 kg/cm2. 
 

Keyword: Oil palm, Remote detecting, Photodiode, Laser, Ripeness Level 

Pendahuluan 

 

Industri kelapa sawit Indonesia merupakan 

salah satu penghasil utama devisa negara. 

Penggunaan dan permintaan minyak kelapa 

sawit  mengalami peningkatan dalam 

beberapa dekade terakhir, oleh sebab itu 

peningkatan kualitas dari buah kelapa sawit 

menjadi perhatian penting bagi para petani 

dan pengusaha kelapa sawit. Kematangan 

mailto:radikel.zikri@gmail.com
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buah saat dipanen merupakan salah satu 

faktor penting dalam menjaga kualitas 

buah. Kualitas buah yang sangat baik 

ditentukan oleh tingkat kematangan buah 

dan sifat fisiknya. Kualitas buah kelapa 

sawit ditentukan oleh kandungan minyak 

rendemen dalam buah yang maksimum 

dengan kandungan asam lemak bebas yang 

sangat rendah. Ini ditentukan oleh tingkat 

kematangannya (Razali, 2012). 

  

Penentuan tingkat kematangan (TBS) 

kelapa sawit saat ini masih dilakukan secara 

tradisional mengandalkan pengamatan 

pemanen berpengalaman. Penentuan 

kematangan secara tradisional diantaranya 

dengan cara melihat perubahan warna pada 

buah dan menghitung jumlah brondolan 

buah yang jatuh dari TBS. Kedua metode 

ini bersifat subjektif, tidak akurat untuk 

pohon yang tinggi dan jumlah TBS yang 

banyak. Metode untuk penentuan 

kematangan yang bersifat objektif, cepat, 

akurat, dan tidak merusak tandan perlu 

dikembangkan. 

 

Pengukuran dan deteksi berbagai hal yang 

berhubungan dengan tanaman, buah, dan 

sayuran di bidang pertanian menggunakan 

metode optik telah banyak dikembangkan. 

Metode optik mengunakan fenomena 

interaksi gelombang elektromagnetik 

dengan material biologi seperti daun, buah, 

dan sayuran yang mempunyai sifat-sifat 

optik (Van Beers dkk., 2014). Sumber 

cahaya yang digunakan diantaranya lampu, 

laser dioda (LD), dan dioda pemancar 

cahaya (LED). Pengunaan laser lebih 

diminati karena tidak bergantung pada 

pencahayan yang homogen jika 

mengunakan cahaya putih. Sistem laser dan 

fotodioda  sering disebut Probe dan telah 

digunakan untuk estimasi buah-buah yang 

mengandung pigmen atau berwarna (Bodria 

dkk, 2004).  Namun, beberapa penelitian 

masih terfokus kepada penelitan skala 

laboratorium sehingga diperlukan 

penelitian lapangan untuk buah di pohon. 

 

Pada penelitian ini, sistem deteksi 

kematangan tandan buah segar (TBS) 

kelapa sawit berbasis laser dan detektor 

fotodioda telah dibuat. Sistem tersebut 

digunakan untuk mendeteksi tingkat 

kematangan TBS di pohon dengan variasi 

ketinggian. Sistem deteksi mengunakan 

laser dengan konfigurasi segitiga dinamai 

sistem laser triangulation, dimana letak 

cahaya laser yang mengenai buah yang 

dipantulkan ke fotodioda membentuk 

segitiga. Panjang gelombang laser yang 

digunakan adalah 650 nm (merah) dan 405 

nm (ungu). Hubungan antara tegangan 

gabungan yang dideteksi fotodioda 

terhadap tingkat kematangan dibandingkan. 

Tingkat kematangan buah dari TBS kelapa 

sawit dikuantisasi mengunakan uji 

kekerasan buah dengan penetrometer.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk Membuat 

sistem deteksi tingkat kematangan TBS 

kelapa sawit berbasis laser dan menganalisa 

hubungan nilai tegangan listrik yang 

dihasilkan terhadap tingkat kekerasan dan 

tingkat kematangan buah. penelitian ini 

juga dibatasi beberapa hal diantaranya 

sampel adalah TBS kelapa sawit yang 

masih berada di pohon, sampel TBS terdiri 

dari beberapa kematangan yang disebut  

fraksi f0, f1, f2, f3 dan f4, tingkat 

kematangan yang diperoleh sebagai sampel 

bergantung pada keadaan saat akan panen 

dan fraksi kematangan ditentukan oleh 

pemanen berpengalaman, varietas sawit 

yang digunakan adalah Tenera Klon Topaz, 

ketinggian tandan divariasikan 2,5 hingga 4 

meter bergantung pada keadaan saat akan 

panen dan tingkat kematangan dikuantisasi 

dengan mengukur tingkat kekerasan yang 

diukur mengunakan penetrometer. 
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Metode Penelitian 
 
Metode penelitian yang  dilakukan berupa 

sistem deteksi kematangan tandan buah 

segar (TBS) kelapa sawit berbasis laser dan 

detektor fotodioda. Sistem tersebut 

digunakan untuk mendeteksi tingkat 

kematangan TBS di pohon dengan dua 

variasi ketinggian. Laser yang digunakan 

adalah laser ungu 405 nm dan laser merah 

650 nm dengan pengambilan data secara 

bergantian. Cahaya laser yang ditembakkan 

pada TBS akan memantulkan sinar yang  

diterima oleh detektor fotodioda, kemudian 

dikuatkan mengunakan penguat multiboard. 

 

Sampel yang digunakan adalah TBS 

varietas Tenera Klon Topaz. Sampel tediri 

dari 5 fraksi kematangan, yaitu Fraksi 0, 

Fraksi 1, Fraksi 2, Fraksi 3 dan Fraksi 4. 

Setiap fraksi terdiri dari 1-2 TBS 

bergantung pada saat TBS akan dipanen. 

Pengambilan data tegangan pada setiap 

TBS adalah menyinari 9 buah pada TBS 

yang terdiri dari 3 buah bagian atas, 3 buah 

bagian tengah serta 3 buah bawah TBS. 

Pemilihan tingkat kematangan dipengaruhi 

oleh TBS yang tersedia di pohon yang siap 

untuk di panen dari tempat pemilihan 

sampel. Penentuan tingkat kematangan 

ditentukan oleh pemanen yang 

berpengalaman. 

 
Gambar 1. Sistem Deteksi Penelitian 

Skema sistem deteksi yang dibangun dapat 

dilihat pada Gambar 1. Kelapa sawit yang 

dikenai laser akan memantulkan cahaya 

laser yang ditembakkan. Cahaya laser yang 

dipantulkan akan mengenai lensa dan filter 

cahaya. Filter cahaya akan meneruskan 

cahaya laser yang dipantulkan. Cahaya 

yang dilewatkan ditangkap oleh detektor 

fotodioda. Ketika fotodioda menangkap 

cahaya yang diteruskan oleh filter cahaya, 

maka akan menghasilkan arus yang relatif 

kecil. Besar-kecilnya arus ini tergantung 

dari intensitas panjang gelombang yang 

mengenai fotodioda tersebut. Arus yang 

dihasilkan oleh detektor fotodioda besarnya 

linier terhadap intensitas panjang 

gelombang yang masuk dalam area 

penerimaan. Oleh sebab itu arus ini harus 

diubah ke tegangan agar didapatkan 

sinyalnya kembali (Gunarta, 2011). 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hubungan antara tegangan dengan tingkat 

kematangan TBS dapat dilihat pada 

Gambar 2. Grafik nilai tegangan yang 

dihasilkan merupakan hubungan untuk 

setiap fraksi kematangan berbeda dan 

sumber cahaya dengan panjang gelombang 

berbeda. Buah yang diberi perlakuan 

berupa pemberian sinar pada daerah 

tertentu akan menentukan sifat fisika buah 

berupa warna dan tingkat kematangan  buah 

berupa kadar air yang meningkat bila buah 

semakin masak (Thoriq, 2016). 

 
Gambar 2. Grafik hubungan tegangan 

dengan kematangan 

diinduksi dua panjang 

gelombang laser 
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Hasil dari penelitian menunjukkan kedua 

jenis laser menghasilkan tegangan yang 

berbeda pada tiap tingkat kematangan. 

Laser merah memiliki nilai tegangan yang 

lebih besar dibanding laser ungu. Pada laser 

merah nilai tegangan mengalami 

peningkatan dari buah mentah kepada buah 

matang kecuali pada F2, sedangkan pada 

laser ungu nilai dari tegangannya naik dari 

F0 sampai F3 dan justru turun pada F4. 

Penurunan nilai tegangan yang berada di F4 

kemungkinan disebakan pengaruh 

kandungan minyak pada sampel yang 

menurun. Selain pengaruh kadar minyak 

pada buah, tinggi rendahnya pola yang 

terbentuk dari setiap fraksi diduga 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya pada 

saat pengukuran (Thoriq, 2013).  

 

Salah satu proses yang terjadi selama 

proses kematangan pada buah adalah 

penurunan kekerasan pada sifat fisik buah. 

Proses penurunan kekerasan dari daging 

atau fisik buah disebabkan oleh degradasi 

komponen-komponen penyusun dinding sel 

buah. Buah yang semakin matang memiliki 

kekerasan buah yang lebih rendah, hal ini 

disebabkan adanya komponen dinding sel 

yang berubah dan berpengaruh terhadap 

kekerasan (Winarno, 1981).  

 

Pengujian kekerasan buah biasanya 

dilakukan secara kualitatif dengan menekan 

buah menggunakan tangan. Pengukuran 

juga bias dilakukan dengan cara kuantitatif 

menggunakn alat ukur kekerasan buah 

berupa penetrometer. Pengukuran 

kekerasan pada buah kelapa sawit 

dilakukan dengan mengikis dua bagian 

buah untuk dijadikan tumpuan pengukuran. 

Besaran kekerasan buah ditentukan dengan 

skala yang di tunjukkan pada penetrometer 

dengan mengukur kedalaman tusukan 

terhadap massa dan waktu (kg/cm2). 

 

 
 

Gambar 3 Hubungan Tegangan dengan 

Kekerasan Diinduksi Dua 

Panjang Gelombang Laser 

 

Pada laser ungu tegangan sampel pada 

tingkat kekerasan sekitar 6.00 kg/cm2 

rendah sedangkan pada laser merah dengan 

kekerasan sekitar 6.00 kg/cm2 tegangannya 

justru tinggi. Grafik pada Gambar 3 juga 

menunjukkan tingkat kekerasan buah 

kelapa sawit berbanding terbalik dengan 

tingkat kematangan fraksi. Menurut Apandi 

(1984), perubahan tekstur pada buah ketika 

keras menjadi lunak karena terjadi proses 

kelayuan akibat respirasi dan transpirasi.  

Proses respirasi dan transpirasi adalah 

proses kehilangan air akibat berkurangnya 

karbon dalam proses respirasi, hal ini 

menyebabkan sel menjadi lunak dan lemas.  

 

Kesimpulan 

Nilai tegangan rata-rata untuk setiap sampel 

terhadap kematangan memiliki nilai yang 

berbeda bergantung pada laser yang 

digunakan. Laser 650 nm menghasilkan 

nilai tegangan keluaran lebih tinggi 

dibandingkan dengan laser 405 nm. 

Hubungan nilai tegangan dari laser 650 nm 

dan laser 405 nm terhadap tingkat 

kekerasan rata-rata mengalami fluktuasi 

setiap kenaikan tingkat kematangan. Nilai 

tingkat kekerasan berbanding terbalik 

dengan tingkat kemantangan. Buah yang 

masih mentah memiliki tingkat kekerasan 

yang tinggi dan buah yang matang memiliki 

kekerasan yang rendah. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini adalah studi awal dari aplikasi chitosan sebagai indikator makanan layak konsumsi. 
Chitosan yang digunakan berasal dari cangkang kepiting. Karena penggunaannya dalam kemasan yang 
bersinggungan langsung dengan keadaan makanan, maka perlu diketahui tentang kandungan logam berat 
pada chitosan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat dari 
chitosan, sebelum chitosan tersebut dimanfaatkan lebih lanjut. Kandungan logam berat tersebut antara 
lain Timbal (Pb), Cadmium (Cd), Kromium (Cr), dan Nikel (Ni). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah AAS (Atomic Absorption Spectrophothometry). 
 
Kata Kunci: AAS, chitosan, logam berat 

 

ABSTRACT 

 
This study was beginning research for chitosan application as food indicator suitable consumption. 
Chitosan used  from crab shells. Because its use in packaging  have contact with food condition, so we 
need to know the content of heavy metal in chitosan. Then, the purpose of this research was want to 
know the content of heavy metals, like Timbel (Pb), Cadmium (Cd), Chromium (Cr) and Nickel (Ni). 
Metods of this research was AAS (Atomic Absorption Spectrophothometry). 
 
Keywords: AAS, chitosan, heavy metals 
 

 

Pendahuluan 

 

Indonesia sebagai negara kepualauan kaya 

akan hasil lautnya. Menurut Pusat Data 

Statistik dan informasi catatan Departemen 

Kelautan dan Perikanan tahun 2014, 

menyatakan bahwa volume ekspor udang 

dan kepiting mencapai 90.000 dan 4.000 

ton. Sekitar 80-90% ekspor udang 

dilakukan dalam bentuk udang beku tanpa 

kepala dan kulit sehingga menghasilkan 

limbah yang bobotnya mencapai 25-30% 

dari bobot udang utuh (Fadli, 2015). 

Demikian juga ekspor kepiting (umumnya 

kaleng) sekitar 4.000 ton per tahun juga 

berpotensi menghasilkan cangkang sebagai 

limbah sebanyak 1.000 ton per tahun. 

Sebaran ketersediaan kulit kepiting, 

mencakup Sumatera Utara, Pantai Timur 

Sumatera, Pantura Jawa, Kalimantan dan 

Sulawesi Selatan (Nuralam, dkk, 2012). 

Untuk itu, perlu adanya suatu solusi 

pengolahan cangkang kepiting agar tidak 

menjadi limbah. Salah satunya pemanfaatan 

cangkang kepiting yaitu dapat digunakan 

untuk membuat chitosan (Kumari, dkk, 

2017; Ahmed, dkk, 2017; Yen, dkk, 2008; 

Ramasamy, dkk, 2017; Bumgardner, dkk, 

2017). 
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Chitosan adalah hasil dari proses deasetilasi 

dari senyawa kitin yang banyak terdapat 

pada kulit luar hewan Crustaceae (Hargono, 

2008). Chitosan telah dimanfaatkan dalam 

beberapa bidang (Kusumawati, 2009), 

antara lain bidang pertanian, bidang 

pengolahan air, bidang makanan, dan 

bidang kesehatan. Penelitian tentang 

pemanfaatan chitosan antara lain oleh 

(Yunarsih, 2013), melakukan penelitian 

membran chitosan dapat menurunkan fosfat 

dalam air limbah laundry. (Al-Manhel, AJ., 

dkk., 2016) melakukan penelitian tentang 

penyaringan air menggunakan chitosan. 

Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa 

tingkat kekeruhan, konduktivitas listrik dan 

pH akan menurun dengan meningkatnya 

konsentrasi chitosan. 

 

Demikian banyaknya penelitian dengan 

menggunakan chitosan dalam berbagai 

bidang. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengkarakterisasi kandungan logam berat 

pada chitosan yang dapat diaplikasikan 

dalam bidang pangan serta menganalisis 

pengaruh milling terhadap kandungan 

logam berat dalam chitosan. Chitosan harus 

aman jika bersentuhan langsung dengan 

makanan ataupun minuman (Crizel, dkk, 

2018; Klinmalai, dkk, 2017). Chitosan yang 

digunakan berasal dari cangkang kepiting. 

Hewan laut ini banyak ditemukan di 

peraian Indonesia, dan beberapa perairan di 

Indonesia sudah tercemar oleh kandungan 

logam berat (Perry, dkk, 2015; Analuddin, 

dkk, 2017; Perrymana, dkk. 2017; Sindern, 

dkk, 2016; Palapa, dkk, 2015).  

 

Kandungan logam berat seperti timbal (Pb), 

kadmium (Cd), kromium (Cr) dan nikel 

(Ni) jika masuk ke dalam tubuh maka akan 

berakibat buruk, seperti timbal (Pb) yang 

bersifat racun, logam ini dapat merusak 

sistem syaraf jika terakumulasi dalam 

jaringan halus dan tulang untuk waktu yang 

lama (Silva, dkk, 2017). Sementara 

cadmium (Cd) dapat menyebabkan 

gangguan pada nefron ginjal (nefrotosisitas) 

yaitu gejala proteinuria atau protein yang 

terdapat dalam urin, juga suatu keadaan 

sakit dimana terdapat kandungan glukosa 

dalam air seni yang dapat berakibat kencing 

manis atau diabetes yang dikenal dengan 

glikosuria, dan aminoasidiuria atau 

kandungan asam amino dalam urine disertai 

dengan penurunan laju 

filtrasi (penyaringan) glumerolus ginjal dan 

gangguan kardiovaskuler yaitu kegagalan 

sirkulasi yang ditandai dengan penurunan 

tekanan darah maupun tekanan darah yang 

meningkat (hipertensi) (Tinkov, dkk, 2017). 

 

Dampak negatif dari kromium pada jumlah 

yang tinggi pada tubuh manusia dapat 

menyebabkan reaksi alergi, peradangan, 

keracunan, kerusakan organ tubuh, penyakit 

kanker bahkan kematian (Novotnik, dkk, 

2016). Sementara dampak negatif dari 

logam nikel pada tubuh dalam jumlah besar 

beresiko menyebabkan kanker paru-paru, 

hidung, larynx dan prostat, selain itu juga 

dapat menyebabkan pusing dan kegagalan 

bernapas (Zambelli, dkk, 2016). 

 

Perlakuan milling terhadap chitosan 

bertujuan untuk mendapatkan serbuk 

chitosan yang lebih halus dan lebih 

homogen, sehingga lebih mudah dibuat 

campuran. Selain itu, pengaruh ball mill 

dapat menyebabkan deformasi plastis dan 

efek welding pada chitosan (Zhang, dkk, 

2012; Zhang, dkk, 2015). Oleh karena itu, 

dengan proses milling diharapkan dapat 

menurunkan konsentrasi kandungan logam 

berat pada chitosan. 

 

Chitosan yang bebas dari logam berat bisa 

digunakan dalam pembuatan ChiPoA 

dengan menambahkan polyvinyl alcohol 

(PVA) dan ekstrak antosianin dari ubi 

ungu. Antosianin dari ubi ungu ini 

mengandung pigmen warna ungu yang 

dapat berubah warnanya jika terkena 

cahaya atau perubahan suhu, sehingga 
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dapat digunakan sebagai indikator kualitas 

pangan (Li, dkk, 2017; Wang, dkk, 2017). 

 

Metode Penelitian 
 

Bahan  

 

Bahan-bahan utama yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu chitosan dari kulit 

kepiting yang diolah oleh Pusat Penelitian 

Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, 

polyvinyl alcohol (PVA) produk komersil 

dari Merck dan ubi jalar ungu yang juga 

merupakan produk komersil dari Kumara. 

Sedangkan bahan tambahan lainnya yaitu 

asam klorida (HCl), natrium hidroksida 

(NaOH) dan air destilasi (akuades). 

 

Prosedur Penelitian 

 

a. Milling Chitosan 

 

Chitosan yang sudah diolah oleh Pusat 

penelitian Bioteknologi dan Bioindustri 

Indonesia dilakukan penggerusan 

(dimilling) dengan dengan perbandingan 

sampel dan bola-bola milling 1:20 selama 

20 jam dengan kecepatan putaran 1.000 

rpm yang dilakukan di laboratorium Fisika 

Universitas Indonesia, Depok. 

 

b. Persiapan Larutan Polyvinyl Alcohol 

(PVA) 

 

Serbuk PVA dilarutkan ke dalam air 

destilasi dengan perbandingan 1:100 

kemudian diaduk sampai tercampur semua. 

c. Ekstraksi Antosianin dari Ubi Jalar Ungu 

 

Ubi jalar ungu yang sudah dikupas dan 

dicuci kemudian diblender sampai halus, 

kemudian dilarutkan dalam etanol:air 

dengan perbandingan 7:3, kemudian 

ditambahkan HCl untuk mengatur  pH-nya 

sampai 2,0. Adonan ubi jalar ungu 

dibiarkan selama 24 jam pada suhu 5oC, 

dan terlindung dari cahaya. Setelah itu 

disaring dan dimasukan kedalam mesin 

pemutar dengan kecepatan 2.000 rpm 

selama 10 menit. Hasilnya disaring kembali 

dengan kertas Whatman dan ditambahkan 

NaOH untuk menetrakan pH menjadi 7,0.  

 

d. Pembuatan ChiPo 

 

ChiPo merupakan chitosan yang 

ditambahkan dengan larutan PVA dengan 

perbandingan 3:7 dan diaduk sampai 

tercampur homogen. 

 

e. Pembuatan ChiPoA 

 

ChiPoA dibuat dengan mencampurkan 

ChiPo dengan ekstrak antosianin dari ubi 

jalar ungu dengan perbandingan 3:1 dan 

diaduk sampai tercampur homogen.  

 

f. Karakterisasi Kandungan Logam Berat  

dengan AAS 

 

Chitosan kontrol (sebelum dimilling) dan 

yang sudah dimilling diukur kandungan 

logam beratnya berupa timbal, kadmium, 

kromium dan nikel dengan menggunakan 

AAS. Preparasi sampel dan karakterisasi 

dengan AAS dilakukan di laboratorium 

Kimia Universitas Indonesia, Depok. 

 

g. Analisis Densitas Kamba (ρ) 
 

Densitas kamba diukur menurut (Khalil, 

1999) untuk semua sampel yang dihasilkan. 

Sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur 

sampai volumenya mencapai 50 ml 

kemudian massanya ditimbang. Densitas 

kamba dinyatakan dalam kg/m3 atau g/ml. 

Besarnya densitas kamba dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

                                       (1) 

 

Keterangan: 

ρ : densitas kamba 
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m1  : massa gelas ukur kosong 

m2   : massa gelas ukur + sampel 

 

Secara garis besar tahapan penelitian dapat 

dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skematik penelitian. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Kandungan Logam Berat pada Chitosan 

 

Hasil pengukuran logam berat pada 

chitosan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan logam berat pada 
chitosan sebelum milling dan 
stelah milling.  

Sampel 
Logam Berat (ppm) 

Pb Cd Cr Ni 

CK ND ND 1,06 ND 

CM ND ND ND ND 

 

Keterangan: 

CK : Chitosan kontrol (tidak dimilling) 

CM : Chitosan dimilling 20 jam 

ND : Not Detection 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 

chitosan kontrol (sebelum dimilling) yang 

digunakan bebas dari kandungan logam 

berat Pb, Cd dan Ni, tetapi masih 

mengandung Cr sebanyak 1,06 ppm. 

 

Menurut badan Lingkungan Hidup pada 

tahun 2013, nilai ambang batas logam Cr 

dalam tubuh yang diperbolehkan yaitu 

0,002 ppm, sehingga nilai 1,06 ppm yang 

terukur dalam chitosan yang tidak dimilling 

jika masuk ke dalam tubuh manusia maka 

akan berdampak negatif. Tetapi setelah 

dilakukan milling selama 20 jam, keempat 

jenis logam berat pada chitosan sudah tidak 

terdetekksi lagi. 

 

Nilai Densitas Kamba 

 

Hasil pengukuran densitas kamba dari 

kelima jenis sampel ditunjukkan pada Tabel 

2, sampel chitosan yang digunakan yaitu 

sampel chitosan yang sudah dimilling, 

karena selain bebas dari logam berat juga 

ukurannya lebih halus dan seragam. 

Pengukuran densitas kamba digunakan 

untuk mengetahui keseragaman bentuk dan 

ukuran sampel. 

Tabel 2. Data densitas kamba. 

 

No 
Sampel 

Densitas Kamba 

(g/ml) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Chitosan 

PVA 

Antosianin 

Chipo 

ChiPoA 

1,0024±0,0003 

1,0050±0,0002 

0,9681±0,0003 

1,0044±0,0002 

0,9987±0,0002 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa chitosan 

dalam ChiPoA yang akan digunakan 

sebagai sensor pada pangan, sifatnya akan 

lebih kuat jika ditambahkan PVA yang 

lebih banyak dibandingkan dengan 

antosianin karena antosianin sifatnya lebih 

rapuh (mempunyai densitas kamba yang 

lebih rendah). Kekuatan dari sensor ini 

diperlukan supaya tidak rusak saat terjadi 

kontak dengan pangan yang keras, cair atau 

bersuhu tingggi. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengolahan data dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan milling selama 20 jam dengan 

kecepatan putar 1.000 rpm dapat 

menghilangkan kandungan logam berat 

kromium pada chitosan yang berasal dari 

cangkang kepiting. 

Chitosan PV Ubi Jalar Ungu 

Dicampur 3:7 

Ekstrak 

Antosianin 

25% 
ChiPo 

ChiPoA 

Ditambahkan 

Karakterisasi dan 

Analisis: AAS dan ρ 
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ABSTRAK 

 
Keberadaan ion Cd2+di perairan telah menjadi masalah pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah melakukan uji model kesetimbangan adsorpsi ion Cd2+pada hidroksiapatit(HAp) dengan 
pendekatan model DKR (Dubinin-Kaganer-Radushkevich). Proses adsorpsi dilakukan pada kondisi suhu 
lingkungan dan kecepatan pengadukan 300 rpm dengan memvariasikan konsentrasi ion Cd2+mula-mula 
yaitu 20 mg/L - 40 mg/L dan dosis adsorben sebanyak 1 g/L - 2 g/L. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi Cd2+ mula-mula (Co), semakin tinggi pula kapasitas penjerapan 
adsorben(qe). Konsentrasi meningkat dari ~20 hingga ~40 mg/L, qe meningkat dari 19,24-37,32; 12,81-
25,49 dan 9,62-19,31 mg/g pada dosis adsorben 1; 1,5 dan 2 g/L berturut-turut. Dan semakin tinggi dosis 
adsorben, semakin tinggi pula persentase penjerapan (%). Dosis adsorben meningkat dari 1-2 g/L, 
persentase penjerapan meningkat dari 96,51-96,93; 96,79-97,06 dan 94,81-97,07% pada konsentrasi ion 
Cd2+ mula-mula ~20, 30 dan 40 mg/L berturut-turut. Model isoterm DKR dapat menggambarkan 
kesetimbangan adsorpsi yang terjadi dimana nilai R2> 0,9089. Nilai kapasitas maksimum (Xm) diperoleh 
sebesar 702-7.794 mg/g dan energi adsorpsi (E) sebesar 8,45-11,18 kJ/mol.  

 
Kata Kunci: Adsorpsi, hidroksiapatit, cadmium, model DKR  

 

ABSTRACT 

 
The existence of Cd2+ ions in the waters has become a problem of environmental pollution. The purpose 
of this research is to test the Cd2+ ion adsorption equilibrium model on hydroxyapatite (HAp) with DKR 
(Dubinin-Kaganer-Radushkevich) model approach. The adsorption process was carried out at ambient 
temperature conditions and 300 rpm stirring rate by varying the initial Cd2+ ion concentration of 20 mg/L 
- 40 mg/L and the adsorbent dose by 1 g/L - 2 g/L. The results showed that the higher the concentration 
of Cd2+ at first (Co), the higher the adsorbent adsorption capacity (qe). Concentrations increased from ~ 
20 to ~ 40 mg/L, elevated from 19.24 to 37.32; 12.81-25.49 and 9.62-19.31 mg/g at dose of adsorbent 1; 
1.5 and 2 g/L, respectively. And the higher the adsorbent dose, the higher the percentage of adsorption 
(%). The dose of adsorbent increased from 1-2 g/L, the percentage of adsorption increased from 96.51 to 
96.93; 96.79-97.06 and 94,81-97,07% at concentration of Cd2+ ions initially ~ 20, 30 and 40 mg/L 
respectively. DKR isotherm model can describe the adsorption equilibrium that occurs where the value of 
R2> 0.9089. Maximum capacity value (Xm) was obtained at 702-7.794 mg/g and the adsorption energy 
(E) was 8.45-11.18 kJ / mol. 

 
Keywords: Adsorption, hydroxyapatite, cadmium, DKR model 
 

 

Pendahuluan 

 

Air adalah bahan yang paling esensial 

untuk semua mahluk hidup di bumi. 

Berbagai  usaha sudah dilakukan untuk 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan 

ini merupakan tantangan utama selama 

abad 21. Hampir 780 juta orang masih 

merusak akses sumber air untuk penyediaan 

air minum (Qu dkk, 2013). Perkembangan 

industri dan aktivitas manusia memainkan 

perenan penting dalam pencemaran sumber 
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air. Sehingga pengadaan air bersih baik 

dengan pengolahan air tercemar ataupun 

membangun infrastruktur menjadi urgen 

dilakukan di setiap negeri. Logam berat 

dapat masuk ke dalam air sungai melalui 

proses alami maupun antropogenik 

(Hastuti, 2008). Berbagai masalah timbul 

dari pencemaran logam berat karena logam 

berat memilki sifat: a). tidak bisa 

diregradasi, sehigga mudah terakumulasi 

dala lingkungan perairan dan 

keberadaannya secara alami sulit terurai, b). 

dapat terakumulasi dalam organisme 

sehingga membahayakan kesehatan 

manusia yang mengkonsumsi organism 

tersebut, c). mudah terakumulasi dalam 

sedimen (Putri, dkk., 2013). 

 

Adsorpsi adalah teknologi yang paling 

umum yang digunakan untuk 

menghilangkan logam berat dari perairan. 

Penggunaan metode adsorpsi terutama 

karena biaya yang relatif murah, ramah 

lingkungan, dan sederhana. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi adsorpsi yaitu 

temperatur, tekanan, jenis adsorben dan 

adsorbat (Putro dan Ardhiany, 2010).  

 

Banyak adsorben yang ditawarkan untuk 

menghilangkan logam berat, diantaranya 

abu sekam padi (Budianty, 2009), zeolit 

(Baharuddin, 2009), dan ampas tebu 

(Anwar, 2010). Salah satu faktor yang 

sangat penting ketika memilih adsorben 

adalah luas permukaan yang besar dan 

banyaknya gugus aktif yang mengikat 

adsorbat.  

 

Hidroksiapatit dengan rumus kimia 

Ca10(PO4)6(OH)2, sudah digunakan untuk 

menghilangkan logam berat dari air, tanah 

dan abu terbang yang tercemar 

(Mavropoulos dkk, 2002; Nzihou dan 

Shrrock, 2002). Terdapat gugus aktif P-OH 

pada permukaan hidroksiapatit yang dapat 

berfungsi sebagai penjerap (sorption) 

(Tanaka dkk, 2005). Hidroksiapatit telah 

digunakan untuk menstabilkan macam-

macam logam misalnya Co, Zn, Ni As dan 

U (Czerniczyniec dkk, 2003; Fuller dkk, 

2002).  

 

Suatu model matematis diperlukan untuk 

menggambarkan peristiwa adsorpsi. 

Simulasi dengan model dapat membantu 

menganalisa karakteristik isoterm adsorpsi. 

Nilai yang dihasilkan dengan model 

isoterm kesetimbangan yang sesuai 

menunjukkan sifat permukaan dan afinitas 

sorben. Selain itu juga dapat menentukan 

kapasitas penjerapan oleh sorben 

(Mobasherpour dkk, 2012). Persamaan 

isoterm adsorpsi DKR adalah; 

 
                            (1) 

 
Cads merupakan jumlah ion logam 

teradsorpsi per satuan berat adsorben 

(mol/g). Xm adalah nilai kapasitas 

maximum penjerapan (mol/g). β merupakan 
activity coefficient (mol2/J2) yang akan 

berhubungan dengan energi penyerapan 

rata-rata. Nilai ε adalah nilai Polanyl 

potential (J2/mol2) yang diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut;  

 

ε = RT ln (1+ 1/Ce                                   (2) 

 

Dimana nilai R adalah nilai konstanta gas 

ideal (8,314 kJ/mol K), T merupakan suhu 

(K) serta Ce adalah konsentrasi ion logam 

pada kondisi kesetimbangan. Setelah 

didapatkan nilai ε, kemudian diplotkan 
dengan ln Cads sehingga didapatkan nilai β. 
Selanjutnya ditentukan energi adsorpsi (E) 

dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut;  

 

                                           (3) 

 
Dari persamaan (3) akan diperoleh prediksi 

jenis peristiwa adsorpsi yang berlangsung. 

Apabila E < 8 kJ/mol maka adsorpsi sesuai 

dengan adsorpsi jenis fisika. Untuk E 
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sebesar 8 kJ/mol - 16 kJ/mol, persamaan 

menerangkan bahwa terjadi ion-exchange 

pada proses adsorpsi tersebut. Dan apabila 

nilai E > 16 kJ/mol, hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi adsorpsi kimia yang lebih 

kuat dibandingkan ion-exchange. 

 

Pada tulisan ini dijelaskan pengaruh 

konsentrasi adsorbat dan dosis adsorben 

pada proses adsorpsi ion Cd2+ 

menggunakan hidroksiapatit sebagai 

adsorben. Model kesetimbangan dengan 

pendekatan model DKR juga dibahas.   

 

Metode Penelitian  

 

Bahan yang digunakan pada penelitian  

adalah kadmium (II) klorida (CdCl2) 
 

(Merck, Germany), aquadest,  

hidroksiapatit yang disintesis dari kulit 

kerang darah oleh Muhara (2014). 

Sedangkan alat penelitian adalah peralatan 

gelas, botol sampel, timbangan, magnetic 

stirrer, kertas saring, corong, termometer 

air raksa, stopwatch  dan centrifuge. 

Variabel berubah yang diteliti adalah 

konsentrasi mula-mula ion Cd2+ (20 mg/L; 

30 mg/L; 40 mg/L) dan dosis adsorben (1 

gr/L; 1,5 gr/L; 2 gr/L). 

 

Penentuan Waktu Kesetimbangan 

Waktu kesetimbangan penjerapan Cd2+ oleh 

Hap ditentukan dengan cara memasukkan 

0,5 gram HAp ke dalam larutan kadmium 

dengan konsentrasi 20 mg/L sebanyak 500 

mL, lalu diaduk dengan magnetic stirrer 

dengan kecepatan 300 rpm pada suhu 

lingkungan. Sampel larutan diambil pada 

selang waktu tertentu sebanyak 15 mL dan 

dilakukan sentrifugasi. Filtrate hasil proses 

sentrifugasi dianalisa menggunakan AAS.  

Proses Adsorpsi 

 

Sampel larutan Cd2+ sebanyak 500 mL 

dengan konsentrasi 20 mg/L dimasukkan 

kedalam beaker glass. Kemudian 

ditambahakan HAp dengan massa yang 

divariasikan (0,5 gram; 0,75 gram; 1 gram). 

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 

15 mL pada saat waktu kesetimbangan. 

Selanjutnya kadar Cd2+ dalam cairan 

dianalisa menggunakan AAS. Prosedur 

diulangi untuk konsentrasi Cd2+ 30 mg/L 

dan 40 mg/L. 

Pengujian Model Kesetimbangan 

Adsorpsi 

 

Model kesetimbangan adsorpsi yang diuji 

adalah model DKR (Dubinin- Kaganer- 

Radushkevich) dengan bentuk persamaan 

(Mobasherpour dkk, 2012) berikut:  

 

                       (4) 

Persamaan (4) merupakan persamaan garis 

lurus yang jika dibuat grafik ln Cads vs ε2 

maka diperoleh slope = β dan intersep = ln 

Xm 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Kesetimbangan adsorpsi  

 

Konsentrasi Cd2+ di dalam cairan menurun 

seiring bertambahnya waktu adsorpsi 

seperti terlihat pada Gambr 1.  Pada tahap 

awal waktu kontak memperlihatkan 

penurunan konsentrasi yang sangat cepat. 

Terlihat pada menit ke 2, konsentrasi secara 

drastis menurun hingga menunjukkan nilai 

3,4 mg/L dengan konsentrasi mula-mula 

~20 mg/L. Hal ini dikarenakan besarnya 

ketersediaan sisi adsorpsi oleh adsorben 

pada tahap awal adsorpsi.  
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Gambar 1. Penurunan konsentrasi Cd2+ 

dalam cairan selama proses 
adsorpsi 

 

Tahap selanjutnya memperlihatkan laju 

transfer masa yang lambat. Hal ini terlihat 

dari menit ke-4 hingga menit ke-18 

konsentrasi Cd2+ turun secara perlahan dari 

2,3 mg/L hingga 0,7 mg/L.  Hal ini 

dikarenakan ketersediaan permukaan sisi 

adsorpsi yang tersedia menurun seiring 

berjalannya waktu adsorpsi (Ajifack dkk, 

2014). Nilai konsentrasi Cd2+ dari menit ke-

22 hingga menit ke-30 tidak berubah lagi. 

Maka ditetapkan bahwa waktu setimbang 

untuk adsorpsi Cd2+ oleh HAp adalah 30 

menit. 

 

Pengaruh Konsentrasi Cd
2+

 Mula-mula 

 

Pengaruh konsentrasi mula-mula ion Cd2+ 

terhadap proses adsorbsi ditunjukkan pada 

Gambar 2. Dalam studi pengaruh 

konsentasi mula-mula ion Cd2+ (Co) 

terhadap kapasitas penjerapan (qe), 

dilakukan tinjauan pada dosis adsorben 1 

g/L, 1,5 g/L dan 2 g/L. 

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

Gambar 2, dapat dilihat bahwa semakin 

besar konsentrasi mula-mula ion Cd2+, 

semakin besar pula kapasitas penjerapan. 

Ketika terjadi peningkatan konsentrasi 

mula-mula ion Cd2+ ~20 sampai ~40 mg/L, 

kapasitas penjerapan turut meningkat dari 

18,26 hingga 37,73 mg/g, 12,80 hingga 

25,49 mg/g dan 9,62 hingga 19,31 mg/g 

pada dosis adsorben 1 g/L, 1,5 g/L dan 2 

g/L. 

 
Gambar 2. Pengaruh konsentrasi Cd2+ mula-

mula (Co) terhadap kapasitas 
penjerapan (qe)  

 
Hal ini dikarenakan konsentrasi mula-mula 

yang lebih tinggi menyediakan gaya dorong 

yang lebih besar dalam melewati resistansi 

yang ada antara fasa liquid dan fasa solid 

sehingga meningkatkan penjerapan 

(Maneerung dkk, 2015). Hasil yang sama 

diperoleh oleh Srivastava, dkk (2006), 

Mobasherpour, dkk (2012) dan Kongsri, 

dkk (2013) dimana semakin besar 

konsentrasi adsorbat, maka semakin besar 

pula kapasitas penjerapan. 

 

Pengaruh Dosis HAp Sebagai Adsorben  

 

Pengaruh dosis HAp untuk berbagai 

konsentrasi ion Cd2+ pada proses 

penjerapan penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3. Persentase penjerapan (%) ion 

Cd2+ diplotkan sebagai fungsi dari dosis 

adsorben. Ion Cd2+ terjerap sebesar 96,51-

96,93 % pada konsentrasi ~20 mg/L, 96,79-

97,06% pada konsentrasi ~30 mg/L, dan 

94,81 hingga 97,07% pada konsentrasi ~40 

mg/L.  
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Gambar 3. Pengaruh dosis adsorben (gr/L) 

terhadap persentase penjerapan 
(%) 

 
Sehingga dapat ditarik pernyataan bahwa 

seiring meningkatnya dosis adsorben 

persentase penjerapan(%) mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. 

Peningkatan persentase penjerapan oleh 

meningkatnya dosis adsorben pada proses 

adsorpsi dapat dikaitkan dengan ketersedian 

luas permukaan dan situs adsorpsi yang 

lebih baik (Srivastava, 2006). Hal yang 

sepadan juga diperoleh dari penelitian 

Kongsri, dkk (2013) bahwa persentase 

penjerapan meningkat seiring peningkatan 

dosis adsorben pada proses adsorpsi.  

 

Pengujian Model Isoterm Adsorpsi  

 

Analisa data kesetimbangan merupakan hal 

yang penting untuk mengembangkan 

persamaan yang sesuai sehingga dapat 

merepresentasikan hasil proses adsorpsi 

yang terjadi (Aksu, 2002).  

 

 
 

 
Gambar 4. Linierisasi data adsorpsi pada 

model kesetimbangan DKR 
dosis adsorben 1 g/L (b) dosis 
adsorben 1,5 g/L (c) dosis 
adsorben 2 g/L 

 
Grafik hasil plot ln Cads dengan ε2 disajikan 

pada Gambar 4.  Tabel 1 merupakan data 

hasil perhitungan dengan menggunakan 

persamaan DKR. Energi adsorpsi (E) yang 

diperoleh masuk kedalam klasifikasi ion 

exchange karena masuk kedalam rentang 

nilai E 8-16 kJ/mol. Kapasitas penjerapan 

maksimum dengan menggunakan model 

kesetimbangan isoterm adsorpsi DKR (Xm) 

pada penjerapan ion Cd2+ oleh HAp adalah 

sebesar 702-7.794 mg/g.  

Tabel 1. Parameter karakteristik dan data 
koefisien eksperimen berdasarkan 
persamaan DKR 

Dosis  
Adsorben 

(g/L)  

DKR 

Xm 
(mg/g) 

R2 
E 

(kJ/mol) 

 1,0 
1,5 
2,0 

702 
1.482 
7.794 

0,9089 
0,9506 
0,9997 

11,18 
10,00 
8,45 

a 

b 

c 
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Nilai correlation factor (R2) yang 

ditunjukkan pada Gambar 4 menunjukkan 

kesesuaian data eksperimen dengan 

persamaan model yaitu nilai R2 yang 

mendekati nilai 1. Dengan melihat 

parameter yang diperoleh dari model DKR 

maka mekanisme adsorpsi yang terjadi 

adalah ion-exchange. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi  pertukaran ion ion Cd2+ 

dengan Ca2+ yang terdapat pada partikel 

HAp. Hal ini sesuai dengan Rivera dan 

Fedoroff (2002) dalam Ghahrameni, dkk 

(2012) menyatakan bahwa selektifitas HAp 

terhadap ion logam bervalensi dua 

merupakan hasil dari proses ion exchange 

oleh ion Ca2+. Ghahremani, dkk (2012) 

mendukung pernyatan ini dengan 

melakukan analisa menggunakan XRD 

pada adsorben (HAp) setelah proses 

adsorpsi terhadap ion bervalensi dua 

berjalan. Didapatkan hasil bahwa kadar 

Ca2+ pada HAp menurun, sementara 

terdapat kadar ion bervalensi dua 

meningkat.  

 

Kesimpulan 

Konsentrasi adsorbat dan dosis adsorben 

berpengaruh terhadap Pada adsorpsi ion 

Cd2+ dengan HAp adsorben kapasitas 

penjerapan (qe). Semakin tinggi konsentrasi 

ion Cd2+ mula-mula (Co) sebagai adsorbat, 

maka semakin tinggi pula kapasitas 

penjerapan (qe). Konsentrasi meningkat dari 

~20 hingga ~40 mg/L, qe meningkat dari 

19,24-37,32; 12,81-25,49 dan 9,62-19,31 

mg/g pada dosis adsorben 1; 1,5 dan 2 g/L 

berturut-turut. Semakin tinggi dosis 

adsorben, maka semakin tinggi pula 

persentase penjerapan (%). Dosis adsorben 

meningkat dari 1-2 g/L, persentase 

penjerapan meningkat dari 96,51-96,93; 

96,79-97,06 dan 94,81-97,07% pada 

konsentrasi ion Cd2+ mula-mula ~20, 30 

dan 40 mg/L berturut-turut. Persamaan 

model isotherm DKR menghasilkan nilai 

energi adsorpsi (E) sebesar 8,45-11,18 

kJ/mol yang merepresentasikan bahwa 

mekanisme yang mendominasi pada 

penjerapan Cd2+ oleh HAp adalah ion 

exchange. Kapasitas penjerapan maksimum 

berdasarkan model isoterm DKR sebesar 

702-7.794 mg/g. 
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ABSTRAK 

 
Beton geopolimer dibuat menggunakan abu terbang sebagai pengganti semen. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mempelajari efek konsentrasi NaOH dan rasio Na2SiO3/NaOH terhadap kuat tekan beton 
geopolimer. Abu terbang dicampur dengan NaOH dan Na2SiO3 sambil diaduk dan dituang ke dalam 
cetakan. Adonan yang sudah mengeras dikeluarkan dari cetakan dan dikeringkan pada suhu 80оC selama 
24 jam serta dilanjutkan dengan pengeringan pada temperatur ruang selama 28 hari. Konsentrasi NaOH 
yang digunakan adalah 8 -  14 M dan rasio Na2SiO3/NaOH 0,8 -  2,0. Hasil uji menunjukkan bahwa kuat 
tekan meningkat dengan pertambahan konsentrasi NaOH dan rasio Na2SiO3/NaOH sedangkan nilai 
porositas sebaliknya. Kuat tekan beton tertinggi adalah 7.56 MPa yang diperoleh pada konsentrasi NaOH 
8 M dan rasio  Na2SiO3/NaOH 2.0. Porositas terendah 0,0249 diperoleh pada konsentrasi  NaOH 14 dan 
rasio Na2SiO3/NaOH 2.0.  

 
Kata Kunci: Abu terbang, beton, geopolimer, silika  

 

ABSTRACT 

 
Geopolymer concrete is made using fly ash instead of cement. The purpose of this study was to study the 
effect of NaOH concentration and Na2SiO3 / NaOH ratio on the compressive strength of geopolymer 
concrete. Fly ash was mixed with NaOH and Na2SiO3 while stirring and pouring into the mold. The 
hardened dough was removed from the mold and dried at 80 ºC for 24 h and followed by drying at room 
temperature for 28 days. The NaOH concentration used was 8 - 14 M and the ratio of Na2SiO3 / NaOH 
0.8 - 2.0. The test results showed that the compressive strength increased with the added NaOH 
concentration and Na2SiO3 / NaOH ratio while the porosity value was the opposite. The highest concrete 
compressive strength is 7.56 MPa obtained at 8 M NaOH concentration and Na2SiO3 / NaOH 2.0 ratio. 
The lowest porosity of 0.0249 was obtained at the concentration of NaOH 14 and the ratio of Na2SiO3 / 
NaOH 2.0.  

 

Keywords: Fly ash, concrete, geopolymer, silica 

 

 

Pendahuluan 

 
Beton geopolimer adalah senyawa silikat 

alumina anorganik yang disintesis dari 

bahan–bahan produk sampingan seperti abu 

terbang (fly ash) dan abu sekam padi (rice 

hush rush) yang banyak mengandung 

alumunium dan silikon (Davidovits, 1997). 

Pembuatan beton geopolimer yang ramah 

lingkungan dapat mereduksi penggunaan 

semen yang dalam pembuatannya 

menghasilkan gas karbondioksida (CO2) 

dalam jumlah banyak.  

 
Berbeda dengan beton biasa yang 

menggunakan semen sebagai bahan 

pengikatnya. Beton geopolimer dihasilkan 

dengan sepenuhnya mengganti semen 

portland. Unsur silika dan alumina yang 

terkandung dalam abu terbang dilarutkan 

dengan larutan yang bersifat alkalis yang 

disebut larutan alkalin. Larutan alkalin yang 

mailto:zultiniar.yar@gmail.com
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digunakan adalah campuran antara natrium 

hidroksida (NaOH), natrium silikat 

(Na2SiO3)  dan air distilat (H2O) yang 

masing-masing komponen memiliki peran 

penting dalam sintesis. Sintesis ini didasari 

oleh reaksi polikondensasi dari material 

yang mengandung silika aluminat dan 

alumina–silikat. Sintesis beton geopolimer 

sangat tergantung pada kondisi bahan awal 

yaitu sifat dan komposisi abu layang,  

kosentrasi larutan alkalin dan proses 

geopolimerisasinya (Jaarsveld dkk, 2002). 

 

Beton geopolimer lebih ramah lingkungan. 

Selain dapat menggunakan bahan 

pembuangan industri, proses pembuatannya 

juga tidak memerlukan energi yang banyak, 

seperti pada proses pembuatan semen 

hingga suhu 800оC cukup dengan 

pemanasan 60оC selama sehari penuh, 

maka bisa dihasilkan beton berkualitas 

tinggi (Sanggapramana, 2011). 

 

Beberapa penelitian sebelumnya tentang 

beton geopolimer. Ekaputri dkk (2013) 

melaporkan pembuatan geopolimer dari fly 

ash, trass dan  lumpur Sidoarjo, agregat 

halus, agregat kasar dan beton yang 

dihasilkan memiliki kuat tekan tertinggi 

51,3 MPa pada molaritas NaOH 14 M. 

Selain itu beton geopolimer dengan kuat 

tekan tertinggi 30,95 MPa dibuat dari 

campuran abu terbang (fly ash), alkali 

teraktivasi dan super plasticizer oleh 

Motorwala dkk (2013). Jumlah agregat  

menempati volume yang paling banyak 

sekitar 75-80 % dari massa beton 

geopolimer. Silika dan aluminium yang 

terdapat dalam abu terbang diaktifkan oleh 

kombinasi dari larutan natrium silikat dan 

larutan natrium hidroksida untuk 

membentuk geopolimer yang mengikat 

agregat kasar, agregat halus dan material 

tak bereaksi lainnya untuk menjadikannya 

beton geopolimer (Hardjito dkk, 2004).  

 

Hardjito dkk,(2004) menunjukkan bahwa 

kandungan air dalam campuran beton 

mempengaruhi workability beton 

geopolimer. Dengan cara mempertahankan 

perbandingan molar H2O dan Na2O, maka 

kadar air dapat disesuaikan untuk 

menghasilkan workability yang sesuai 

dengan kuat tekan beton diinginkan. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variasi molaritas NaOH dan rasio 

perbandingan Na2SiO3 dengan  NaOH 

terhadap  kuat tekan, tingkat pelindian, 

porositas dari beton geopolimer yang  

dihasilkan.  

 

Metode Penelitian 
 

Bahan dan alat 
 
Bahan yang digunakan adalah abu terbang 

(fly ash) dari PLTU Paiton, natrium 

hidroksida [NaOH] (Merck,Germany), 

natrium silikat [Na2SiO3] (Merck, 

Germany), asam nitrat [HNO3](Merck, 

Germany) dan aquades. Sedangkan alat 

yang digunakan adalah peralatan gelas, 

timbangan analitik, ayakan 200 mesh, hot 

plate, cetakan berbentuk silinder diameter 4 

cm dan tinggi 8 cm, pengaduk semen, 

saringan fiber glass, oven,  ember dan 

spatula. 

 
Pembuatan Beton Geopolimer 
 
Larutan aktivator dicampur dengan 154,7 gr  

fly ash ke dalam ember. Setelah itu adonan 

yang terbentuk diaduk dengan 

menggunakan pengaduk hingga adonan 

menjadi rata.  Rasio NaSiO3/NaOH yang 

dibuat adalah 0,8; 1,2; 1,6 dan 2,0. 

Sedangkan konsentrasi NaOH adalah 8 M, 

10 M, 12 M  dan 14 M.  Lumuri cetakan 

dengan oli agar adonan yang dihasilkan 

tidak lengket dicetakan pada saat dibuka. 

Masukkan adonan geopolimer yang telah 

rata tersebut kedalam cetakan berbentuk 

silinder diameter 4 cm. Adonan dipadatkan 
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agar campuran mengisi seluruh cetakan 

dengan cara digetarkan, setelah rata ditutup 

rapat kemudian dikeringkan dalam oven 

dengan suhu 80°C selama 24 jam. Setelah 

24 jam adonan mengeras dan dilepas dari 

cetakan dan dimasukkan dalam tempat 

plastik tertutup selama 3 hari, kemudian 

tutupnya dibuka dan dibiarkan dalam suhu 

kamar sampai tiba waktu pengujian (28 

hari).  

 
Pengujian Kuat Tekan ( SNI 03-4164-

1996 ) 
 
Prosedur untuk melakukan uji kuat tekan 

adalah sebagai berikut. Benda uji 

diletakkan satu persatu secara sentris pada 

meja uji alat press concrete compressive 

strength. Alur penekan alat uji tekan 

dikencangkan  sampai menekan beton 

geopolimer kemudian “nol” kan jarum 

penunjuk kuat tekan. Mesin kuat kuat tekan 

dijalankan dengan penambahan beban 

sebesar  2 – 4 KN/cm2 perdetik, sampai 

benda uji hancur.  

Perhitungan kuat tekan :    

Kekuatan tekan :                (1) 

F = gaya tekan maksimum yang 
menyebabkan beban hancur ( N )   
A = luas penampang ( cm2 ). 
 

Pengujian Porositas (ASTM C642-90) 

 

Pertama tama rendamlah beton geopolimer 

didalam wadah berisi air kemudian 

dikeluarkan dari wadah atau bak 

perendaman dan dioven selama 24 jam 

pada suhu 105-110°C. Setelah 24 jam 

dioven, beton geopolimer didinginkan pada 

suhu kamar 20-25°C. Beton geopolimer 

yang telah didinginkan ditimbang beratnya 

(W1), selanjutnya beton geopolimer 

direndam dalam air selama 30 menit. 

Sampel jenuh air dikeluarkan dan 

dibersihkan kemudian ditimbang (W2), 

kemudian sampel jenuh air ditimbang lagi 

didalam air (W3). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung 

porositas beton: 

 

Porositas =  x 100%                 (2) 

Dimana: 
W1 = Berat sampel setelah dioven (kg) 
W2 = Berat setelah direndam/jenuh air 
ditimbang diudara (kg) 
W3 = Berat setelah direndam /jenuh air 
ditimbang didalam air (kg) 
 
Analisa morfologi  

 
Uji SEM (Scanning  Electron Microscopy) 

digunakan melihat morfologi dari beton 

geopolimer yang  dihasilkan. Uji SEM ini 

dilakukan di UPT. Laboratorium Terpadu 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Pengaruh Molaritas NaOH Terhadap 

Kuat Tekan 
 
Kuat tekan beton geopolimer meningkat 

dengan bertambahnya molaritas larutan 

NaOH dan kenaikan perbandingan 

Na2SiO3/NaOH seperti terlihat pada 

Gambar 1. Kekuatan tekan tertinggi 

dihasilkan pada beton geopolimer dengan 

molaritas 14 M dan perbandingan 

Na2SiO3/NaOH 2.0 sebesar 7.56 MPa. 

Kenaikan kuat tekan ini disebabkan oleh 

naiknya molaritas yang digunakan dalam 

campuran sehingga berdampak terhadap 

pengikatan beton geopolimer yang 

berlangsung relatif lebih cepat. Larutan 

NaOH 10 M lebih pekat jika dibandingkan 

dengan larutan NaOH 8 M. Kepekatan 

berhubungan dengan banyaknya air yang 

dicampurkan kedalam larutan. 
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Gambar 1.  Hasil analisis kuat tekan beton 

geopolimer 
 

Semakin tinggi molaritas larutan NaOH 

yang digunakan maka jumlah air yang ada 

didalam campuran juga semakin sedikit. 

Hal ini menyebabkan beton geopolimer 

dengan molaritas NaOH lebih tinggi cepat 

mengeras. Selain itu larutan NaOH 

diperlukan dalam reaksi geopolimerisasi, 

yaitu untuk pelarutan Si dan Al pada 

partikel abu terbang dalam fasa gel. Ion 

hidroksida mengaktifkan oksida-oksida Si 

dan Al untuk membentuk monomer 

pembentuk geopolimer. Reaksi yang terjadi 

dapat digambarkan sebagai berikut (Fansuri 

dkk, 2008). 

 
                                                  OH 
                                                   ⁞ 
4NaOH + Si4+ → HO∙∙∙ Si ∙∙∙OH + 4 Na+ 
                                                   ⁞ 
                                                  OH 
 
3NaOH + Al3+ → HO∙∙∙ Al ∙∙∙OH + 3Na+ 
                                        ⁞ 
                                       OH 
 
Larutan NaOH yang lebih pekat 

menyediakan ion OH- lebih banyak 

sehingga pembentukan monomer-monomer 

lebih optimal (Fansuri dkk, 2008).  

 
Pada Gambar 1 terlihat bahwa terjadi 

penurunan kuat tekan pada molaritas NaOH 

12 M dan rasio Na2SiO3/NaOH 1.2 hal ini 

terjadi karena larutan NaOH juga 

dikonsumsi oleh unsur lain seperti besi dan 

Ca. Fe2O3 dapat bereaksi dengan NaOH 

membentuk Fe(OH)3 dan mengendap dalam 

bentuk hidroksida atau oksihidroksidanya. 

Kondisi ini menyebabkan NaOH yang 

seharusnya digunakan untuk melarutkan Si 

dan Al justru berekasi dengan logam logam 

lain. Sementara  Ca dapat bereaksi dengan 

H2O membentuk senyawa Ca(OH)2.  

 

Pengaruh Rasio Na2SiO3/NaOH 

Terhadap Kuat Tekan 
 
Kaitan antara kuat tekan geopolimer dari 

abu terbang terhadap perbandingan 

Na2SiO3/NaOH bisa dilihat pada Gambar 2. 

Sampel yang mempunyai perbandingan 

Na2SiO3/NaOH lebih besar mempunyai 

nilai kuat tekan yang relatif lebih baik. 

Semakin besar perbandingan 

Na2SiO3/NaOH maka kuat tekan yang 

dihasilkan juga akan semakin tinggi. Hal ini 

terjadi karena jumlah Na2SiO3 semakin 

banyak. Na2SiO3 berfungsi untuk 

mempercepat reaksi polimerisasi. Reaksi 

polimerisasi adalah reaksi pengikatan rantai 

monomer Si-O dan Al-O yang terkandung 

dalam fly ash dan juga Na2SiO3 yang 

kemudian akan mengkristal (Hardjito dan 

Rangan, 2005). 

 

 
Gambar 2. Kuat tekan beton geopolimer 

terhadap rasio Na2SiO3/NaOH 
 

Peran penting natrium silikat telah 

diselidiki sebelumnya dan apabila natrium 

silikat tidak ada, maka kuat tekan beton 

geopolimer akan turun drastis. Selain itu 

ion-ion silikat yang terkandung didalam 

larutan natrium silikat sudah dalam bentuk 

oligomer yang siap berpolimerisasi dengan 
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ion-ion silikat dan aluminat dari pelarutan 

aluminosilikat abu terbang. Semakin 

banyak natrium silikat yang  digunakan 

berarti semakin banyak pula oligomer 

silikat reaktif yang tersedia. Oleh karena 

itu, geopolimer yang dibuat dengan jumlah 

natrium silikat lebih besar menghasilkan 

kuat tekan yang tinggi sebagaimana 

ditunjukkan oleh Gambar 2. Jika terdapat 

jumlah Na2SiO3  yang banyak dalam 

campuran, maka proses pengkristalan juga 

berjalan relatif lebih cepat. 

 
Pengaruh Molaritas NaOH Terhadap 

Porositas 

 
Porositas merupakan persentase pori-pori 

atau ruang  kosong dalam beton terhadap 

volume benda. Pori-pori dalam geopolimer 

sangat mempengaruhi kuat tekan 

geopolimer. Pada Gambar 3 terlihat 

semakin tinggi molaritas, porositas beton 

geopolimer juga semakin kecil. Hal ini 

dipengaruhi oleh kekentalan yang dimiliki 

oleh NaOH dalam campuran setiap 

komposisi (Ekaputri dkk, 2010). 

 
Gambar 3. Porositas beton geopolimer pada 

konsentrasi NaOH yang berbeda 
 
Kepekatan berhubungan dengan banyaknya 

air yang dicampurkan kedalam larutan. 

Pada saat proses curing dilakukan, air yang 

berada didalam beton geopolimer akan 

menguap sehingga rongga yang dulunya 

ditempati oleh air menjadi kosong. Beton 

geopolimer yang menggunakan larutan 

NaOH 14 M lebih pekat jika dibandingkan 

dengan binder 8 M. Oleh sebab itu, jumlah 

air yang berada dalam rongga beton 

geopolimer 14 M lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan beton geopolimer 

yang menggunakan larutan NaOH 8 M dan 

hal itu menyebabakan porositas pada beton 

geopolimer 8 M lebih banyak jika 

dibandingkan dengan geopolimer 14 M. 

 

Pengaruh Rasio Na2SiO3/NaOH 

terhadap Porositas 

 
Peningkatan rasio berat Na2SiO3/NaOH 

cenderung menurunkan  porositas beton 

geopolimer yang dihasilkan seperti terlihat 

pada Gambar 4. Rasio Na2SiO3/NaOH 

berpengaruh terhadap porositas beton 

geopolimer yang dihasilkan. Semakin 

tinggi rasio Na2SiO3/NaOH maka proses 

polimerisasi akan berlangsung semakin 

cepat sehingga pori-pori yang akan 

terbentuk akan berkurang. 

 

 
Gambar 4. Pengaruh Rasio Na2SiO3/NaOH 

terhadap porositas 
 

Pada rasio Na2SiO3/NaOH 0,8 porositas 

sampel 8 M adalah 25,95 % sedangkan 

sampel 10 M adalah 23.69 %, ketika rasio 

Na2SiO3/NaOH naik 1,2 porositas sampel 8 

M turun menjadi  24,98 % begitu juga 

halnya pada sampel 10 M yang  turun 

menjadi 21,62 %. Hal diatas sesuai dengan 

teori yang menyatakan bahwa peningkatan 

berat rasio Na2SiO3/NaOH menurunkan 

porositas geopolimer yang dihasilkan 

(Fansuri dkk, 2008).  
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Pengaruh Porositas Terhadap Kuat 

Tekan Beton Geopolimer 

 
Peningkatan persentase porositas memiliki 

keterkaitan terhadap penurunan kuat tekan 

beton geopolimer seperti terlihat pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Hubungan antara kuat tekan dan 

Porositas 
 

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa nilai 

kuat tekan naik ketika nilai porositas yang 

turun. Semakin kecil jumlah pori yang 

terdapat dalam suatu beton geopolimer 

menggambarkan ikatan yang kuat didalam 

beton geopolimer tersebut, karena celah 

yang  kosong atau ditempati oleh molekul 

air jumlahnya sedikit. Meningkatnya celah 

kosong didalam beton geopolimer akan 

meningkatkan kerapuhan beton geopolimer 

tersebut. 

 

Analisa morfologi  
 
Banyak butiran  fly ash terdapat pada beton 

geopolimer dengan rasio Na2SiO3/NaOH 

0.8 seperti terlihat pada Gambar 6. Hal ini 

berarti bahwa butiran fly ash diatas tidak 

semuanya berikatan dengan NaOH. Hal ini 

dikarenakan tidak tersedianya NaOH yang 

cukup pada sampel tersebut karena 

menggunakan NaOH dengan molaritas 8 

M. 

 

 
Gambar 6. Hasil uji SEM pada sampel 

dengan  molaritas NaOH 8 M 
dan rasio Na2SiO3/NaOH (a) 
0.8 (b) 2.0 

 
Pada gambar 6(b) diatas terlihat partikel fly 

ash lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

partikel fly ash pada Gambar 6(a). Pada 

Gambar 6(b) ini molaritas yang 

dipergunakan  sama  dengan Gambar 6(a)  

tetapi rasio Na2SiO3/NaOH  lebih besar 

yakni 2,0 b/b, jumlah Na2SiO3 yang lebih 

banyak akan membuat partikel fly ash 

bereaksi lebih baik dibandingkan dengan 

Gambar 6(a). Hal ini juga  membuat 

porositas pada Gambar 6(b) juga  lebih 

kecil dan menghasilkan kuat tekan yang 

jauh lebih tinggi yakni 4.38 Mpa 

dibandingkan kuat tekan pada Gambar 6(a) 

yaitu 2.85 MPa. 

 
 

a 

b 

a 
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Gambar 7. Hasil uji SEM pada sampel 

dengan rasio Na2SiO3/NaOH 
2.0 dan molaritas NaOH  (a)  
8M (b) 14M  

 
Gambar 7 menunjukkan bahwa kosentrasi 

NaOH yang lebih besar mempengaruhi 

reaksi antara fly ash dengan ion Na+
 dan ion 

OH-
 sehingga sampel yang memiliki 

kosentrasi NaOH lebih besar jumlah, fly 

ash yang tidak berikatan akan semakin 

sedikit. Hal ini bisa dilihat pada kedua 

sampel diatas dimana partikel fly ash pada 

Gambar 7(b) lebih sedikit dibandingkan 

pada Gambar 7(a). Selain itu kosentrasi 

NaOH ini juga berpengaruh pada porositas 

beton geopolimer yang terbentuk. Semakin 

tinggi kosentrasi NaOH maka jumlah 

porositas yang terbentuk akan semakin 

sedikit. Hal ini bisa dilihat dimana pada 

Gambar 7. Pada Gambar (b) jumlah 

porositas lebih kecil dibandingkan pada 

gambar (a), porositas yang kecil akan 

menghasilkan kuat tekan yang besar.   

 

Kesimpulan 

Kuat tekan beton geopolimer dipengaruhi 

oleh konsentrasi NaOH dan rasio 

Na2SiO3/NaOH yang digunakan. Semakin 

tinggi molaritas yang digunakan maka 

jumlah total pori-pori semakin sedikit 

sehinga semakin tinggi pula kuat  tekan 

yang dihasilkan. Beton geopolimer yang 

menggunakan molaritas 14 M 

menghasilkan kuat tekan paling tinggi 

yakni 7.56 MPa sedangkan beton 

geopolimer dengan  molaritas 8M 

menghasilkan kuat tekan  lebih rendah yaitu 

4.38 MPa. Semakin tinggi perbandingan 

massa larutan Na2SiO3/NaOH 

menghasilkan kuat tekan yang lebih baik, 

dan pada rasio 2.0 kuat tekan rata-ratanya 

adalah 5.92 MPa. Limbah abu terbang 

layak dijadikan bahan pembuatan beton 

geopolimer, karena menghasilkan kuat 

tekan yang baik dengan range 2.85-7.56 

MPa.  
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ABSTRAK 

 

Mikrowave memiliki mekanisme pemanasan yang cepat dan seragam sehingga dapat digunakan dalam 
reaksi sintesis  yang aman dan ramah lingkungan.  Dalam kajian ini, nanomaterial berbasis logam 
Palladium telah berhasil disediakan secara in-situ ke atas Karbon dengan metode reduksi etanol dengan 
bantuan microwave yang dimodifikasi tanpa penambahan stabilizer. Power mikrowave yang digunakan 
dalam sintesis ini adalah 500 W. Reduksi metal Pd dipantau melalui spektrometer UV-Vis. Sampel 
kemudian dikarakterisaisi menggunakan XRD dan TEM. Berdasarkan hasil XRD, puncak-puncak kristal 
yang menandakan keberadaan kristal kubik logam Pd0 setelah disediakan tanpa memerlukan proses 
reduksi dalam aliran H2. Karakterisasi TEM menunjukkan sebaran partikel logam Pd berukuran pada 
kisaran 13 nm. Pd/C kemudian diuji sebagai katalis dalam proses degradasi zat warna metilen biru dalam 
NaBH4 berlebih. Dari eksperimen tsb didapatkan bahwa laju reaksi mengalami peningkatan setelah 
penambahan Pd/C ke dalam reaksi reduksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metoda microwave 
merupakan metode yang sangat efektif dalam menghasilkan nanomaterial Pd/C.  

 

Kata Kunci: mikrowave, sintesis, palladium, nanomaterial,catalyst  

 

ABSTRACT 

 

Microwave technique was considered as a benign preparation procedure due to its fast and uniform 
heating mechanisms. In this study, well-dispersed 5%Pd nanoparticles over activated carbon support 
were successfully prepared by using microwave-assisted ethanol reduction without any capping agent. 
Reduction power of ethanol was controlled by varying ethanol/water ratio as a solvent. Pd-based  
nanoparticles were synthesized and applied as a catalyst for degradation of MB. One phase fcc crystal 
structure of Pd  was obtained without further reduction in H2 flow. According to catalytic studies for the 
reduction of MB, 5%Pd/C exhibit excellent catalytic activit. Discoloration of MB by using 5%Pd/C as 
catalyst was reached up to 98% after 8 minute of reaction time. From this research, it has been proven 
that microwave technique has improved catalytic activity of Pd/C metallic nanoparticles in degradation of 
MB.  
 
Keywords: microwave, synthesis, palladium, nanomaterial, katalis  

 

 

Pendahuluan 

 
Sintesis nanopartikel dengan bantuan 
radiasi mikrowave telah banyak dilaporkan 
sebagai metoda untuk penyediaan katalis 
berbasis logam (Abbaspour, & Norouz-
Sarvestani 2013; Du dkk., 2009; Sun dkk., 
2013; Tang dkk., 2012). Dibandingkan 

dengan pemanasan konvensional, metoda 
mikrowave memiliki banyak kelebihan, di 
antaranya mempunyai pemanasan 
volumetrik yang cepat, laju reaksi yang 
lebih tinggi dan waktu reaksi yang lebih 
singkat dan dapat menghasilkan 
pembentukan nanopartikel yang seragam 
(Du dkk., 2009). Dalam sintesis 
menggunakan mikrowave, medium reaksi 

mailto:ari.sulistyo.rini@gmail.com
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mempunyai peranan penting yang berkaitan 
dengan sifat dielektrik medium. Interaksi 
antara mikrowave dengan pelarut berkaitan 
kepada konstanta dielektrik dan kerugian 
dielektrik suatu bahan. Poliol seperti etilena 
glikol, biasanya digunakan sebagai agen 
pereduksi. Di bawah pemanasan 
mikrowave (MW), poliol dapat mereduksi 
ion logam menjadi logam dalam waktu 
beberapa menit (Li dkk., 2010; Luo dkk., 
2012). Alkohol lain dengan kehilangan 
dielektrik dan konstanta dielektrik yang 
tinggi juga boleh digunakan sebagai agen 
pereduksi di bawah radiasi mikrowave 
(Nassr, & Bron 2013). Etanol merupakan 
salah satu alkohol yang mempunyai nilai 
konstanta dan kehilangan dielektrik yang 
tinggi,  yaitu masing-masing 24.3 dan 22.8 
(Hayes 2014). 
 
Di bawah keadaan refluks konvensional, 
etanol adalah agen pereduksi yang 
sederhana untuk penyediaan nanopartikel 
logam (Hsieh dkk., 2013). Dalam bidang 
katalisis untuk selfuel contohnya, etanol 
telah digunakan untuk penyediaan PtRu/C 
sebagai agen pereduksi di bawah 
pemanasan konvensional (Hsieh dkk., 
2013) dan di bawah radiasi mikrowave 
(Nassr & Bron 2013).  Penambahan air atau 
larutan alkali merupakan sumber oksigen 
yang berguna untuk memudahkan reaksi, 
sebagaimana meningkatkan pH juga dapat 
memudahkan kedua reaksi tersebut. Oleh 
sebab itu,  mengubah suhu, pH dan H2O 
dapat digunakan untuk mengendalikan 
proses sintesis (Hsieh dkk., 2013). 
 

Dalam penelitian ini, etanol dan air 

digunakan sebagai pelarut untuk 

mensintesis Pd/C. Microwave dengan 

sistem refluks digunakan untuk mengatasi 

penguapan pelarut. Aktivitas sampel yang 

didapatkan kemudian diuji dalam reaksi 

degradasi metilen biru (MB).  Metilen biru 

(MB) adalah senyawa kationik dan 

merupakan pewarna yang paling banyak 

digunakan untuk memproses berbagai jenis 

bahan tekstil. MB mengalami degradasi 

secara perlahan dengan kehadiran NaBH4 

dan sering digunakan sebagai pewarna 

model untuk kajian degradasi pewarna 

(Jana dkk., 2000).  

 

Reaksi degradasi MB berkatalis dijalankan 

dalam konsentrasi NaBH4 yang berlebih 

dibandingkan dengan MB, sehingga laju 

reaksi (kapp) boleh dianggap independen 

terhadap konsentrasi NaBH4. Reaksi 

pengurangan MB berkatalis dapat dianggap 

sebagai kinetika pseudo-tertib pertama 

terhadap MB. Laju reaksi (kapp) berkatalis 

juga dianggarkan oleh pers. 1 dan 2 berikut 

ini, 

  (1) 

 (2) 

 

Di mana C0 dan Ct berturut-turut adalah 

konsentrasi MB pada permulaan reaksi dan 

masa t, sedangkan A0 dan At masing-

masing adalah intensitas serapan MB pada 

permulaan reaksi dan masa t. Kedua-

duanya dihitung pada panjang gelombang 

662 nm. Laju reaksi (kapp) ditentukan dari 

perhitungan kemiringan grafik ln(At/Ao) 

terhadap waktu t. 

 

Metode Penelitian 

 
Bahan kimia yang digunakan: 

(ethyelenediamine) palladium(II)-klorida 

dari Sigma Aldrich. Etanol  99,9% dan 

HNO3 disuplai oleh Merck.  Karbon aktif 

(asidik) sebelum digunakan dilarutkan  

dengan 4.0 M HNO3 (dengan tujuan untuk 

meningkatkan gugus fungsi hidrofilik). 

Kemudian, karbon tsb dibilas dengan air 

sehingga pH menjadi  netral.   

 

Prosedur penyediaan 5%Pd/C adalah 

sebagai berikut. 21 mg (ethyelenediamine) 

palladium(II) klorida dilarutkan ke dalam 

100 ml campuran etanol/air (1:1 v/v). 

Untuk mendapatkan katalis 5%Pd/C, 178.8 

mg karbon aktif ditambah ke dalam pelarut 
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dan kemudian disonikasi dalam larutan 100 

ml campuran selama 2 jam. 

 
Gambar 1. Skema mikrowave oven yang 

telah dimodifikasi. 
 

pH pelarut kemudian diubah lagi kepada 

pH = 9 dengan menambahkan 1 M amonia. 

Campuran tersebut kemudian dipindahkan 

ke dalam mikrowave yang telah 

dimodifikasi seperti terlihat pada gambar 1 

(Nassr, & Bron 2013). Larutan kemudian 

diradiasi dengan power 500 W selama 2 

menit. Setelah proses pemanasan, campuran 

reaksi dibiarkan dingin ke suhu ruang dan 

kemudian disimpan di bawah adukan 

selama 12 jam. Setelah itu, katalis 

dipisahkan menggunakan sentrifuga dengan 

laju rotasi 4000 rpm selama 8 menit dan 

dibilas dengan kitaran bilas etanol air 

selama 4 kali. Akhirnya katalis dikeringkan 

pada 80 oC di dalam oven selama 12 jam.  

 

Struktur kristal sampel serbuk dianalisis 

menggunakan difraktometer sinar-X 

BRUKERTM  jenis D8 Advance 

menggunakan sinaran Cu Kα pada 40 kV 

dan 20 mA. 

 

Untuk karakterisasi TEM, sampel serbuk 

dilarutkan ke dalam etanol dengan sonikasi 

selama 10 menit sebelum diteteskan ke grid 

tembaga. Citra TEM telah direkamkan 

dengan Phillips CM-12 yang mempunyai 

tegangan pemercepat 200 kV. 

Degradasi MB menggunakan natrium 

borohidrat dengan kehadiran katalis Pd/C 

dijalankan untuk menguji potensi katalisis 

sampel yang disediakan. Dalam eksperimen 

ini, 3ml NaBH4 (8.8 mM) ditambakan ke 

dalam 100 mL MB (10 ppm = 0.031 × 10-3 

M) sambil diaduk. 1 mg katalis kemudian 

ditambahkan dan aktivitas katalis terhadap 

penguraian metilena biru oleh NaBH4 

berlebih direkamkan dengan menggunakan 

Perkin Elmer UV-3600 UV-Vis 

spektrometer pada suhu kamar dalam 

rentang panjang gelombang 400 – 750 nm.  

Degradasi MB ditentukan melalui 

lenyapnya puncak penyerapan pada 662 nm 

dan secara visual dapat dilihat dari 

hilangnya warna biru larutan. 

   

Hasil Dan Pembahasan 
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Gambar 2. Difraktogram sampel (a) Pd/C 

(1:1), (b) Pd/C (2:1) dan (c) 

Carbon  

 

Gambar 2 menampilkan pola XRD untuk 

sampel 5%Pd/C yang disediakan dalam 

nisbah etanol/DIW yang berbeda. Puncak 

difraksi sinar-X sampel 5%Pd/C 

menunjukkan struktur kubik berpusat muka 

Pd(fcc) sesuai dengan rujukan JCPDS 

No.046-1043) tanpa sebarang puncak PdO. 

Rata-rata ukuran kristalit  Pd diperkirakan 

dari puncak Pd(110) menggunakan formula 

Scherrer, 

` (3) 
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Dimana d adalah ukuran hablur dalam nm, 

 adalah panjang gelombang sinar-X 
(0.15406 nm), B2  adalah kelebaran-penuh 
separuh-maksimum dalam radian, dan max 
adalah sudut pada puncak maksimum. 
Ukuran kristalit nanopartikel Pd pada C 
didapati bergantung pada rasio ethanol/air 
pada saat penyediaan seperti ditunjukkan 
pada Tabel 1.  

Tabel 1. Analisis ukuran kristalit 

berdasarkan puncak FWHM 
daripada data XRD 

 
 

 
Gambar 3. Citra TEM sample 5%Pd/C 

pada kondisi pH=9 dan nisbah 
etOH/air = 1:1 v/v. 

 

Gambar 3 merupakan citra TEM sampel 

Pd/C yang disintesis di bawah radiasi 

mikrowave dengan nisbah EtOH/air (1:1 

v/v). Tampak bahwa nanopartikel Pd 

tersebar merata di permukaan karbon. 

Ukuran partikel Pd berada dalam skala 

nano meter. Dari hasil TEM menunjukkan 

bahwa nanopartikel Pd mempunyai 

penyebaran yang seragam pada kondisi pH 

= 9 dan EtOH/air = 1: 1 v/v. Sebaran 

ukuran nanopartikel untuk sampel Pd/C 

diperlihatkan dalam histogram di Gambar 

4. 

 

Dalam ujian aktivitas sampel, sampel 

5%Pd/C (1:1 v/v, pH=9) digunakan sebagai 

katalis dalam reaksi degradasi MB dengan 

penambahan NaBH4. Untuk seterusnya 

sampel tersebut dinamakan 5%Pd/C. Proses 

reaksi dipantau menggunakan spektroskopi 

UV-Vis. 
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Gambar 4. Histogram sebaran ukuran 

nanopartikel Pd/C (1:1). 
 

Di dalam larutan, MB menunjukkan dua 

puncak serapan di panjang gelombang 612 

dan 662 nm (Gambar 5). Tanpa katalis, 

warna biru larutan MB menghilang secara 

perlahan. Ini ditunjukkan melalui analisis 

spektroskopi UV-Vis seperti dalam Gambar 

5.  Puncak serapan pada panjang 

gelombang 663 nm mengalami 

pengurangan secara perlahan selepas 

NaBH4 ditambahkan.  
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Gambar 5. Spektrum UV-Vis degradasi 

MB dengan penambahan 
NaBH4 tanpa katalis.  
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Gambar 6. Penurunan puncak intensitas 

absorbans pada reaksi 
penguraian metilen biru 
menggunakan katalis 5%pd/C. 

 

Spektrum serapan UV-Vis pada degradasi 

MB selepas penambahan katalis Pd/C 

ditunjukkan pada Gambar  6. Data 

spektroskopi ini berkaitan dengan 

perubahan warna larutan dari biru menjadi 

tak berwarna semasa reaksi. Proses reaksi 

dipercepat oleh kehadiran katalis Pd/C yang 

ditunjukkan oleh warna MB yang pudar 

secara dramatis dalam waktu 8 menit. Ini 

mengesahkan kejayaan katalis Pd/C bagi 

aplikasi degradasi MB. Laju reaksi 

ditentukan melalui kurva ln (At/A0) vs t 

seperti pada Gambar 7. Dari data 

spektroskopi didapatkan bahwa kurva ln 

(At/A0) terhadap masa reaksi (t) adalah 

linier. Ini mengindikasikan bahawa proses 

penguraian MB memenuhi kinetika reaksi 

pseudo orde pertama. 
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Gambar 7. Kurva ln (At/A0) vs waktu (t) 

untuk menentukan laju reaksi.                               
     

           

Penambahan katalis 5%Pd/C boleh 

mempercepat kadar reaksi menjadi -9.1 x 

10-3 s-1, iaitu 17 kali ganda berbanding 

tanpa menggunakan katalis. Pada reaksi ini, 

nanopartikel Pd membantu pelepasan 

elektron dari BH4
- (donor) kepada MB 

(aseptor). Ion BH4
- adalah nucleophilic, dan 

MB adalah electrophilic berbanding 

nanopartikel Pd, di mana nanopartikel Pd 

menerima elektron daripada ion BH4
- dan 

meneruskannya kepada MB (Alle, & 

Guttena 2015). 

 

Kesimpulan 

Katalis 5%Pd/C telah berhasil disintesis 

menggunakan metoda pemanasan 

microwave yang telah dimodifikasi dengan 

menambahkan sistem refluks. Berdasarkan 

hasil XRD, metoda ini sangat efektif dalam 

mereduksi ion Pd menjadi logam Pd. 

Nanopartikel Pd yang melekat pada serbuk 

penyangga berukuran pada kisaran 13 nm. 

Penambahan katalis 5%Pd/C boleh 

mempercepat kadar reaksi menjadi -9.1 x 

10-3 s-1, iaitu 17 kali ganda berbanding 

tanpa menggunakan katalis. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode microwave 

sangat efektif dalam menghasilkan 

nanopartikel yang memiliki aktivitas 

katalisis yang tinggi.  
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ABSTRAK 

 
Pengembangan dye sensitized solar cell (DSSC) sebagai generasi ketiga sel surya masih terus dilakukan, 
terutama untuk meningkatkan nilai efisiensi transfer daya yang masih rendah. Peningkatan efisiensi sel 
DSSC dilakukan dengan berbagai modifikasi, baik modifikasi material aktif pada elektroda kerja, dye, 
elektroda lawan, maupun elektrolitnya. Dalam penelitian ini, upaya peningkatan efisiensi DSSC 
dilakukan dengan memberikan treatment boron pada material aktif nanorod ZnO. Penumbuhan nanorod 
ZnO dilakukan dengan metode seed-mediated hydrothermal pada suhu 90° C selama 8 jam. Kemudian 
sampel ditreatment dengan trymethyl borat (boron) pada suhu 90° C dalam 120 menit pada konsentrasi 
60 mM dalam 25 ml DI water. Dye sensitizer yang digunakan pada penelitian ini adalah dye N719 
berbasis ruthenium yang dilapiskan dengan metode spin coating dengan kecepatan 800 rpm selama 20 
detik. Sampel dikarakterisasi dengan spektroskopi UV-Vis dan karakteristik I-V. Spektrum reflektansi 
UV-Vis memperlihatkan adanya tambahan puncak reflektansi ketika sampel direndam dalam dye dan 
intensitas reflektansi dan energy gap menurun dengan adanya atom boron yang ditambahkan. Sedangkan 
uji I-V pada keadaan gelap dan terang menghasilkan nilai efisiensi sel DSSC hanya sebesar 0,10% untuk 
sel tanpa treatment boron dan naik cukup signifikan menjadi sekitar 0,2% ketika atom boron ditambahkan 
pada nanorod ZnO. 
 

Kata Kunci: Nanorod B:ZnO, Seed-mediated hidrotermal, Dye sensitized solar cell, Efisiens 

 

ABSTRACT 

 
Development of dye sensitized solar cell (DSSC) as the third generation of solar cell is still in progress, 

in order to increase its efficiency of power transfer. The process to increase DSSC efficiency can be 

carried out by modifying active materials on working electrode, dye materials, counter electrode and 

electrolyte. In this current research, the active materials of ZnO nanords coated on FTO (flourine tin 

oxide) working electrode was modified by treating the materials with 60 mM in 25 ml DI water of 

trymethyl borate solution at 90°C in 120 minutes. The treatment was taken soon after  the growth process 

of ZnO nanorods by using the seed-mediated hydrothermal method at temperature of 90°C in 8 hours. 

The sample was then characterised by using UV-Vis spectroscopy. The DSSC was fabricated by 

arrangging the materials as sandwich structure by using ruthenium based dye sensitizer of N719. The dye 

sensitizer was coated on the active materials using spin coating method at 800 rpm in 20 seconds. The 

performance of DSSC was measured by evaluated the I-V characteristics. UV-Vis spectra of the samples 

showed additional peak observed on the boron treated sample and reflectance intensity and the band gap 

energy tended to decrease when boron was added to the active materials. The cell efficiency increased 

significantly as boron was treated to the active materials from 0.10% (DSSC without boron) to 0.20% 

(boron treated cell). 

 

Keywords: B:ZnO Nanorods, Seed-mediated hydrothermal, Dye sensitized solar cells, Efficiency 
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Pendahuluan 

 
Sel surya fotoelektrokimia adalah alat yang 

digunakan sebagai pengubah cahaya 

matahari menjadi energy listrik dengan 

metode sambungan P-N dengan tambahan 

reaksi kimia (reaksi redoks). Sel surya 

fotoelektrokimia atau yang dikenal juga 

dengan dye sensitized solar cells (DSSC) 

merupakan sel surya generasi ketiga yang 

saat ini sering dikembangkan sebagai salah 

satu alternative yang menjanjikan karena 

memiliki beberapa keunggulan, seperti 

biaya pembuatan yang murah dan poses 

yang sederhana. DSSC tersusun atas 

beberapa komponen utama, yaitu elektroda 

kerja (kaca konduktif yang dilapisi material 

semikonsuktor dan dye), elektrolit sebagai 

mediator dan elektroda lawan (kaca 

konduktif yang dilapisi material yang 

bersifat katalis (Martinson et al, 2008). 

Banyak parameter fisis dalam proses 

sintesis dalam proses sintesis nanomaterial 

ZnO yang dapat dikontrol diantaranya, 

konsentrasi larutan, waktu penumbuhan, 

dan suhu annealing. Sifat fisis tersebut 

mempengaruhi kualitas nanomaterial ZnO 

sebagai material aktif sel surya yang 

dihasilkan, diantaranya ukuran ZnO, sifat 

kristal dan   tingkat absorpsi nanomaterial 

ZnO (Oskam, 2003).  

 

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, 

efisiensi DSSC yang masih rendah 

merupakan issue utama pengembangan 

DSSC sehingga memerlukan berbagai 

modifikasi dan rekayasa. Untuk 

peningkatan efisiensi DSSC, salah satu 

upaya yang dapat  dilakukan adalah dengan 

penambahan zat pengotor pada elektroda 

kerja, seperti doping ZnO dengan golongan 

III A: Boron (Yamamato et al, 2001 dan 

Rahman et al, 2015), Aluminium (Yun et 

al, 2010) dan Galium (Phan et al, 2013 dan 

Iwantono et al, 2016) yang mampu 

mengabsorbsi photon yang lebih banyak.  

Pada penelitian ini upaya peningkatan 

efisiensi DSSC dilakukan dengan 

memberikan treatment atom boron pada 

material aktif nanorod ZnO. Sehingga 

diharapkan memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan jumlah elektron yang 

tereksitasi dan yang mengalir pada 

rangkaian luar sebagai arus listrik. 

 

Metode Penelitian 
 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya adalah zinc 

nitrate hexahydrate (ZNH), zinc acetate 

dehydrate (ZAD), Hexa-methyl-tetramine 

(HMT), trimethyl borate, elektrolit, dye 

N719. Dalam penelitian ini penumbuhan 

nanorod ZnO dilakukan dengan metode 

seed-mediated hydrothermal yang terdiri 

dari dua proses: pembenihan dan 

penumbuhan, kemudian sampel ditreatment 

dengan trimethyl borat (boron). 

Karakterisasi sampel dilakukan 

menggumakan spektroskopi UV-Vis dan 

uji performansi sel DSSC dilakukan dengan 

karakterisasi I-V. 

 

Penumbuhan nanorod ZnO dimulai dengan 

proses pembenihan dengan metoda Seed 

mediated diawali dengan menyiapkan 

larutan zinc acetate dehydrate (ZAD) 0,01 

M ke dalam 15 ml ethanol, proses pelarutan 

dilakukan dalam ultrasonic bath. 200 µl 

larutan ZAD kemudian diteteskan di atas 

permukaan substrat yang kondukrif dan 

diputar di atas spin coater selama 30 detik 

dengan kecepatan 3000 rpm.  Selanjutnya 

sampel dipanaskan di atas hot plate selama 

15 menit pada suhu 100oC. sampel yang 

sudah dipanaskan dibenihkan kembali. 

sebanyak 3 kali pengulangan. Tahap 

terakhir sampel di-annealing di dalam 

furnace selama 1 jam pada suhu 350 oC. 

Setelah selesai proses pembenihan tahap 

selanjutnya adalah proses penumbuhan 

nanorod ZnO, proses ini menggunakan dua 

bahan kimia, yaitu zinc nitrate hexahydrate 
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(ZNH) 0,04 M dalam 25 ml DI water dan 

hexametyl tetramine (HMT) 0,14 M dalam 

25 ml DI water. Selanjutnya sampel yang 

sudah dibenihkan dimasukkan ke dalam 

botol sintesis, bagian FTO yang sudah 

dibenihkan disusun menghadap ke dinding 

botol. Sampel ditumbuhkan di dalam oven 

pada suhu 90oC selama 8 jam. Sampel 

kemudian dibersihkan menggunakan DI 

Water, dan dikeringkan menggunakan 

dryer.  Kemudian sampel ditreatment 

dengan trymethyl borat (boron) pada suhu 

90° C dalam 120 menit pada konsentrasi 60 

mM dalam 25 ml DI water.  

 

Karakterisasi sampel dilakukan dengan 

menggunakam spektroskopi UV-Vis dan 

karakteristik I-V. Spektroskopi UV-Vis 

dilakukan untuk menentukan tingkat 

serapan dan tingkat reflektansi dari sampel, 

yang dilakukan pada panjang gelombang 

300-800 nm. Fabrikasi sel DSSC dilakukan 

menyusun komponen sel membentuk 

susunan sandwich dan dengan membuat 

batas daerah yang akan diuji menggunakan 

parafilm dengan ukuran luas 0,23 cm2. 

Selanjutnya efisiensi sel diukur dengan 

mengevaluasi kurva I-V Gamri EPHE 

dengan memberikan pencahayaan pada sel 

menggunakan lampu 100 mW/cm2.  

 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Spektrum absorpsi dari nanomaterial ZnO 

murni dan yang ditreatment boron dengan 

konsentrasi 0,06 M selama 120 menit 

ditunjukkan pada Gambar 1. Spektrum 

tersebut memperlihatkan puncak absorpsi 

kuat sampel terjadi pada rentang panjang 

gelombang sekitar 325-380 nm sedangkan 

pada daerah cahaya tampak (  > 400 nm) 

absorpsi yang terjadi lebih lemah. Spektrum 

absorpsi nanomaterial ZnO memiliki 

puncak absorpsi yang tinggi yaitu 2,98 a.u 

pada panjang gelombang 371 nm, puncak 

tersebut memiliki kualitas yang baik 

dengan struktur heksagonal. 

 

Gambar 1.  Spektrum absorbsi UV-Vis 
dari nanorod ZnO  ditreatment 
boron.  

Gambar 2 memperlihatkan spektrum optis 

reflektansi dari nanorod ZnO murni dan 

yang ditreatment boron dengan konsentrasi 

0,06 M pada waktu 120 menit dengan 

rentang panjang gelombang 300 nm sampai 

dengan 800 nm. Dapat dilihat dengan jelas 

bahwa pemantulan kuat terjadi pada 

rentang panjang gelombang 380-800 nm. 

Sedangkan pemantulan sangat lemah terjadi 

pada rentang panjang gelombang 300-380. 

Nilai persentasi pemantulan yang terjadi 

adalah 1-5% pada pemantulan lemah dan 

18-32% pada pemantulan kuat. 

 

Gambar 2. Spektrum reflektansi UV-Vis 
dari  nanorod ZnO ditreatment 
boron 

Nilai energi gap dari sampel nanorod ZnO 
diukur dengan teknik ekstrapolasi kurva 

transformasi linier ( )2 vs ( ) dari 

nanostruktur ZnO yang di treatment boron, 
seperti diperlihatkan pada Gambar 3. 
Sedangkan nilai energi gap yang dihasilkan 
dipaparkan pad Tabel 1. 
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Gambar 3.  Kurva hasil transformasi linier 

( )2 vs ( ) dari 

nanostruktur ZnO yang 
ditreatment boron. 

Tabel 1.  Energi gap nanorod ZnO yang 
ditreatment boron 

No Jenis Sampel Energi Gap (eV) 

1 murni 3,16 

2 120 menit 3,12 

 

Uji performansi DSSC dilakukan dalam 

keadaan gelap dan dalam keadaan disinari 

cahaya lampu halogen 100 mW/cm2. 

Informasi dari hasil pengukuran diolah 

menggunakan perangkat Gamry dengan 

perangkat lunak ephe 200 sofware. Kurva I-

V dalam keadaan gelap berbentuk 

lengkungan menyerupai karakterisasi dioda 

semikonduktor (Gambar 3). Dalam rentang 

tegangan ini material aktif memiliki 

karakterisasi dioda yang bersifat non-ohmik 

dengan tegangan cut-off nya terletak pada 

tegangan 0,4 Volt. 

Gambar 4 menunjukkan grafik J-V dari sel 

saat disinari cahaya. Terlihat bahwa kurva 

J-V dari sel berbasis nanorod znO yang 

ditreatment boron 0,06 M pada waktu 120 

menit menghasilkan luasan bidang lebih 

besar dibandingkan sampel yang murni. 

Semakin luas bidang pada kurva J-V, maka 

mobilitas elektron semakin tinggi sehingga 

nilai efisiensi yang dihasilkan akan semakin 

tinggi pula. Nilai efisiensi dari DSSC 

berbasis nanorod ZnO murni adalah 0,10 %  

setelah ditreatment boron efisiensi 

meningkat menjadi 0,20% 

 
Gambar 4.  Kurva J-V dalam keadan gelap 

dari DSSC di treatment boron 

 
Gambar 5. Kurva J-V nanostruktur ZnO 

dalam keadan disinari cahaya 
lampu halogen 100 mW/cm-2 
dari DSSC di treatment boron 

 

Tabel 2. Parameter fisis hasil pengukuran 
dan perhitungan DSSC berbasis 
nanorod ZnO yang ditreatment 
boron  

 
Sampel Voc(V) Jsc-

mAcm-2 
FF  

(%) 

Murni 0,50 0,76 0,26 0,10 

120 m 0,48 1,24 0,33 0,20 
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Kesimpulan 

Nanorod ZnO ditreatment boron telah 

berhasil ditumbuhkan di  atas FTO sebagai 

material aktif DSSC menggunakan metode 

seed mediated hidrotermal dengan 

konsentrasi larutan treatment 0.06 M 

selama 120 menit pada suhu 90 oC. 

Spekrum absopsi UV-Vis memperlihatkan 

bahwa sampel yang dihasilkan berbentuk 

nanorod dengan puncak absorpsi terkuat 

terletak pada rentang panjang gelombang 

320-380 dan memiliki penyerapan optium 

2,98 a.u pada panjang gelombang 371 nm. 

Sedangkan pemantulan lemah terjadi pada 

rentang panjang gelombang 300-380. Nilai 

persentasi pemantulan yang terjadi adalah 

1-5% pemantulan lemah dan 18-32% pada 

pemantulan kuat. Metode ekstrapolasi 

mengkonfirmasi bahwa kehadiran atom 

boron pada nanorod ZnO mampu 

menurunkan energi gap, sehingga 

memperbanyak elektron yang tereksitasi. 

Analisa kurva I-V dari DSSC menghasilkan 

nilai efisiensi sel setelah treatment boron 

meningkat tajam dari 0,10% (sel berbasis 

nanorod ZnO murni) menjadi 0,20%. 
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ABSTRAK 

 

Produk pupuk organik cair dari limbah batang pisang merupakan produk ramah lingkungan yang 
memiliki biaya produksi rendah. Pembuatan produk pupuk organik cair ini divariasikan EM4 (Effective 
Microorganisme) 4 sebanyak 10 ml, 15 ml, dan 20 ml, dalam 1 kg pisang sebagai bahan dasar utama dan 
diberi label sampel berturut-berturut dengan sampel A, B dan C masing-masingnya. Ini berfungsi untuk 
melihat kandungan unsur hara yang dihasilkan pada setiap variasi yang diberikan. Hasil laboratorium 
yang diperoleh besar kandungan unsur hara yang terdiri dari Nitrogen, Pospor dan Kalium untuk masing-
masing sampel A, B, dan C adalah diperoleh yaitu Nitrogen (N) sebesar 0,3094 %, 0,9682 %, dan 1,1123 
%. Untuk kandungan Pospor (p) sebesar 0,0992 %, 0,0816 %, dan 0,1076 %. Sedangkan Kalium (K) 
sebesar 0,1481 %, 1,322 %, dan 1,346 %. Eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) diperoleh hasil bahwa variasi EM4 memberikan peningkatan terhadap kandungan unsur hara 
setiap sampelnya. Ketiga variasi sampel pupuk cair juga diaplikasikan ketanaman bayam dengan 
menunjukkan hasil perkembangan tumbuh tanaman yang bervariasi. Disamping itu untuk pembuatan dan 
pengembangan produk pupuk organik cair limbah batang pisang memiliki nilai investasi yang tinggi 

dimana kos produksi pupuk berbasis limbah batang pisang ini sangat murah. 
 
Kata kunci : Limbah Batang Pisang, Unsur Hara N, P, dan K, Rancangan Acak Lengkap (RAL), Biaya 

Produksi, Pupuk Organik Cair, kos produksi EM4 (Effective Microorgnaisme) 

 

 

ABSTRACT 
 

Liquid organic fertilizer products from banana stem waste is an environmentally friendly product that has 
a low cost of production. Manufacture of liquid organic fertilizer is varied EM4 (effective 
microorganisms) 4 ml, 15 ml and 20 ml, in 1 kg of bananas as the main ingredients and samples marked 
with successive lines using samples A, B and C respectively. It is used to visualize the content of the 
nutrients produced on a given variation. The laboratory results obtained by the nitrogen, phosphorus and 
potassium nutrient content for each sample A, B and C were obtained, namely nitrogen (N) of 0.3094%, 
0.9682% and 1, 1123%, For the phosphorus content (P) equal to 0.0992%, 0.0816% and 0.1076%.  and 
next kalium (K) of 0.1481%, 1.322% and 1.346%. Experiment with the help of a completely random 
design (CRD) showed that variation EM4 give rise to the nutrient content of each sample. The third 
variant is also applied liquid manure growth spinach samples to show the results of the development of 
plant growth varies. Moreover, for the manufacture and development of waste organic fertilizer products 
banana liquid rods have a high investment value where the production of fertilizer-based banana trunk 
trash is really cheap. 
 
Keywords: Banana waste stems, nutrients N, P and K, completely randomized (CRD), production cost, 

organic liquid fertilizer, boarding production EM4 (effective Microorgnaism). 

 
 

Pendahuluan 

 

Indonesia yang dikenal sebagai negara 

Agraria dimana hasil pertanian dan 

perkebunan merupakan sebagian besar 

penghasilan negara dalam kurun waktu 

yang cukup lama. Namun dalam 

perkembangannya akhir – akhir ini jumlah 

mailto:rikataslim@gmail.com
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lahan pertanian yang produktif sudah 

semakin berkurang. Karena sudah dipakai 

oleh pemerintah dalam bidang 

perindustrian. Dilain pihak, lahan pertanian 

yang sudah adapun sudah berkurang 

kesuburannya sehingga menjadi tanah–
tanah marginal. Hal ini menjadi sebuah 

tantangan dalam upaya mempertahankan 

pemanfaatan lahan-lahan tersebut untuk 

keberlangsungan budi daya pertanian. Agar 

kesuburan tanah dapat dipertahankan, 

penggunaan pupuk merupakan sebuah 

keharusan.  

 

Sebagai Negara agraria, sebagian besar 

penduduk Indonesia bermata pencaharian 

sebagai petani. Namun pada saat ini para 

petani dihadapkan dengan permasalahan 

harga pupuk anorganik yang melambung 

tinggi, sehingga para petani mengalami 

kerugian dikarenakan biaya produksi yang 

terlalu tinggi. Akhir-akhir ini berkembang 

wacana untuk kembali kealam (back to 

nature) dalam kegiatan pertanian, 

diantaranya dengan pemanfaatan bahan-

bahan alam (sumber daya hayati) untuk 

kebutuhan pupuk dan pestisida (pengendali 

hama) yang dikenal dengan system 

pertanian organik yang ramah lingkungan 

(Suprihatin, 2011). 

 

Dalam bidang industri pembuatan pupuk 

organik hal yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana bisa menciptakan kebaikan 

lingkungan dan kesuburan tanah serta 

menghasilkan produk yang bernilai 

komersil dalam industri di dunia pertanian. 

Memang pertanian organik hingga saat ini 

belum mampu mencapai hasil yang 

memuaskan karena produktivitasnya masih 

rendah dibandingkan dengan pertanian 

anorganik. Meskipun demikian, pertanian 

organik sangat prospektif karena 

permintaan pasar dunia terhadap 

penggunaan pupuk organik semakin 

meningkat. Tercatat peningkatannya 20% 

per tahun. Produk organik mensyaratkan 

beberapa hal di antaranya ialah mutu tinggi 

dengan batas ambang residu sesuai yang 

sudah ditetapkan (Musnamar, 2003). 

 

Batang pisang memiliki kandungan Air 

yang cukup tinggi, sehingga batang pisang 

sulit untuk dihancurkan ataupun dibakar, 

untuk itu pemanfaatan limbah industri 

dalam bidang pertanian dengan menjadikan 

batang pisang sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan pupuk organik cair salah satu 

gagasan yang perlu dipertimbangkan. 

Batang pisang itu sendiri menjadi tidak 

berguna dan menjadi sampah apabila 

dibiarkan begitu saja. Limbah batang 

pisang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik cair yang dapat membantu para 

petani dalam membudidayakan tanaman 

dan mengurangi penggunaan pupuk 

berbahan kimia yang dapat merusak tanah. 

Dengan membuat pupuk cair dari batang 

pisang, maka dapat menjadi alternatif lain 

untuk pemakaian pupuk kimia di pertanian 

dan perkebunan. Adanya ide 

pengembangan konsep pembuatan pupuk 

organik cair dari batang pisang ini 

menjadikan penemuan terbaru dari deretan 

pupuk organik yang telah ada sebelumnya. 

Namun, dalam hal ini pupuk organik cair 

yang akan dibuat tidak serta merta hanya 

berasal dari batang pisang dan tambahan 

EM4 (Effective Microorganisms 4) saja, 

supaya kandungan unsur yang dimiliki 

mempunyai nilai esensi yang sangat bagus, 

dan diharapkan penggunaan pupuk ini lebih 

efektif dan tentunya dengan harga yang 

ekonomis pula. 

Tabel 1. Pupuk yang beredar dipasaran 

Nama 

Pupuk 

Jenis Pupuk 
Karak 

teristi

k 

Manfaat 
Org

anik 

An 

organi

k 

 Urea   

Bubu

k 

Krista

l 

Sebagai 

nutrisi 

pertumbuha

n vegetatif 

tanaman 

seperti 

daun, 
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batang, 

akar dll. 

NPK 7-

7-7 

SUPER 

BAHA

RI 

  
Butira

n 

Memacu 

tanaman 

tumbuh 

cepat dan 

berproduksi 

secara 

optimal. 

KCL 

(Kalium 

Klorida

) 

  

Butira

n 

Krista

l 

Untuk 

mempercep

at 

pertumbuha

n tanaman 

 

Tabel 1. Pupuk yang beredar dipasaran 

(lanjutan) 

Nama 

Pupuk 

Jenis Pupuk 
Karak 

Teristi

k 

Manfaat 
Organ

ik 

An 

orga

nik 

POC 

BMW 
  Cair 

Membuat 

tanaman 

tinggi, daun 

lebar dan 

hijau 

GREE

N 

LEAF 

  
Butiran 

Tanah 

Memperbaiki 

kesuburan 

fisik tanah 

dalam jangka 

panjang dan 

memacu 

aktivitas 

makro 

organisme 

tanah 

 

Tangg

uh 

Prabio

tik 

  Cair 

Untuk 

Kesuburan 

tanah dan 

tanaman 

  (Sumber: Pengumpulan Data, 2016) 

 

Tabel 1 di atas memberikan informasi 

tentang jenis pupuk yang beredar di 

pasaran. Bahwa pupuk yang beredar di 

pasaran kebanyakan yang berbahan padat 

sedangkan yang berbahan cair masih 

sedikit. Sedangkan dalam penguraian 

pupuk padat tersebut ke dalam tanah masih 

memiliki waktu yang lama. Karena itu 

peneliti memiliki ide membuat pupuk cair 

organik, Karena pupuk cair bisa melakukan 

penguraian yang cepat terhadap tanah, 

kesuburan terhadap tanah dan masa 

pertumbuhan tanaman sangat singkat. 

Untuk penunjang pembuatan pupuk cair ini, 

maka dibutuhkan hasil pengamatan dari 

pengguna pupuk sebelumnya yaitu pupuk 

padat. Untuk itu, jejak pendapat melalui 

wawancara terhadap para petani yang 

berada di daerah Kecamatan Payung 

Sekaki, Marpoyan Damai dan Kecamatan 

Tenayan Raya pun dilakukan. Mengingat 

tempat-tempat tersebut merupakan areal 

pertanian di Kota Pekanbaru. 

 

Pembuatan pupuk cair dari limbah kulit 

pisang diteliti oleh Mentari Puspa Sari 

tahun 2016 dari Universitas Lampung, 

dengan membuat produk alternatif dan 

tidak merusak lingkungan. Dengan meneliti 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah 

pisang dapat menghindari dari pemakaian 

zat kimia secara terus-menerus terhadap 

tanaman dan tanah. Selanjutnya pupuk 

organik cair yang dihasilkan dicobakan 

terhadap tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor L) dengan menggunakan metode 

desain eksperimen taguchi, dan dilakukan 

uji kadar unsur hara pada pupuk cair 

tersebut, dimana terdapat unsur hara N, P 

dan K. sehingga hasil yang didapatkan dari 

penggunan pupuk organik cair dari kulit 

buah pisang ini memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman bayam 

yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, 

serta luas daun (Sari, 2016). 

 

Berdasarkan kajian literatur di atas maka 

penelitian untuk menghasilkan pupuk cair 

dari limbah batang pisang merupakan hal 

yang sangat menarik untuk dilakukan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengolahan batang pisang 

menjadi pupuk organik cair yang ramah 

lingkungan, dan dibuat dalam peningkatan 

pertumbuhan tanaman, penelitian ini juga 

diharapkan dapat mengetahui dosis yang 

terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan 
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tanaman. Dalam penelitian ini, industri 

dibidang pertanian merupakan hal yang 

perlu mendapat perhatian yang benar dari 

berbagai kalangan baik itu praktisi industri, 

akademisi, peneliti, mahasiswa bahkan 

petani itu sendiri. Mengingat pertanian di 

Indonesia merupakan sumber daya yang 

besar baik itu lahan, kesuburan, iklim dan 

sangat mendukung sekali untuk 

dikembangkannya sektor ini. Dalam 

penelitian ini merupakan sebagian kecil 

dari begitu banyak aspek industri dibidang 

pertanian yang perlu diteliti dan 

dikembangkan. Dengan demikian sebuah 

tema pembuatan pupuk organik cair dari 

batang pisang sebagai produk pupuk 

alternatif yang ramah lingkungan dan 

memiliki kualitas baik dalam sektor industri 

pertanian merupakan kajian yang menarik 

untuk diteliti dan juga dengan kajian ini 

dapat diketahui kualitas sebuah produk 

pupuk organik cair yang akan di 

kembangkan pada sektor industri pertanian. 

 

Metode Penelitian 

 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Deskripsi 

dilengkapi dengan penyajian  diagram alir 

atau Flow Chart pelaksanaan penelitian 

untuk memudahkan dalam memahami 

tahapan penelitian. 

Mulai

Gagasan dan Ide Pendahuluan

Perumusan Masalah

Selesai

Analisis Data

Kesimpulan dan Saran

Persiapan Penelitian

Persiapan Bahan (Sampel)

- Batang Pisang Kepok

- EM4 (Effective Microorganisms 4)

Pengolahan Data

Study Pustaka

Buku, Jurnal, Skripsi dan 

Prosiding tentang penelitian 

pupuk organik cair

Ekstraksi

Semua Bagian Batang Pisang 

Kepok Dipotong

Padatan

Kandungan Yang 

Terdapat di Dalam 

Pupuk Cair

Filtrat

AquadestWaktu 

Filtrasi

Rancangan Alur Eksperimen dan Pengolahan Sampel

Pembuatan Pupuk Organik Cair Dari Batang Pisang Kepok

Alat dan Bahan Penelitian

Uji Kadar 

Pupuk Terhadap 

Sayuran Bayam
Uji Unsur Hara 

N,P,K

Gambar 2.1 Flowchart Penelitian 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Pada Bab pengolahan data ini akan di 

paparkan data-data yang diperoleh dari 

penelitian pembuatan produk pupuk cair 

dari limbah batang pisang menggunakan 

EM4.  

 

Adapun beberapa data hasil penelitian yang 

ditampilkan diantaranya: 

1. Data hasil uji laboratorium kandungan 

unsur – unsur yang terdapat pada produk 

pupuk cair yang diteliti.  

2. Data pengujian sampel pupuk cair 

terhadap tanaman bayam. 

3. Data profil petani dan hasil wawancara 

untuk menganalisa prospek kedepan 

untuk pupuk cair dikalangan konsumen 

pupuk. 
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Nilai Unsur Hara pada Produk Pupuk 

Cair Limbah Batang Pisang dengan 

Variasi EM4 

 

Dalam penelitian ini, limbah batang pisang 

yang menjadi produk pupuk cair ini harus 

dilakukan uji laboratorium.  Adapun unsur 

hara yang sangat penting bagi tanaman dan 

dominan diperlukan untuk perkembangan 

dan kesuburan tanaman adalah N 

(nitrogen), P (phosphor) dan K (kalium). 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Produk Pupuk 
Organik Cair Limbah Batang 
Pisang 

SAMPEL 

Kandungan Unsur Hara Pupuk 

Organik Cair 

N (%) P (%) K (%) 

A 0,3094 0,0992 0,1481 

B 0,9682 0,0816 1,322 

C 1,1123 0,1076 1,346 

Sumber: Hasil Data Penelitian (2017) 
 

Data Aplikasi Pupuk Cair terhadap 

Tanaman Bayam dengan Variasi EM4 

 

Data penelitian ini kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian pupuk organik cair yang 

dihasilkan terhadap tanaman bayam, dan 

memperhatikan pertambahan pertumbuhan 

yang terjadi untuk setiap sampel tanaman 

yang diberikan produk pupuk organik cair 

(yaitu sampel A, B dan C). Adapun data 

yang diambil adalah panjang tanaman yang 

di ukur setiap hari pada pukul 17.30 wib 

selama 7 hari. Untuk setiap sampel pupuk 

cair, diberikan pada dua pot tanaman 

Bayam untuk melihat konsistensi 

pertumbuhannya. 

 
Semua tanaman bayam yang diteliti dengan 
menggunakan pupuk cair organik limbah 
batang pisang dengan variasi EM4, dengan 
pemberian sampel pupuk (A, B, dan C) 
menunjukkan pertumbuhan tambah tinggi 
tanaman yang hampir konsisten. Hal ini 
dapat dilihat dari grafik pada gambar 3.1 

dimana semua data diplotkan dalam satu 
grafik. 
Tabel 3. Sampel Pengukuran Pupuk 

Organik Cair 

 
Sumber: Hasil Data Penelitian (2017) 
 

 
Gambar 3. Hasil Rata-Rata Pengukuran 

Tanaman Bayam dengan 
Pemberian Variasi EM4 
terhadap Produk Pupuk 
Organik Cair. (Sumber: Data 
Hasil Penelitian, 2016) 

 

Potensi Pengembangan Produk Pupuk 

Organik dari Limbah Biomassa 

dikalangan Petani Sayur Bayam 
 

Dikalangan petani, pupuk merupakan 

bagian yang sangat penting dalam proses 

bercocok tanam untuk hasil yang maksimal, 

terlebih lagi pada tanaman yang berumur 

pendek seperti sayur-sayuran diharapkan 

kualitas sayur yang optimal dengan yang 

singkat, namun begitu durasi waktu tanam. 

Kualitas tanaman sayur yang kurang 

mendapatkan pupuk berbasis bahan kimia 

lebih diminati dipasaran tentu saja 

pemakaian pupuk organik (non kimia) 

merupakan salah satu alternatif yang 

selayaknya dipertimbangkan. 
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Di Pekanbaru, beberapa daerah dipinggiran 
kotanya, dijumpai beberapa petani sayuran 
dengan pangsa pasar penjualan hasil 
kebunnya untuk daerah Pekanbaru dan 
sekitarnya. Daerah perkebunan sayur 
tersebut diantaranya di daerah panam, 
kartama dan kualu. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan 

terhadap pengolahan data yang diperoleh, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah berhasil dilakukan pembuatan 

produk pupuk organik cair berbahan 

dasar limbah batang pisang dengan 

pemberian variasi EM4 sebanyak 10 

ml, 15 ml dan 20 ml. 

2. Hasil pengujian kandungan unsur hara 

yang terdapat dalam pupuk organik 

cair adalah N sebesar 0,3094 % untuk 

sampel A, 0,9682 % untuk sampel B, 

dan 1,1123 % untuk sampel C, P 

sebesar 0,0992 % pada sampel A, 

0,0816 % untuk sampel B, dan 0,1076 

% untuk sampel C. Sedangkan K 

sebesar 0,1481 % untuk sampel A, 

1,322 % sampel B, sedangkan 1,346 % 

untuk sampel C. 

3. Pemberian variasi EM4 dalam 

pembuatan produk pupuk organik cair 

mempengaruhi kandungan dan jumlah 

microorganisme yang terdapat dalam 

pupuk cair. 

4. Prospek pupuk cair organik limbah 

batang pisang ini memiliki nilai positif 

yaitu tidak merusak lingkungan, 

memiliki investasi tinggi, komersial 

yang bagus dan memiliki kos produksi 

yang rendah dalam pembuatan pupuk 

organik cair ini. 
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ABSTRAK 

 
Flap merupakan salah satu lifting device yang terpasang di bagian trailing edge sayap kiri dan kanan 
dengan geometri yang identik, pesawat terbang jenis fixed wing. Salah satu fungsi flap adalah untuk 
meningkatkan gaya angkat pesawat pada kecepatan tertentu, atau mengurangi kecepatan minimum 
dimana pesawat dapat terbang lepas landas dengan aman. Fungsi ini biasanya dilakukan pada saat tinggal 
landas atau saat mendarat. Efektifitas flap dalam menjalankan fungsinya merupakan suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa bagus flap yang membentuk sudut defleksi tertentu, akan menghasilkan gaya 
angkat yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut flap paling maksimum 
atau yang paling efektif pada pesawat PUNA Alap-alap. Dengan diperolehnya dan diketahuinya sudut 
defleksi maksimum, termasuk koefisien gaya angkat maksimumnya, maka selanjutnya akan dapat 
ditentukan panjang minimal dari runway untuk lepas landas maupun mendarat. Selain itu juga digunakan 
untuk menentukan kapasitas atau daya minimal mesin pendorong yang digunakan oleh pesawat terbang. 
Metode yang digunakan adalah dengan melalui pengujian di wind tunnel terhadap model uji aerodinamik 
PUNA Alap-alap skala 1 : 1.26. Pengukuran gaya dan momen aerodinamika menggunakan external 

balance 6 komponen. Analisis data dilakukan dengan memfokuskan pada gaya angkat, gaya hambat dan 
pitching moment. Analisis data hasil pengujian menunjukkan sudut defleksi hingga 30o masih efektif. 
 
Kata Kunci: lifting device, gaya/momen aerodinamik, external balance 

 

ABSTRACT 

 
Flap is one of the lifting devices installed at the trailing edge of the left and right wings with identical 
geometry, on fixed wing aircraft type. One of the flap functions is to increase the lifting force of the 
aircraft at a certain speed, or reduce the minimum speed at which the aircraft can take safely off. The 
effectiveness of the flap in performing its function is a measure that shows how well the flap that forms a 
certain deflection angle, will produce the expected lift force. The purpose of this research is to know the 
maximum flap angle or the most effective on UAV (PUNA) Alap-alap. By obtaining and knowing the 
maximum deflection angle, including the maximum lift coefficient, then it can be determined the 
minimum length of runway for takeoff or landing. In addition, it is also used to determine the capacity or 
minimum power of propulsion engines used by aircraft. The method used is by testing in wind tunnel 
against aerodynamic test model PUNA Alap-alap scale 1: 1.26. Measurement of aerodynamis forces and 
moments used external balance of 6 components. Data analysis is done by focusing on lift, drag and 
pitching moment. The data analysis of the test results shows that deflection angle up to 30o is still 
effective. 
 
Keywords: Lifting device, Aerodynamics force/moment, External balance  
 

Pendahuluan 

 

Dalam melakukan misi terbang, maka suatu 

pesawat terbang akan mengalami fase lepas 

landas, fase jelajah, dan fase mendarat. Dari 

semua fase tersebut di atas, lebih dari 99 % 

semua kecelakaan pesawat terbang terjadi 

pada fase lepas landas atau mendarat (A. 

Tewari, 2016). Fase lepas landas dan 

mendarat merupakan hal yang sangat 
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penting dalam suatu misi terbang suatu 

pesawat terbang, karena kondisi terbang 

pada fase tersebut yang masih dekat dengan 

permukaan bumi. Oleh karena itu, 

sangatlah penting untuk memahami 

kondisi-kondisi kritis pada fase tersebut dan 

juga perhitungan yang matang mengenai 

parameter-parameter yang berkaitan,  pada 

saat perancangan pesawat terbang. 

 

High lift device adalah perangkat atau 

modifikasi pada sayap yang akan 

menaikkan stall angle of attack (David F. 

Anderson dkk., 2010). Fungsi dari high lift 

device ini adalah untuk meningkatkan 

kinerja pada saat lepas landas dan saat 

mendarat. Angle of Attack (AOA) adalah 

sudut yang terbentuk antara arah datangnya 

angin dengan sumbu atau garis yang ditarik 

dari ujung depan ke ekor pesawat. Semakin 

besar sudut ini, maka semakin besar gaya 

angkat pesawat yang timbul. Penambahan 

gaya angkat ini akan mencapai maksimum 

pada saat stall AOA. Kondisi stall ini, 

tentunya merupakan hal yang ingin 

dihindari karena pesawat terbang menjadi 

sulit untuk dikontrol atau dikendalikan. 

Pada kondisi lepas landas dan mendarat, 

pesawat terbang memerlukan kecepatan 

serendah mungkin, karena kecepatan yang 

tinggi pada fase tersebut berarti 

memerlukan landasan yang lebih panjang. 

Namun, kecepatan yang rendah ini tidak 

boleh lebih rendah daripada kecepatan stall 

atau stall speed-nya, yaitu kecepatan 

terendah dari pesawat terbang yang masih 

bisa memberikan gaya angkat yang cukup 

untuk mengangkat pesawat tersebut. 

Semakin rendah stall speed suatu pesawat 

terbang, maka semakin baik kinerjanya, 

terutama pada dilihat pada fase lepas landas 

dan pendaratan. Slat, slot dan juga flap 

adalah tipikal dari high lift device. 

 

Dari beberapa tipe high lift device, flap 

adalah yang paling sering digunakan. Flap 

ini dipasang di bagian trailing edge sayap. 

Pengoperasian flap ini adalah dengan 

mengatur sudut flap terhadap sayap. 

Semakin besar sudut flap, maka semakin 

panjang chord line yang menghubungkan 

bagian leading edge dan trailing edge dari 

sayap. Hal ini akan menurunkan AOA yang 

diperlukan untuk menimbulkan gaya angkat 

(lift). Namun demikian, semakin besar 

sudut flap dioperasikan, maka sebagai 

akibatnya adalah timbulnya gaya hambat 

(drag) yang semakin besar pula. Drag yang 

besar tentunya akan menyebabkan 

konsumsi bahan bakar yang tinggi pula dan 

menjadikan tidak efisien. Seperti diketahui, 

pada saat lepas landas, pesawat terbang 

memerlukan tenaga yang sangat besar, 

sehingga pengoperasian sudut flap yang 

besar malah akan merugikan. Sudut flap 

yang dioperasikan pada saat mendarat, 

belum tentu sesuai untuk dioperasikan pada 

saat lepas landas. 

 

Penelitian telah dilakukan pada sudut 

defleksi flap 0o, 15o dan 30o dengan 

menggunakan model uji aerodinamika 

pesawat PUNA Alap-alap dengan tujuan 

untuk mengetahui efektifitas sudut 

defleksinya. 

 

Metode Penelitian 
 

Sebagai sumber data utama untuk 

perancangan aerodinamika pesawat terbang 

adalah Computational  Fluid Dynamics 

(CFD), uji terowongan angin (Wind Tunnel 

Test), umumnya terhadap geometri yang 

disederhanakan dan uji terbang (Flight 

Test) (J.D. Pereira, 2011): Terowongan 

angin merupakan sistem alat ukur untuk 

mempelajari gas yang mengalir di sekitar 

body dan gaya-gaya yang ditimbulkan 

karena adanya interaksi antara gas dengan 

body tersebut, dimana gas yang digunakan 

di terowongan angin umumnya adalah 

udara (J.D. Pereira, 2011). Prinsip kerja 

dari terowongan angin dapat dibayangkan 

seperti suatu alat yang digunakan untuk 
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membalikkan suatu paradigma tentang 

pesawat terbang yang bergerak melalui 

udara yang diam, maka akan diperoleh 

suatu hasil yang sama jika pesawat dalam 

kondisi diam dan dialiri dengan angin 

dengan kecepatan yang sama (M. Valerie, 

2012). Kekurangmampuan metode CFD 

dalam memprediksi gaya-gaya dan momen-

momen aerodinamika dengan tingkat 

presisi yang tinggi merupakan kelemahan  

metode CFD. Kekurangan ini dapat diatasi 

dengan metode pengujian terowongan 

angin (A.C. Kermode, 2016).  

 

A. Model Uji 

 

Model pesawat terbang yang diuji adalah 

model uji dari pesawat terbang nir awak 

(PUNA) Alap-alap dengan skala 1:1,26 

dengan wing span atau rentang sayap 

sepanjang 2560 mm. Skala model uji ini 

dipilih berdasarkan kapasitas atau lebar test 

section yang terintegrasi pada wind tunnel 

yang digunakan di BBTA3. Test section ini 

merupakan bagian atau tempat dimana 

model uji diletakkan. Gambar 1 

menunjukkan lay-out dari model uji, 

sedangkan instalasi model uji pada test 

section dapat dilihat pada gambar 2. 

 

B. Metode dan Teknik Pengukuran 

  
Gambar 1. Lay-out model uji pesawat 

PUNA Alap-alap 

 

 
Gambar 2. Instalasi model uji pesawat 

PUNA Alap-alap di test 

section. 

 

Metode dan teknik pengukuran mengacu 

pada (Yanto Daryanto dkk, 2015) dan (NN, 

1987). Model uji dipasang dengan 

menggunakan wing strut sebagai model 

support yang menghubungkan model uji ke 

external balance, yaitu suatu sistem yang 

digunakan untuk mengukur 3 gaya dan 3 

momen aerodinamika  di dalam terowongan 

angin. Posisi dari model uji adalah UpSide 

Down, yaitu posisi dimana cockpit berada 

di bawah. Posisi UpSide Down 

dimaksudkan untuk mengurangi gangguan 

aliran angin di bagian atas sayap. 

Kecepatan angin yang digunakan adalah 

42,5 m/s. Kecepatan angin ini dihitung 

berdasarkan kecepatan dan ketinggian 

terbang atau rejim terbang sesungguhnya 

dari pesawat PUNA Alap-alap, sehingga 

bilangan Reynold di rejim terbang sama 

dengan di wind tunnel. Pengujian dilakukan 

dengan menggerakkan model uji dari sudut 

alpha -10o hingga 13o, dengan interval 

pengambilan data setiap 2o mulai sudut 

alpha -10o hingga +8o, dan interval 1o mulai 

dari 8o hingga 13o. Sudut alpha adalah 

sudut yang terbentuk oleh arah angin 

dengan sumbu longitudinal model uji ketika 

model uji digerakkan atau diputar pada 

sumbu lateral. Perlakuan ini dilakukan 

untuk setiap konfigurasi model uji dengan 

sudut defleksi flap 0o, 15o dan 30o. 
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Hasil Dan Pembahasan 

 

Koefisien gaya dan koefisien momen 

aerodinamika, merupakan parameter atau 

bilangan tak berdimensi dari parameter 

gaya atau momen aerodinamika yang 

berkaitan. Untuk mempermudah dalam 

menganalisa karakteristik aerodinamik 

pesawat terbang biasanya digunakan 

koefisiennya, karena besarnya nilai 

koefisien ini sudah tidak lagi dipengaruhi 

oleh variabel atau parameter lain, misalnya 

ukuran atau dimensi phisik, kecepatan 

angin, kondisi udara dan sebagainya. 

Koefisien yang digunakan dalam 

pembahasan pada tulisan ini adalah tersebut 

adalah koefisien gaya angkat (CL), 

koefisien rolling moment (CRoll) dan 

koefisien gaya hambat (CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara sudut 

alpha dengan koefisien gaya 

angkat (CL). 

 

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara 

gaya angkat sebagai fungsi dari besarnya 

sudut alpha  untuk semua konfigurasi sudut 

defleksi flap 0o, 15o dan 30o, berdasarkan 

data yang diperoleh ketika model uji 

digerakkan pada sumbu lateral sehingga 

model uji membentuk sudut alpha. Terlihat 

pada gambar 3 tersebut bahwa semua grafik 

yang terbentuk mempunyai pola yang sama, 

slope positif dan hampir sejajar. Linearitas 

fungsi ini terjadi hingga sudut alpha 

mendekati stall angle, yaitu sudut dimana 

penambahan besarnya sudut sudah tidak 

lagi memberikan penambahan nilai CL. 

Tidak ada perbedaan stall angle untuk 

semua sudut defleksi flap, semuanya terjadi 

pada sudut 9o. Namun perbedaan terjadi 

pada CLMax atau koefisien gaya angkat 

maksimumnya, yaitu besarnya koefisien 

gaya angkat yang terjadi pada saat sudut 

stall. Demikian juga nilai dari CL pada saat 

sudut alpha 0o, untuk konfigurasi sudut 

defleksi flap 0o, 15o dan 30o berturut-turut 

sebesar 0.5512, 0,6235 dan 0.7011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara  

koefisien gaya angkat (CL) 

dengan koefisien gaya hambat 

(CD). 

 

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara 

koefisien gaya angkat dan koefisien gaya 

hambat. Jelas terlihat bahwa penambahan 

defleksi sudut flap akan menyebabkan 

penambahan koefisien gaya hambat yang 

cukup besar. Pada saat sudut alpha 0o, maka 

untuk sudut defleksi flap 0o, 15o dan 30o, 

masing-masing nilai koefisien gaya 

hambatnya adalah 0.0396, 0.0531 dan 

0.0640. 

 

Gambar 5 menunjukkan hubungan antara 

sudut alpha dengan koefisien pitching 

moment. Terlihat pada gambar ini, bahwa 

perbedaan sudut defleksi flap tidak begitu 

berpengaruh terhadap pitching moment 

yang terjadi. Slope dari ketiga grafik yang 

terbentuk juga hampir sama. Jelas terlihat 

bahwa penambahan defleksi sudut flap 

akan menyebabkan penambahan koefisien 

gaya hambat yang cukup besar. Pada saat 

sudut alpha 0o, maka untuk sudut defleksi 
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flap 0o, 15o dan 30o, masing-masing nilai 

koefisien gaya hambatnya adalah 0.0396, 

0.0531 dan 0.0640. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik hubungan antara  sudut 

alpha dengan koefisien 

pitching moment (CM). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian 

yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan seperti berikut: 

1. Sudut defleksi flap pesawat PUNA 

Alap-alap sebesar 30o masih efektif 

dalam memberikan gaya angkat untuk 

lepas landas. Namun, karena gaya 

hambat yang timbul juga cukup besar, 

sudut defleksi 30o sesuai jika landasan 

pacu tidak panjang, dan konsumsi 

bahan bakar tidak menjadi masalah. 

Jika bahan bakar lebih diutamakan 

untuk ketahanan terbang dan landasan 

pacu cukup panjang, maka 

pengoperasian sudut defleksi flap 20o 

lebih menguntungkan. Sedangkan 

untuk pendaratan, sudut defleksi flap 

30o cukup efektif, karena pendaratan 

justru memerlukan gaya hambat yang 

tinggi. 

2. Berapa pun sudut defleksi flap, 

pesawat tidak boleh diterbangkan 

melebihi sudut stall 9o. 

3. Semua sudut defleksi flap memberikan 

kestabilan longitudinal dengan 

efektivitas yang sama. 
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ABSTRAK 
 
Bilangan bintik Matahari adalah bilangan yang menyatakan jumlah relatif munculnya bintik di 
permukaan Matahari. Bilangan bintik Matahari digunakan sebagai indikator produktivitas terbentuknya 
ledakan Matahari. Data harian bilangan bintik Matahari pada siklus ke 24 (2008 sampai 2016) diperoleh 
melalui situs SILSO. Data harian di-plot untuk mendapatkan grafik rata-rata bilangan sunspot tahunan. 
Rata-rata bilangan bintik Matahari tahunan mencapai keadaan maksimum pada tahun 2014. Rata-rata 
nilai indeks ledakan Matahari tahunan mencapai keadaan maksimum pada tahun 2014. Hasil fitting kurva 
menunjukkan korelasi antara bilangan bintik Matahari dan indeks ledakan Matahari diperoleh koefisien 
korelasi (R) sebesar 0,878. Nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa bilangan bintik Matahari dan 
indeks ledakan Matahari memiliki kaitan yang cukup erat, dimana korelasi yang kuat dihasilkan apabila 
koefisien korelasi mendekati 1. Produktivitas terjadinya ledakan Matahari dapat ditinjau berdasarkan 
parameter bintik Matahari seperti bilangan dan luas grup bintik Matahari. Pada penelitian sebelumnya 
telah dikatakan bahwa luas grup bintik Matahari yang diperoleh dari olahan data menggunakan software 
Helio v3 mencapai keadaan maksimum pada tahun 2014. Ledakan Matahari dapat terjadi pada grup 
bintik Matahari yang memiliki bilangan bintik Matahari maksimum dan luas grup maksimum. 
 

Kata kunci: bilangan bintik Matahari, korelasi, ledakan Matahari 

 

 

ABSTRACT 
 
Sunspot number is a number of visible sunspot on the Sun surface. Sunspot number was used as an 
indicator of flare productivity. Sunspot number data of 24th solar cycle for the year of 2008 until 2016 
were obtained by the SILSO website. Sunspot number data were processed to obtain the average annual 
sunspot number. The annual average sunspot number reached a maximum value in 2014. The annual 
average flare index reached a maximum value in 2014. The results of curve fitting showed that the 
correlation between sunspot number and flare index is indicated by the correlation coefficient that is 
0,878. The correlation coefficient value indicated that sunspot number and flare index have a fairly close 
relation, where a strong correlation is produced when the correlation coefficient is closed to 1. Flare 
productivity can be reviewed based on sunspots parameters such us sunspot number and sunspot group 
area. In previous research it has been said that the sunspot group area were processed by using Helio v3 
software reached a maximum state in 2014.  Flares can occur in sunspot groups that have the maximum 
sunspot number and maximum area.  
 

Keywords: sunspot number, correlation, flare 

 
 

Pendahuluan 

 
Aktivitas Matahari sangat mempengaruhi 

aktivitas kehidupan di Bumi. Aktivitas 

Matahari memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap terciptanya kenaikan 

temperatur global. Matahari merupakan 

sumber energi utama di bumi. Selain 

sebagai penghasil energi utama, Matahari 

juga dapat menimbulkan gangguan ke 

lingkungan sekitar bumi berupa bintik 

Matahari (sunspot), ledakan Matahari 
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(flare), dan lain-lain. Aktivitas Matahari 

yang dapat diamati dari bumi yaitu bintik 

Matahari (sunspot). Sunspot banyak 

menimbulkan gangguan magnetik di 

atmosfer bumi yang dapat mempengaruhi 

peralatan elektronik dan magnetik di bumi 

seperti berdampak pada satelit dan 

komunikasi radio. Perubahan aktivitas 

Matahari ditandai dengan aktivitas sunspot.  

 
Matahari selalu memancarkan aliran 

partikel bermuatan listrik seperti proton dan 

elektron dalam setiap aktivitasnya. 

Matahari juga melepaskan energi yang 

cukup besar dalam aktivitas nya seperti 

CME dan flare. Aktivitas Matahari berupa 

siklus 11 tahun yang biasa dikenal dengan 

siklus Matahari. Matahari akan mengalami 

perubahan aktivitas yang ditandai dengan 

perubahan jumlah yang terdapat di 

permukaan Matahari. 

 
Tahun 1848, seorang ahli astronomi 

berkebangsaan Swiss bernama Rudolf Wolf 

memperkenalkan suatu metode untuk 

mengetahui aktivitas Matahari dengan 

menghitung bilangan bintik Matahari yang 

muncul yang kemudian dikenal sebagai 

bilangan Wolf, selain itu juga dikenal 

secara luas sebagai bilangan sunspot 

internasional. Bilangan bintik Matahari 

(sunspot) adalah bilangan yang menyatakan 

jumlah relatif bintik Matahari (sunspot).  

 

Bintik Matahari muncul disebabkan karena 

adanya fluks medan magnet lokal Matahari 

yang sangat kuat muncul ke permukaan 

Matahari. Jika fluks medan magnet ini 

pecah, maka akan timbul pelepasan energi 

berupa ledakan besar yang dinamakan 

dengan flare, jadi flare akan muncul di 

daerah yang terdapat bintik. Semakin 

banyak dan luas bintik terbentuk, maka 

flare pun akan semakin banyak. Jumlah dan 

luas bintik Matahari mempunyai kaitan 

yang erat dengan aktivitas Matahari dan 

penyebab timbulnya flare.  

Metode Penelitian 

 

Data yang digunakan yaitu data harian 

sunspot dan data indeks flare yang 

diperoleh dari NGDC 

(ftp://ftp.ngdc.noaa.gov) selama kurun 

waktu 9 tahun yaitu sejak awal tahun 2008 

sampai dengan tahun 2016 atau siklus 

Matahari ke 24. Data total bilangan sunspot 

harian diperoleh melalui situs SILSO 

(Sunspot Index and Long-term Solar 

Observations). 

 

Penelitian sebelumnya melakukan 

pengolahan data harian sunspot dengan 

menggunakan software Helio v3 untuk 

mendapatkan data luas grup sunspot. Data 

bilangan sunspot harian dan data indeks 

flare yang diperoleh dari situs NGDC 

kemudian di-plot untuk mendapatkan grafik 

rata-rata indeks flare dan rata-rata bilangan 

sunspot tahunan. 

 

Bilangan sunspot sangat erat kaitannya 

dengan produktivitas terbentuknya flare, 

sehingga dengan mendapatkan rata-rata 

bilangan sunspot maksimum dan dianalisis 

berdasarkan parameter indeks flare, maka 

dapat diketahui potensi munculnya flare 

pada siklus matahari ke 24 (2008 sampai 

2016). Kajian komputasi dilakukan dengan 

teknik kurva fitting antara bilangan sunspot 

dan indeks flare untuk memperoleh nilai 

korelasi yang kemudian dianalisis 

hubungan antara bilangan sunspot dan 

flare. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Bilangan sunspot adalah bilangan yang 

menyatakan jumlah relatif munculnya 

bintik di permukaan Matahari. Semakin 

banyak jumlah sunspot yang muncul di 

permukaan Matahari menunjukkan bahwa 

aktivitas Matahari semakin aktif. Data total 

bilangan sunspot harian diperoleh melalui 

situs SILSO (Sunspot Index and Long-term 
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Solar Observations). Data yang diperoleh 

kemudian dihitung rata-rata tahunan untuk 

periode 2008 sampai dengan 2016 sehingga 

diperoleh grafik seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1.  Grafik bilangan sunspot 

tahunan periode 2008 s.d 2016 

  
Gambar 1 memperlihatkan bahwa rata-rata 

bilangan sunspot tahunan mencapai nilai 

maksimum pada tahun 2014. Nilai 

maksimum ini menunjukkan korelasi yang 

positif dengan hasil penelitian sebelumnya 

tentang luas grup sunspot sebagai 

parameter produktivitas terbentuknya flare 

dimana mencapai keadaan maksimum pada 

tahun 2014. Korelasi ini membuktikan 

bahwa aktivitas Matahari juga dipengaruhi 

oleh bilangan sunspot. Gambar 1 

memperlihatkan bahwa pada tahun 2008 

dan 2009 rata-rata bilangan sunspot 

memiliki nilai yang sangat kecil disebabkan 

karena jumlah relatif sunspot yang muncul 

ke permukaan Matahari sangat sedikit 

sehingga mengakibatkan aktivitas Matahari 

melemah. Nilai rata-rata bilangan sunspot 

tahunan mulai tahun 2008 hingga tahun 

2014 mengalami peningkatan disebabkan 

karena semakin meningkatnya jumlah 

sunspot yang muncul setiap tahunnya 

sehingga mengakibatkan aktivitas Matahari 

semakin kuat. 

 

Indeks flare merupakan salah satu 

parameter atau ukuran dalam menentukan 

umur aktivitas Matahari. Data indeks flare 

harian dari aktivitas Matahari diperoleh 

melalui situs www.ngdc.noaa.gov/. Data 

tersebut kemudian dihitung rata-rata 

tahunan, namun data yang disediakan hanya 

dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2014. Hasil plot grafik rata-rata 

tahunan indeks flare ditunjukkan seperti 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik indeks flare tahunan 

periode 2008 s.d 2016 
 
Gambar 2 memperlihatkan bahwa rata-rata 

indeks flare tahunan mencapai nilai 

maksimum pada tahun 2014. Nilai 

maksimum ini menunjukkan korelasi 

positif antara indeks flare dan bilangan 

sunspot. Rata-rata indeks flare tahunan 

menunjukkan indikator untuk menentukan 

perubahan flare yang terjadi per tahun. 

Nilai rata-rata indeks flare pada tahun 2008 

dan 2009 sangat kecil, hal ini disebabkan 

karena pada awal siklus Matahari 

perubahan aktivitas flare sangat kecil atau 

tidak terjadi flare. 

 

Sunspot merupakan indikator aktivitas 

magnet di Matahari. Medan magnet dalam 

sunspot menyimpan energi yang 

dilontarkan dalam bentuk ledakan energi 

(flare). Semakin banyak jumlah sunspot 

yang muncul di permukaan Matahari, maka 

semakin besar energi yang dilontarkan dan 

semakin besar kemungkinan sebuah flare 

akan terjadi.  

 

http://www.ngdc.noaa.gov/
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Gambar 3. Kurva korelasi indeks flare 

terhadap bilangan sunspot 
periode 2008 s.d 2016 

 
Hasil fitting kurva indeks flare dan bilangan 

sunspot diperoleh nilai koefisien korelasi 

(R) sebesar 0,878 seperti yang terlihat pada 

Gambar 3. Keadaan ini dapat dikatakan 

bahwa bilangan sunspot dan indeks flare 

memiliki korelasi yang kuat. Nilai korelasi 

yang kuat dihasilkan apabila koefisien 

korelasi mendekati 1, sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu parameter 

penentu produktivitas terbentuknya flare. 

 

Sunspot sangat penting untuk diamati 

karena sunspot merupakan sumber dari 

ledakan Matahari (flare) yang dapat 

membahayakan teknologi tinggi di Bumi. 

Flare terjadi diatas sunspot dimana medan-

medan magnet berbentuk loop dari 

Matahari muncul ke permukaan dan jika 

medan magnet tersebut berbeda polaritas 

serta mengalami singgungan, maka medan 

magnet tersebut akan putus kemudian 

melepaskan energinya berupa partikel dan 

gelombang ke ruang antarplanet.  

 

Kesimpulan 
Rata-rata bilangan sunspot dan indeks flare 

maksimum berdasarkan pada grafik yang 

diperoleh terjadi pada tahun 2014. Kedua 

parameter tersebut menunjukkan korelasi 

positif yang ditandai dengan hasil fitting 

kurva antara indeks flare dan bilangan 

sunspot diperoleh koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,878. Kondisi ini dapat dikatakan 

bahwa bilangan sunspot dan indeks flare 

memiliki korelasi yang cukup kuat. 

Produktivitas terjadinya flare dapat dilihat 

berdasarkan parameter sunspot seperti 

bilangan sunspot. Flare dapat terjadi pada 

saat bilangan sunspot mencapai nilai 

maksimum.    
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ABSTRAK 

 
Aktivitas Matahari dapat mempengaruhi parameter iklim dalam jangka panjang. Radiasi ultraviolet, 
radiasi tampak maupun radiasi panas adalah satu dari faktor utama yang mempengaruhui iklim bumi. 
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengamati seberapa besar tingkat korelasi dari aktivitas 
Matahari terhadap curah hujan di wilayah Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan data harian aktivitas 
Matahari(sunspot) dan curah hujan Pekanbaru dengan periode dari tahun 2006-2017. Metode yang 
digunakan adalah metode analisis spektrum Fast Fourier Transform (FFT). Metode ini digunakan untuk 
melihat ada atau tidaknya indikasi aktivitas matahari terhadap curah hujan di Pekanbaru. Hasil yang 
diperoleh menunjukkan korelasi aktivitas matahari terhadap curah hujan di Pekanbaru sebesar R= 0,0847. 
Nilai ini sangat kecil, namun bernilai positif sehingga ada indikasi pengaruh aktivitas matahari terhadap 
curah hujan di Pekanbaru. Indikasi tersebut terlihat karena adanya beberapa pola aktivitas curah hujan 
yang memiliki kemiripan pola dari aktivitas Matahari. Selain itu, juga dilakukan pengukuran korelasi 
dengan memfilter data untuk membandingkan korelasi sebelum difilter dengan setelah difilter, hasilnya 
nilai R bertambah hingga menjadi R= 0,561 dan dengan menggunakan 2 nilai korelasi tersebut dapat 
diketahui bahwa persentase terjadi hujan untuk regional pekanbaru adalah sebesar 15,5%. 

 
Kata Kunci: Bintik matahari, Curah hujan Pekanbaru, Metode FFT 

 

ABSTRACT 

 
Solar activity can influence climate parameters in the long term. Ultraviolet, visible and heat radiations 
are one of the main factors affecting the Earth's climate. Esspecially in this research aims to observe how 
big the correlation level of solar activity between rainfall in Pekanbaru region. This research uses daily 
data of solar activity (sunspot) and rainfall Pekanbaru with period from year 2006-2017. The method is 
conducted by the Fast Fourier Transform (FFT) spectrum analysis method. This method is used to 
observe  indications or not there are of solar activity to rainfall in Pekanbaru. The result shows that the 
correlation of solar activity to rainfall in Pekanbaru is R = 0,0847. This value is very small, but it is 
positive so there is an indication of the effect of solar activity on rainfall in Pekanbaru. The indications 
were showed that because of some patterns of rainfall activities that have similar patterns of solar 
activity. In addition, correlation measurement is done by filtering the data to compare the correlation 
before it is filtered with after filtering, the result of R value increases to become R = 0,561 and by using 2 
correlation value it can be seen that the percentage of rainfall for regional Pekanbaru is 15,5% . 

 
Keywords: Sunspot, Pekanbaru rainfall, FFT Method 
 

 

Pendahuluan 

 

Aktivitas matahari merupakan suatu 

gangguan yang terjadi pada permukaan 

matahari. Aktivitas pada permukaan 

matahari berupa sunspot, flare, cme, 

prominensa dan lainnya. Aktivitas matahari 

tersebut dapat mempengaruhui suatu planet 

yang yang memiliki jarak yang cukup dekat 

dengan matahari. salah satu pengaruh dari 
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aktivitas matahari terhadap planet tersebut 

adalah anomali iklim. anomali iklim 

tersebut dipengaruhui oleh besarnya energi 

dari aktivitas matahari yang berupa 

pancaran radiasi ultraviolet, radiasi tampak 

maupun radiasi panas yang sampai ke 

atmosfer suatu planet. Bumi merupakan 

salah satu planet yang atmosfernya 

terpengaruh oleh aktivitas matahari. 

akibatnya beberapa aktivitas di atmosfer 

bumi seperti aktivitas curah hujan, angin, 

siklon tropis maupun pola iklim di suatu 

wilayah akan terganggu apabila aktivitas 

matahari yang sampai ke atmosfer bumi 

sangat besar (Basyaruddin, 2008). Salah 

satu aktivitas matahari yang paling mudah 

untuk diamati adalah bintik matahari 

(sunspot). Bintik matahari banyak 

menimbulkan gangguan aktivitas atmosfer 

bumi sehingga mempengaruhui aktivitas 

atmosfer bumi.  

 

Perubahan aktivitas matahari yang sampai 

ke atmosfer bumi mengakibatkan terjadinya 

perubahan pola iklim di suatu wilayah. 

Indonesia merupakan salah satu wilayah 

yang  mengalami perubahan pola iklim 

tersebut. Perubahan pola iklim di indonesia 

diduga akibat dari besarnya aktivitas 

matahari yang sampai ke atmosfer bumi. 

Indonesia yang memiliki iklim tropis 

dengan 2 musim di dalamnya yaitu musim 

hujan dan musim kemarau memiliki pola 

yang teratur dalam 1 tahun. Perubahan pola 

iklim tersebut akan berdampak pada 

perubahan pada pola musim sehingga 

mengakibatkan ketidakteraturan musim 

hujan maupun musim kemarau di suatu 

wilayah indonesia. Salah satu wilayah di 

indonesia yang mengalaminya adalah 

pekanbaru. Pekanbaru memiliki pola curah 

hujan 2 puncak (equatorial) yang artinya 

pola hujan yang memiliki 2 aktivitas 

puncak curah hujan (BMKG 

Pekanbaru,2006). Pola curah hujan di 

pekanbaru mengalami perubahan yang 

tidak menentu dan terindikasi hanya 

memiliki 1 puncak curah hujan (pola anti 

monsun). Oleh karena itu, untuk 

mengetahui penyebab tersebut dilakukan 

penelitian dengan mengidentifiki 2 aktivitas 

alam yang berkaitan tersebut yaitu aktivitas 

bintik matahari dan aktivitas curah hujan di 

kota pekanbaru. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa 

besar korelasi aktivitas bintik matahari 

terhadap curah hujan di kota pekanbaru 

dengan menggunakan metode FFT (fast 

fourier transform). 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa bahan  terdiri dari 

data bintik matahari dengan periode harian 

dari tahun 2006 – 2107 yang bersumber 

dari SILSO (Sunspot Index and Longterm 

Solar Observatorions), data curah hujan 

dengan periode harian dari tahun 2006 – 

2017 yang bersumber dari BMKG ( Badan 

Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika) 

Pekanbaru, dan beberapa perangkat lunak 

untuk mengolah data – data tersebut yang  

terdiri dari Matlab R2015A, dan Microsoft 

Excel. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan analitik spektrum FFT ( Fast 

Fourier Transform). Penelitian untuk 

analisis korelasi ini dilakukan dengan 2 

cara yaitu dengan melakukan filtering dan 

tanpa filteering. 2 cara tersebut dilakukan 

agar membandingkan hasil analisis korelasi 

antara sebelum difiltering dengan setelah 

difiltering. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil penelitian berupa analisis aktivitas 

bintik matahari terhadap curah hujan di 

kota pekanbaru. 
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Gambar 1. Grafik Aktivitas bintik matahari 

periode 2006-2017. 
 

Gambar (1) memperlihatkan kedinamisan 

aktivitas bintik matahari periode 2006-

2017. Pada grafik terlihat titik puncak 

aktivitas bintik matahari pada hari ke 2980 

atau sekitar tahun 2014 dengan jumlah 

bintik matahari sebanyak 220.  Semakin 

banyak jumlah bintik matahari maka 

semakin besar aktivitas matahari pada saat 

itu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan 

tinggi nya grafik periodogram aktivitas 

bintik matahari pada periode tersebut 

terlihat pada gambar (2) berikut 

 
Gambar 2. Grafik periodogram Aktivitas 

bintik matahari periode 2006-
2017. 

 
Pada hari ke 2980 atau sekitar tahun 2014 

tersebut terindikasi aktivitas kemagnetan 

matahari sangat tingi sehingga 

memunculkan bintik matahari yang sangat 

banyak di permukaan matahari selain itu 

pada hari tersebut merupakan awal fase dari 

siklus matahari yang baru, yaitu awal dari 

fase siklus matahari ke 24. 

 

Aktivitas curah hujan di kota pekanbaru 

pada periode 2006-2017 terlihat pada 

gambar (3) berikut  

  

Gambar 3. Grafik aktivitas curah hujan 
periode 2006-2017. 

 

Data aktivitas curah hujan merupakan hasil 

dari observasi stasiun pemantauan Sultan 

Syarif Kasim pekanbaru. Gambar (3) 

memperlihatkan titik-titik aktivitas curah 

hujan periode 2006-2017. Titik puncak 

aktivitas curah hujan paling tinggi yaitu 

pada hari ke 2078 dengan curah hujan 

sebesar 156 mm. Pola aktivitas curah hujan 

selama periode 2006-2017  diperlihatkan 

pada gambar (4) berikut. 

 
Gambar 4. Grafik Periodogram curah hujan 

periode 2006-2017 
 

Gambar (4) merupakan gambar pola curah 

hujan periode 2006-2017. Pada gambar 

terlihat ada perbedaan pola antara awal 

hingga akhir. Pola curah hujan yang awal 

terlihat sangat rapat, hal itu dikarenakan 

pada tahun tersebut pola curah hujan di 

pekanbaru masih stabil yaitu masih pola 
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equatorial (2 puncak), masuk ke tengah 

hingga akhir gambar pola curah hujan 

sedikit turun dan merenggang hal itu 

menandakan aktivitas curah hujan di 

pekanbaru menurun atau lebih tepatnya 

wilayah pekanbaru mengalami musim 

kemarau yang lebih panjang daripada 

musim hujannya. Hal ini disebabkan karena 

bebeerapa faktor salah satunya faktor 

antropogenik yaitu terjadinya pembakaran 

lahan di wilayah Riau. 

 

Aktivitas curah hujan sangat identik dengan 

aktivitas matahari yang dikarenakan 

aktivitas curah hujan yang berasal dari 

atmosfer bumi dipengaruhi oleh aktivitas 

matahari, sehingga untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara 2 aktivitas 

tersebut dilakukan penelitian tingkat 

hubungannya. 

 

  

Gambar 5.  Grafik korelasi aktivitas bintik 

matahari terhadap curah hujan 

di pekanbaru periode 2006-

2017 tanpa filtering. 

 

Gambar (5) merupakan hasil korelasi antara  

Aktivitas bintik matahari terhadap curah 

hujan di pekanbaru periode 2006-2107 

tanpa filtering. Nilai korelasi yang didapat 

adalah sebesar R= 0,0874. Nilai tersebut 

sangat rendah namun mengindikasikan 

adanya keterkaitan antara aktivitas bintik 

matahari terhadap curah hujan 

 
Gambar 6.  Grafik korelasi aktivitas bintik 

matahari terhadap curah hujan 

di pekanbaru periode 2006-

2017 dengan filtering. 

 

Gambar (6) merupakan hasil korelasi antara 

aktivitas bintik matahari terhadap curah 

hujan di pekanbaru periode 2006-2017 

dengan filtering artinya melakukan 

penghalusan data untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan korelasi yang 

terjadi antara sebelum difiltering hingga 

setelah difiltering, selain itu untuk 

mengetahui tingkat persentase hujan yang 

akan terjadi kedepannya. 

 

Hasil korelasi yang diperoleh setelah 

dilakukan filtering adalah sebesar R= 

0,561. Hasil tersebut didapat karena data-

data yang digunakan telah difiltering 

sehingga membuat bentuk plot dari grafik 

tersebut menjadi lebih halus dibandingkan 

sebelum difiltering. 

 

Nilai korelasi antara sebelum difiltering dan 

setelah difiltering juga mengindikasikan 

persentase untuk terjadinya hujan di tahun 

kedepannya. Hasil persentase yang didapat 

adalah sebesar 15,5%. Nilai tersebut cukup 

rendah untuk terjadinya hujan di tahun 

kedepannya. Semakin beesar nilai 

persentase nya maka semakin besar pula 

terjadinya hujan  

 

Kesimpulan 

1. Sinyal periodesitas yang tampak 

pada grafik periodogram  



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 
 

112 
 

mengindikasikan pola aktivitas dari 

bintik matahari dan curah hujan 

pada periode 2006-2017. 

2. Hasil korelasi sebelum difiltering 

diperoleh sebesar R= 0,0874. Nilai 

yang sangat rendah untuk korelasi 

antara aktivitas bintik matahari 

terhadap curah hujan. 

3. Hasil korelasi setelah difiltering 

diperoleh sebesar R= 0,561. Nilai 

yang cukup tinggi untuk korelasi 

antara  aktivitas bintik matahari 

terhadap curah hujan. 

4. Salah satu faktor yang 

menyebabkan nilai korelasi cukup 

rendah ketika sebelum difiltering 

adalah adanya faktor antropogenik 

yaitu adanya data tentang polusi 

undara dari pembakaran lahan yang 

terjadi di wilayah riau. 

5. Besar persentase yang diperoleh 

untuk terjadinya hujan di tahun 

kedepannya sebesar 15,5%. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian tentang karakteristik ketinggian water table akuifer bebas berdasarkan hubungan curah hujan 
telah dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Data kedalaman water table akuifer bebas dan 
curah hujan diambil di Kabupaten Siak Kecamatan Dayun Kampung Pangkalan Makmur. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisa karakteristik kedalaman akuifer bebas pada 
kondisi curah hujan dengan menggunakan alat pengukur hujan yaitu ombrometer dan menggunakan 
program komputer aplikasi MATLAB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kedalamam water table 
akuifer bebas dan curah hujan bervariasi yaitu dari 1,292 m sampai 1,259 m, sedangkan data curah hujan 
yang paling tinggi yaitu 28,50 mm/hari dan yang paling rendah yaitu 0,910 mm/hari. Nilai Korelasi 
antara kedalaman akuifer bebas perhitungan terhadap curah hujan adalah R² = 1 yang berarti memiliki 
hubungan yang sangat kuat dan positif. 
 

Kata Kunci: Akuifer bebas, Curah hujan, Ombrometer 

 

 

ABSTRACT 
 
Research on the characteristics of an unconfined aquifer water table height based on rainfall relationship 
has been done using experimental method. The data of an unconfined aquifer water table depth and 
rainfall was taken in Pangkalan Makmur Village, Dayun District in Siak. The purpose of this research is 
to determine and analyze the characteristics of an unconfined aquifer depth at rainfall condition using rain 
gauge that is ombrometer and using MATLAB computer program application. The results showed that 
the value of an unconfined aquifer water table and rainfall varied from 1,292 m to 1,259 m, while the 
highest rainfall data is 28,50 mm/day and the lowest is 0,910 mm/day. The correlation value between the 
unconfined aquifer depth calculation and rainfall is R² = 1 which means that it has very strong and 
positive relationship. 
 

Keywords: Unconfined aquifer, Rainfall, Ombrometer 

 

 

Pendahuluan 

 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya yang 

digunakan secara berkelanjutan, dapat 

dipastikan tanpa pengembangan 

sumberdaya air secara konsisten peradaban 

manusia dan makhluk lainnya tidak akan 

mencapai tingkat yang dinikmati sampai 

saat ini. Air juga dapat menjadi musuh 

dahsyat bagi umat manusia bila tidak ditata 

dengan baik, seperti yang dialami oleh 

banyak negara di dunia ini, salah satunya 

termasuk Indonesia. Masalah lingkungan 

yang sering dijumpai pada saat ini yaitu 

terjadinya banjir pada musim hujan dan 

terjadi kekeringan pada musim kemarau.  

 

Hujan merupakan hydrometeor yang jatuh 

berupa partikel-partikel air yang memiliki 

diameter 0,5 mm maupun lebih. Hujan yang 

sampai ke permukaan tanah dapat diukur 
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dengan mengukur ketinggian air hujan 

berdasarkan volume air persatuan luas, 

hasil  pengukuran tersebut dinamakan 

dengan curah hujan. Curah hujan adalah 

salah satu unsur cuaca yang datanya dapat 

diambil dengan cara mengukurnya 

menggunakan alat penakar hujan (Aldrian, 

E. dkk, 2011). 

 

Curah hujan dapat diukur dengan 

menggunakan alat ukur curah hujan yang 

berbentuk silinder dengan bagian atas 

terbuka, untuk menerima butiran air hujan 

yang jatuh. Alat ukur curah hujan ini 

dipasang di tempat terbuka, sehingga air 

hujan akan diterima langsung oleh alat ini. 

Satuan yang digunakan yaitu millimeter 

(mm) dan ketelitian pembacaannya sampai 

dengan 0.1 mm. Pelaksanaan penelitian 

dapat dilaksanakan pada saat hari hujan, 

sedangkan pembacaan dilakukan sekali 

sehari. Alat ukur curah hujan yang 

digunakan adalah yang secara manual 

(Ombrometer) (Lakitan, 1994).  

 

Kabupaten Siak dalam pembangunannya 

terus berkembang sehingga dapat 

mempengaruhi perubahan fungsi lahan, 

baik secara bertahap atau melalui 

pengembangan ruang berskala. Kabupaten 

Siak mempunyai luas 8.556,09  (BPS, 

2013), sedangkan peningkatan jumlah 

penduduk di Kabupaten Siak dari dulu 

sampai tahun 2016 mencapai 151 jiwa, 

yang dulu hanya mencapai 256 jiwa kini di 

tahun 2016 sudah mencapai 408 jiwa 

jumlah penduduknya (BPS, 2016). 

 

Air bawah tanah yang berada dalam sistem 

akuifer dapat dianalisa zona-zona amannya, 

sehingga pemanfaatannya untuk keperluan 

air bersih dapat dipenuhi (Juandi dan 

Sarkowi, 2016). Sistem akuifer di dalam 

tanah sangat rumit keberadaannya, namun 

dapat dipelajari dan diprediksi 

keberadaannya. Kandungan air yang 

terdapat di akuifer akan meningkat pada 

musim hujan sedangkan pada musim 

kemarau kandungan air yang terdapat di 

akuifer menurun atau tidak ada sama sekali, 

sehingga perlu menganalisa karakteristik 

kedalaman akuifer bebas pada kondisi 

curah hujan (Juandi, 2017).  

 

Metode Penelitian 

 
Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode eksperimen. Alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

alat ukur curah hujan (ombrometer), pita 

ukur, alat-alat tulis, komputer dan 

MATLAB.   

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan untuk menganalisa karakteristik 

ketinggian water table akuifer bebas 

berdasarkan hubungan curah hujan 

menggunakan metode eksperimen, dimana 

kedalaman water table akuifer bebas diukur 

dengan pita ukur (meteran) dan curah hujan 

diukur dengan ombrometer. Penelitian ini 

dilakukan selama 10 (sepuluh) kali 

pengukuran di Kecamatan Dayun Kampung 

Pangkalan Makmur Kabupaten Siak. Data 

pengukuran kedalaman water table akuifer 

bebas dan curah hujan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data pengamatan kedalaman 
water table akuifer bebas dan 
curah hujan 

No 
Tanggal 

Pengamatan 
(m) (mm/hari) 

1 06-Mar-17 1,259  0,910  

2 10-Mar-17 1,260  17,56  

3 11-Mar-17 1,261  2,880  

4 15-Mar-17 1,262  19,56  

5 20-Mar-17 1,259  3,030  

6 24-Mar-17 1,270  28,50  

7 27-Mar-17 1,278 11,34  

8 29-Mar-17 1,290  25,10  

9 31-Mar-17 1,291 4,110  

10 02-Apr-17 1,292 3,370  
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Tabel 1 menunjukkan nilai curah hujan dan 

kedalaman water table akuifer bebas. 

Waktu pengukuran setiap kali hujan 

dilakukan besok harinya tetap jam 07.00 

WIB. Data curah hujan dapat dilihat yang 

paling tinggi yaitu 28,50 mm/hari dan 

kedalaman water table akuifer bebasnya 

yaitu 1,270 m pada tanggal 24 maret 2017, 

sedangkan curah hujan yang paling rendah 

yaitu 0,910 mm/hari dan kedalaman water 

table akuifer bebasnya yaitu 1,259 m pada 

tanggal 06 maret 2017. Data kedalaman 

water table akuifer bebas dapat dilihat yang 

paling tinggi yaitu 1,292 m dan paling 

rendah yaitu 1,259 m.  

 
 

Pengambilan data tergantung dari waktu 

jatuhnya curah hujan, jika setiap hari hujan 

maka semakin cepat memperoleh datanya 

tetapi hujan tidak turun setiap hari sehingga 

akan semakin lama waktu yang diperoleh 

untuk mengambil data tersebut. Data curah 

hujan dilapangan diukur dengan gelas ukur 

yang memiliki satuan mililiter (ml) di ubah 

menjadi milimeter (mm), karena satuan 

curah hujan menurut BMKG adalah 

milimeter (mm). Pengolahan data curah 

hujan dari pengukuran di lapangan dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

Data curah hujan diatas dapat diprediksikan 

dari jenis-jenis hujan berdasarkan besarnya 

curah hujan menurut BMKG, dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :  

1. Hujan sedang, 20 - 50 mm per   hari.  

2.  Hujan lebat, 50-100 mm per hari.  

3. Hujan sangat lebat, di atas 100 mm per 

hari. 

 

Intensitas curah hujan merupakan ukuran 

jumlah hujan per satuan waktu tertentu 

selama hujan berlangsung. Hujan umumnya 

dibedakan menjadi 5 tingkatan sesuai 

intensitasnya seperti yang disajikan pada 

Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2. Tingkatan hujan berdasarkan 
intensitasnya (Mori et. Al, 1997) 

 
Tingkatan Intensitas ( 

mm/menit) 

Sangat lemah < 0,02 
Lemah 0,02 – 0,05 
Sedang 0,05 – 0,25 
Deras 0,25 – 1 
Sangat deras >1 

 

Interval waktu hujan yang lama atau 

berhari-hari maka akan semakin besar 

tercapainya dan semakin dalam water table 

akuifer bebasnya, tetapi tidak seperti yang 

diharapkan hasil yang diperoleh saat 

penelitian. Hujan berturut-turut hanya akan 

meningkatkan kedalaman water table 

akuifer bebas sedangkan nilai curah  

hujannya tidak selalu meningkat walau 

hujan terus menerus, karena curah hujan 

yang jatuh tidak selalu deras saat hujan. 

Hubungan kedalaman water table akuifer 

bebas  curah hujan dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Hubungan kedalaman akuifer 

bebas terhadap curah hujan 
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Gambar 1 menunjukkan semakin banyak 

curah hujan yang didapat maka semakin 

dalam akuifer bebasnya. Garis yang 

berwarna biru menunjukkan jarak antara 

kedalaman akuifer bebas observasi dengan 

kedalaman akuifer bebas calculate. Selisih 

jarak antara kedalaman akuifer bebas 

observasi dengan kedalaman akuifer bebas 

calculate berbanding terbalik, karena jika 

kedalaman akuifer bebas observasi bernilai 

kecil maka kedalaman akuifer bebas 

calculate semakin besar begitupun 

sebaliknya. Data jarak yang didapat 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 atau 

  (1)  

 

tergantung dari nilai  dan nilai  

nya, misalnya nilai  nya lebih tinggi 

daripada nilai  nya maka 

 begitupun  

sebaliknya. 

 

Hubungan curah hujan dan kedalaman air 

bawah tanah memenuhi persamaan 

polynomial orde 3, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 (2) 
 
dimana nilai a, b, c dan d dicari dengan 

menggunakan software MATLAB, cara 

memasukkan data dalam bentuk matrik dan 

memasukkan data ke program MATLAB, 

maka didapat nilainya adalah sebagai 

berikut : 

Nilai (a) = -0,1235 

Nilai (b) =  0,4984 

Nilai (c) = -0,0372 

Nilai (d) =  0,0008 
 

Setelah itu masukkan nilai a, b, c dan d ke 

persamaan 2 seperti diatas 

 
               (3) 

 
Gambar 2. Hubungan kedalaman akuifer 

bebas perhitungan terhadap 

curah hujan 

 

Gambar 2 memperlihatkan bahwasannya 

hubungan kedalaman akuifer bebas 

perhitungan terhadap curah hujan 

berbanding lurus, karena nilai kedalaman 

akuifer bebas perhitungan semakin lama 

meningkat dan nilai curah hujan semakin 

lama meningkat juga. Grafik 2 juga 

menunjukkan nilai koefisien korelasinya 

yang memiliki nilai  nilai tersebut 

adalah korelasi antara data hasil 

pengukuran curah hujan dengan hasil 

kedalaman akuifer bebas perhitungan. Nilai 

koefisien korelasi tersebut memiliki arti 

yaitu hasil kedalaman akuifer bebas 

perhitungan memiliki hubungan yang 

sangat kuat dan positif terhadap data hasil 

curah hujan, sehingga hasil perhitungan 

dapat diterima secara Statistik. 

 

Interprestasi koefisien korelasi pada tabel 

4.3 ditunjukkan bahwa nilai r 0,80 – 1,000 

memiliki interprestasi yang sangat kuat, 

maka titik yang terdapat dalam grafik akan 

menyatu dengan garis polynomial seperti  

pada Gambar 2. Nilai r kecil dari 0,80 – 

1,000 memiliki interprestasi tidak sangat 

kuat maka titik yang terdapat dalam grafik 

tidak menyatu dengan garis polynomial. 

 

Koefisien korelasi adalah nilai yang 

menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan 

linier antar dua variabel (Sudjana, 2005) 

dan koefisien korelasi dilambangkan 

dengan huruf (r). Hubungan linier antara 
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kedalaman water table akuifer bebas 

pengukuran dan perhitungan mengalami 

kenaikan bersama-sama. Nilai r dapat 

bervariasi dari -1 sampai +1, dimana nilai r 

yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan 

hubungan yang kuat antara dua variabel 

tersebut dan nilai r yang mendekati nol (0) 

mengindikasikan lemahnya hubungan 

antara dua variabel tersebut dan apabila 

nilai r berada diantara -1 dan 1 maka tanda 

negatif (-) menyatakan adanya korelasi tak 

langsung atau korelasi negatif dan tanda 

positif (+) menyatakan adanya korelasi 

langsung atau korelasi positif (Sudjana, 

2005).  

 

Berikut adalah pedoman untuk memberikan 

interpretasi serta analisis bagi koefisien 

korelasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. Interpretasi koefisien korelasi (r) 
(Sugiyono, 2008) 

r Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang karakteristik 

ketinggian water table akuifer bebas 

berdasarkan hubungan curah hujan didapat 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Nilai curah hujan pada saat penelitian 

memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 

28,50 mm/hari dan memiliki nilai 

terkecil yaitu 0,910 mm/hari. 

2. Nilai kedalaman water table akuifer 

bebas saat penelitian memiliki nilai yang 

paling tinggi yaitu 1,292 m dan 

memiliki nilai terkecil yaitu 1,259 m. 

3. Nilai curah hujan dan kedalaman water 

table akuifer bebas seharusnya 

berbanding lurus, tetapi jika hujan 

berturut-turut dan curah hujan berbeda-

beda maka nilai curah hujan dan 

kedalaman water table akuifer bebas 

tidak berbanding lurus. Penyebabnya 

karena jika hujan terus menerus 

kedalaman water table akuifer bebas 

akan semakin besar, berbeda dengan 

curah hujan. Curah hujan jika turun 

terus menerus memiliki nilai yang tidak 

setiap hari selalu meningkat. 

4. Nilai h pengukuran dan h perhitungan 

memiliki nilai yang berbanding lurus, 

karena semakin banyak nilai h 

pengukuran maka akan semakin banyak 

nilai h perhitungan.  

5. Hubungan curah hujan dan kedalaman 

air bawah tanah memenuhi persamaan 

polynomial orde 3 yaitu : 

 

 
Korelasi antara pengukuran kedalaman 

akuifer bebas perhitungan dengan curah 

hujan adalah  berarti memiliki 

hubungan yang sangat kuat dan positif 
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ABSTRAK 

 
Penelitian tentang analisa akuifer bebas daerah Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah 
dilakukan dengan menggunakan metode Crank Nicholson. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisa kondisi akuifer bebas tahun 2016 sampai dengan 2020 yang ada di Kota Pekanbaru dengan 
menggunakan program Komputer aplikasi MATLAB versi 9.0.0.341360 (R2016a). Hasil penelitian dapat 
diinformasikan bahwa kondisi akuifer bebas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengalami 
peningkatan dan penurunan perubahan akuifer bebas yang tidak begitu signifikan terhadap pola grafik 
untuk setiap tahunnya, hal ini menggambarkan ketersediaan air bawah tanah dalam kodisi aman dan 
mengalami perubahan yang relatif kecil. Kondisi akuifer bebas dengan kedalaman minimum di 
Kecamatan Tampan dengan data kedalaman akuifer bebasnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 
berturut-turut adalah 16,67 meter sampai dengan 20,43 meter. Adapun Kondisi akuifer bebas dengan 
kedalaman maksimum di Kecamatan Tampan dengan data kedalaman akuifer bebasnya dari tahun 2016 
sampai dengan tahun 2020 berturut-turut adalah 19,4 meter sampai dengan 22 meter. Peningkatan 
penurunan ini dipengaruhi oleh semakin bertambahnya konsumsi air oleh penduduk yang secara terus-
menerus meningkat setiap tahun. 
 

Kata Kunci: Akuifer Bebas, MATLAB, Air Bawah Tanah. 

 

ABSTRACT 

 
Research on unconfined aquifer analysis of Panam District Tampan Pekanbaru City has been done using 
Crank Nicholson method. The purpose of this study is to analyze the unconfined aquifer conditions from 
2016 to 2020 in Pekanbaru City using MATLAB computer program version 9.0.0.341360 (R2016a). 
Research results showed informed that unconfined aquifer conditions in District Tampan Pekanbaru City 
increased and decreased a less significant unconfined aquifer change in the pattern of the graph for each 
year, this illustrates the availability of underground water in safe conditions and undergoes relatively 
small changes. Unconfined aquifer conditions with minimum depth in District Tampan with unconfined 
aquifer depth data from 2016 to 2020 in a row is 16.67 meters up to 20.43 meters. The unconfined aquifer 
conditions with maximum depth in District Tampan with the data of the unconfined aquifer depth from 
2016 to 2020 in a row is 19.4 meters up to 22 meters. The increase in decline is influenced by the 
increasing consumption of water by people who are constantly increasing every year. 
 

Keywords: Unconfined Aquifer, MATLAB, Underground Water. 

 

Pendahuluan 

 

Perkembangan dan pembangunan di daerah 

Panam Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru 

akan mempengaruhi perubahan fungsi 

lahan ataupun penutupan lahan, baik secara 

bertahap atau melalui pengembangan ruang 

berskala besar. Sedangkan lahan untuk 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 

Pekanbaru yang tersedia saat ini seluas 28 

ha (BAPPEDA Kota Pekanbaru, 2009), 

dimana RTH ini merupakan isu penting 

untuk ketersediaan air tanah. 

 

Pentingnya daerah resapan air dan kualitas 

air tanah ini melatarbelakangi penulis untuk 

melakukan studi kasus yang dilakukan pada 

mailto:m_listari@yahoo.com


Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 
 

120 
 

daerah kota pekanbaru, kota pekanbaru 

merupakan kota yang cukup besar di 

provinsi riau dengan jumlah penduduk yang 

padat, maka dengan faktor faktor tersebut 

akan mendorong pemakaian dan eksplorasi 

air bawah tanah didaerah ini. 

 

Menghadapi persoalan itu, Pemerintah Kota 

Pekanbaru bahkan jauh sebelum PP itu 

diterbitkan telah mengeluarkan Perda No. 4 

Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air 

Bawah Tanah. Dalam Perda itu telah di atur 

dengan tegas bahwa air bawah tanah 

termasuk unsur penting dalam menunjang 

kegiatan pembangunan dan pemenuhan 

kebutuhan hidup yang ketersediaannya 

sangat terbatas yang dalam pemanfaatannya 

dapat menimbulkan dampak negatif sangat 

luas. Pengelolaan air tanah tentu harus 

mendapat perhatian serius mengingat fungsi 

air tanah yang cukup serius dalam menjaga 

sirkulasi air dan ekosistem.  

 

Keseimbangan antara ketersediaan dan 

kebutuhan baik secara kuantitas maupun 

kualitas terhadap air tanah di kota 

Pekanbaru semakin kritis. Kesemuanya ini 

disebabkan karena pertumbuhan penduduk 

di Kota Pekanbaru yang sangat tinggi, serta 

terjadinya peningkatan ekonomi dan 

pembangunan yang menyebabkan 

timbulnya polusi serta berkurangnya lahan 

bebas/ruang hijau untuk proses 

pembentukan air tanah . 

 

Penyelidikan air bawah tanah telah banyak 

dilakukan peneliti seperti : (Bambang, 

2004) yang menyedidiki keberadaan air 

tanah dan keluaran air daerah karst di 

Kabupaten Sumba Barat. Bambang, 2004 

telah melakukan interpretasi geolistrik 

untuk tahap identifikasi potensi air bawah 

tanah. (Adang, 2003), juga melakukan 

penyelidikan kondisi air tanah di kota 

Merauke Propinsi Papua, beliau 

merekomendasikan pemanfaatan air tanah 

  

Metode Penelitian 

 
Perkiraan kebutuhan dan penggunaan air 

bawah tanah di kota Pekanbaru, dipakai 

rumus sebagai berikut (Wahyudi, 2009). 

pnd kPE      (1) 

 

Kebutuhan air untuk industri industri dapat 

dihitung berdasarkan standar kebutuhan air 

rata-rata menurut SNI (Standar Nasional 

Indonesia) (2002) adalah sebesar 2.000 

liter/unit/hari, atau dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

ikii JSE 
       

(2) 

 

Daerah resapan (recharge) disebut sebagai 

daerah dimana arah aliran air tanah 

menjauhi permukaan. Perhitungan resapan 

ini perlu mempertimbangkan sifat fisik 

batuan atau tanah dan lokasi yang ada. 

Besarnya resapan ini dihitung dengan 

menggunakan persamaan (2.5) (Binnie and 

Partner, 1984) :
 

rc CAPR 
       

(3) 

 

Menurut hukum Darcy maka tiap-tiap fluks 

dalam persamaan (2.13) dapat dinyatakan 

dalam besaran konduktivitas hydraulic dan 

gradient hydraulic yaitu :
 

0









































z

h
k

zy

h
k

yx

h
k

x
zzyyxx

    

(4) 

 

Hukum konservasi massa  untuk dua 

dimensi aliran hydraulic dengan sumber 

dapat ditulis sebagai berikut (Guymon, 

1994):
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Misalkan   dan   adalah adalah ukuran 

partisi dengan jarak yang sama (uniform 

space) yang searah dengan sumbu x dan y 

dan misalkan h adalah penyelesaian 

persamaan beda hingga. Penerapan deret 
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Taylor untuk    terhadap (x,y) 

akan diperoleh bentuk indeks ganda yang 

dapat ditulis sebagai berikut (Gerald, 

1978), 
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dengan error dalam orde dua dinyatakan 

dalam bentuk  0 ( ). 
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(7)

 
Penelitian ini mengunakan backward 

difference untuk menyatakan beda hingga 

pada domain waktu, bentuk indeks ganda 

backward difference bagian tergantung 

waktu dapat ditulis (Gerald, 1978).
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dengan error dalam orde dua dinyatakan 

dalam bentuk  0 ( ), dimana i = 1,2,..,m  

dan j = 1,2,…,n, maka persamaan aliran 

bawah tanah dalam kondisi unsteady 

sebagai berikut: 

2
x

t
s xx 




 
dan 

2
y

t
s yy 


  

Persamaan (6), (7) dan (8) dapat 

disederhanakan  menjadi matrik yang mana 

merupakan solusi umum persamaan (5). 

 

1. Alat dan Bahan 

 

Bahan dan alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peta geologi lembar 

Pekanbaru hasil penelitian data kedalaman 

akuifer bebas tahun 2016, satu Perangkat 

Komputer Inter (R) Core (TM) i7-3630QM  

CPU @ 2.00 GHz. dan Software MATLAB 

versi 9.0.0.341360 (R2016a). 

 

2. Data yang diperlukan 

 

Beberapa data yang diperlukan adalah data 

Resapan oleh RTH (Ruang Terbuka Hijau), 

kedalaman akuifer bebas tahun 2016 

sebagai data awal, karaktersitik akuifer 

bebas (dari data sekunder) berupa  

konduktivitas Hydrolic, storativitas  dan 

transmisitas dan pengambilan air bawah 

tanah oleh penduduk dan industri, jasa 

umum, penyedia pelayanan, perkebunan 

dan pertanian.   

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Output dari program komputer ini berupa 

grafik yang menggambar simulasi dua 

dimensi grafik kontur dan grafik mesh 

model akuifer di Kota Pekanbaru. Hasil 

simulasi dari prgram komputer dapat dilihat 

pada gambar bawah ini: 

 
Gambar 1. Grafik model kedalaman dan 

luas dari bidang akuifer bebas di 
Kecamatan Tampan Tahun 

2016. 

 
Gambar 2. Model dua dimensi akuifer di 

Kecamatan Tampan tahun 2016 
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Gambar 3. Grafik model kedalaman dan 

luas dari bidang akuifer bebas di  
Kecamatan Tampan tahun 2017. 

 
Gambar 4. Model dua dimensi prediksi 

akuifer di Kecamatan Tampan 
tahun 2017 

 
Gambar 5. Grafik model kedalaman dan 

luas dari bidang akuifer bebas di 

Kecamatan Tampan tahun 2018 

 
Gambar 6. Model dua dimensi prediksi 

akuifer di Kecamatan Tampan 
tahun 2018 

 
Gambar 7. Grafik model kedalaman dan 

luas dari bidang akuifer bebas di 
Kecamatan Tampan tahun 2019. 

 
Gambar 8. Model dua dimensi prediksi 

akuifer di Kecamatan Tampan 
tahun 2019 
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Gambar 9.  Grafik model kedalaman dan 

luas dari bidang akuifer bebas 
di  Kecamatan Tampan tahun 
2020.  

 
Gambar 10. Model dua dimensi prediksi 

akuifer di Kecamatan Tampan 
tahun 2020. 

 
Nilai kedalaman akuifer bebas pada model 

prediksi dua dimensi tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020 mengalami peningkatan 

penurunan yang relatif kecil, dari 17 m 

sampai dengan 19 m pada tahun 2016 

menjadi 20,45 m sampai dengan 20,95 m 

tahun 2020. Peningkatan penurunan ini 

disebabkan oleh meningkatnya 

pertumbuhan penduduk dan industri, hal ini 

memperlihatkan bahwa keadaan akuifer 

bebas di Kecamatan Tampan dalam kondisi 

aman. 

 

Nilai kedalaman akuifer bebas pada model 

grafik permukaan luas dan bidang untuk 

model dua dimensi akuifer bebas tahun 

2016 sampai dengan tahun 2020 

memperlihatkan sebaran kedalamannya 

mendekati keadaan sebenarnya terhadap 

pola sebaran berdasarkan model luas 

Kecamatan Tampan pada tahun berikutnya. 

Tahun 2016 kedalamannya berkisar antara 

17,5 m sampai dengan 18,5 m, ini 

menunjukkan bahwa akuifer bebas dalam 

posisi terperangkap namun bukan termasuk 

sistem akuifer tertekan. Tahun 2017 

diprediksikan kedalamannya sekitar 17,5 m 

sampai dengan 18,6 m dan tahun 2018 

kedalaman akuifer bebas semakin dalam 

yaitu 18,6 meter sampai dengan 19 m, hal 

ini dipengaruhi oleh perubahan data 

penduduk atau industri. Kedalaman akuifer 

bebas pada tahun 2019 dan tahun 2020 

semakin meningkat yaitu antara 19,7 m 

sampai dengan 19,9 m dan 20,7 m sampai 

dengan 20,8 m, hal ini menunjukkan bahwa 

akuifer bebas pada kedalaman ini memiliki 

nilai perubahan yang sangat kecil. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program komputer yang telah 

dibuat  dapat menentukan model 

akuifer bebas di Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru dengan 

menggunakan metode Crank 

Nicholson yang diselesaikan secara 

numerik menggunakan software 

MATLAB R2016a. Program ini 

telah diuji dan berhasil dengan baik 

untuk menentukan pola distribusi 

model prediksi dua dimensi akuifer 

bebas. 

2. Model akuifer bebas  yang 

diperoleh dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu Resapan (R), 

pengambilan air oleh penduduk 

(Ed), pengambilan air oleh industri 
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(Ei), pengambilan air oleh fasilitas 

umum (Ef), pengambilan air oleh 

pelayanan jasa (Ej), pengambilan 

air oleh pertanian atau perkebunan 

(Ek) dan pengambilan air oleh 

perternakan (Et). Nilai beta ( ) 

merupakan hasil dari penjumlahan 

semua nilai 

(Kp+Ed+Ei+Ef+Ej+Ek+Et-R), 

yang merupakan faktor yang 

mempengaruhi kondisi resapan air 

yang terjadi secara kontinu dengan 

nilai perubahan yang sama 
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ABSTRAK 

 
Air bawah tanah merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan penduduk di Kecamatan 
Rumbai Pesisir. Penggunaan air bawah tanah di Kecamatan Rumbai Pesisir setiap tahunnya mengalami 
peningkatan, hal ini di sebabkan karena pengaruh pertambahan jumlah penduduk dan industri yang juga 
meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi keadaan akuifer bebas terhadap 
pengambilan air bawah tanah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan menggunakan 
program komputer aplikasi Matlab R2009a. Penelitian ini menggunakan data data sekunder meliputi 
jumlah penduduk, industri, resapan dan data grid kedalaman akuifer bebas Kecamatan Rumbai Pesisir 
tahun 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertambahan penduduk dan industri mengakibatkan 
peningkatan penurunan keadaan akuifer bebas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 semakin rusak. 
 

Kata kunci: air bawah tanah, matlab, akuifer bebas 

 
ABSTRACT 

 
Underground water is one of the clean water sources that used by residents in the district of Rumbai 
Pesisir. The using of underground water in the district of Rumbai Pesisir in every year has increased, it is 
due to the influenced of growth population and industry. The purpose of this analysis is to find out the 
prediction of unconfined aquifer condition toward using of underground water in the District of Rumbai 
Pesisir in Pekanbaru by using computer program the Matlab application R2009a. This analysis uses 
secondary data including population data, industry, absorption and data of unconfined aquifer depth grid 
of the district of Rumbai Pesisir for the year of 2016. The result of this analysis showed that the growth 
of population and industry caused rising and lowering of unconfined aquifer condition from the year of 
2017 until year of 2020 is more damaged. 
 
Keywords: underground water, matlab, unconfined aquifer  

 

 

Pendahuluan 

 
Pesisir adalah pertemuan antara darat dan 

laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi 

bagian daratan baik kering maupun 

terendam air yang masih dipengaruhi sifat-

sifat laut seperti pasang surut, angin laut, 

dan perembesan air asin, sedangkan ke arah 

laut wilayah pesisir mencakup bagian laut 

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses 

alami yang terjadi di darat seperti 

sedimentasi dan aliran air tawar maupun 

yang disebabkan oleh kegiatan manusia di 

darat seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran. Pemanfaatan dan pengelolaan 

daerah pesisir yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun daerah sebagian belum 

memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber 

daya air bawah tanah sehingga 

mempengaruhi kondisi dan kelestarian 

pesisir dan lingkungannya. Penyebab 

degradasi kondisi daerah pesisir secara 

tidak langsung juga disebabkan oleh 

pengelolaan sumber daya alam di hulu yang 
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berpengaruh terhadap muara di pesisir, 

misalnya akibat ekploitasi air bawah tanah 

yang berlebihan oleh industri – industri 

(Zahro, et.al, 2011). 

 
Karakteristik masyarakat yang berada di 

kawasan pesisir adalah berdomisili di 

pinggiran sungai yang memanfaatkan air 

sungai untuk keperluan sehari-hari. 

Kecamatan Rumbai Pesisir khususnya 

Kelurahan Meranti Pandak sering 

mengalami bencana banjir akibat luapan 

dari Sungai Siak sehingga mengalami 

kesulitan untuk memanfaatkan air 

permukaan karena adanya pencemaran 

sungai Siak. Dampak pencemaran air 

permukaan dapat menyebabkan 

pencemaran sumur dangkal air bawah tanah 

(Neyamadpour et.al, 2009). Hasil 

pengamatan lapangan menunjukkan bahwa 

sumur dangkal masyarakat pesisir di 

Kecamatan Rumbai Pesisir sudah tercemar. 

Pencemaran sumur dangkal untuk 

masyarakat di daerah pesisir juga dapat 

diakibatkan karena litologi tanah rawa 

lumpur.  

 

Pengambilan air tanah yang banyak dan 

melampaui jumlah rata-rata akibat 

persaingan berbagai kepentingan dapat 

menyebabkan penurunan permukaan air 

tanah secara kontinu dan pengurangan 

potensi air tanah di dalam akuifer. Hal ini 

akan memicu terjadinya dampak negatif, 

seperti instrusi air laut, penurunan kualitas 

air tanah, dan penurunan permukaan tanah 

(Rejekiningrum, 2005; Winter et al., 2005).  

 

Jumlah kebutuhan air bawah tanah untuk 

penduduk sangat ditentukan oleh tingkat 

pola kehidupan dari masyarakat 

pemakainya. Pemanfaatan air bawah tanah 

untuk domestik dihitung berdasarkan 

standar dari tim penyusunan direktorat tata 

kota dan tata daerah direktorat masalah 

bangunan (1983), pemanfaatan air untuk 

domestik di daerah perkotaan 

. 

 
Kecamatan Rumbai Pesisir terdir dari 6 

Kelurahan, 68 RW dan 289 RT. Jumlah 

penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir 

mencapai 72.177 jiwa pada tahun 2015. 

Kepadatan penduduknya mencapai 459,76 

jiwa/km2, dengan kelurahan terpadat yaitu 

Kelurahan Limbungan Baru yang penduduk 

nya sebesar 20.906 jiwa (Badan Pusat 

Statistik Kota Pekanbaru, 2015). Peta 

Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat 

pada Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 1. Peta Kecamatan Rumbai Pesisir 

(Badan Pusat Statistik Kota 
Pekanbaru, 2015) 

 
Lapisan tanah atau batuan yang dapat 

menangkap dan meloloskan air adalah 

akuifer (Chay, 2002). Kondisi sistem 

akuifer di dalam tanah sangat rumit, namun 

dapat dipelajari dan diprediksi 

keberadaannya, pada musim hujan 

kandungan air pada  akuifer meningkat 

sedangkan pada musim kemarau kandungan 

air menurun atau tidak ada sama sekali. 

Akuifer membentang sangat luas, menjadi 

semacam reservoir bawah tanah. Pengisian 

akuifer ini dilakukan oleh resapan air 

hujan kedalam tanah. Akuifer dibedakan 

menjadi akuifer terkekang dan akuifer 

bebas. 
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Akuifer tertekan/terkekang (confined 

aquifer) adalah lapisan rembesan air yang  

mengandung kandungan ABT yang 

bertekanan lebih besar dari tekanan udara 

bebas/tekanan atmosfir, sedangkan Akuifer 

bebas/tak tertekan (unconfined aquifer) 

adalah lapisan rembesan air yang 

mempunyai lapisan dasar kedap air 

sehingga kandungan ABT yang bertekanan 

sama dengan tekanan udara bebas/tekanan 

atmosfir.  

 
Pengisian akuifer dilakukan oleh resapan 

air hujan kedalam tanah. Air meresap pada 

daerah yang disebut daerah resapan air. 

Daerah resapan (recharge) disebut sebagai 

daerah dimana arah aliran air tanah 

menjauhi permukaan, daerah ini sangat 

penting dalam mengestimasi sumber air 

bawah tanah dan penentuan daerah 

konservasi daerah resapan. Perhitungan 

resapan air bawah tanah perlu 

mempertimbangkan sifat fisik batuan/tanah 

dan lokasi yang ada.  Besarnya resapan ini 

dapat dihitung dengan persamaan (1) 

(Binnie dan Partners, 1984): 

                                               (1) 

 
Resapan air bawah tanah hanya salah satu 

faktor dalam keberadaan air bawah tanah, 

selain itu faktor faktor lain diantranya 

adalah: Konduktivitas hidrolika, 

Strotativitas, Transmisivitas, dimana 

parameter–parameter akuifer tersebut 

didapatkan dari karakeristik litologi 

berdasarkan interpretasi data geolistrik 

(Todd, 1980). 

 

Simulasi numerik adalah suatu teknik untuk 

menentukan solusi dari persamaan 

differensial aliran air bawah tanah. Metode 

numerik yang digunakan adalah  metode 

beda hingga (Finite Difference Method). 

Metode beda hingga adalah suatu metode 

untuk mendiskritisasi persamaan 

differensial menjadi persamaan linier. 

Proses diskritisasi persamaan differensial 

yang dicari meliputi penggantian setiap 

turunan pada titik-titik dari ordering yang 

dilakukan (xi,yi) dengan rumus beda hingga 

yang bersesuaian. 

 

Kondisi unstedy  state  atau tidak tunak ini 

adalah suatu kondisi dimana jumlah air 

bawah tanah yang masuk (recharge) tidak 

sama dengan jumlah yang keluar 

(discharge), hal ini berarti telah terjadi 

gangguan terhadap sistem alamiah aliran air 

bawah tanah, yang mana diakibatkan oleh 

eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan 

karena tingginya aktivitas industri maupun 

tingginya laju pertumbuhan penduduk dan 

terbatasnya lahan terbuka hijau sebagai 

daerah resapan air. 

 

Persamaan differensial air bawah tanah 

untuk kondisi unsteady state merupakan 

teori yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini dilihat adanya beberapa 

parameter yang dapat dianggap sebagai 

suatu konstanta, maka untuk memudahkan 

persamaan akan menjadi: 

              (2) 

                                                    (3) 

                                                      (4) 

                                                     (5) 

                                                   (6)  

 

h didapatkan dari penyelesaian persamaan 

numerik dengan menggunakan software 

pemprograman yang dapat menyelesaikan 

persamaan differensial, dimana data yang 

digunakan untuk menentukan kedalaman 

dari akuifer berupa data mentah. Data 

mentah dari kedalaman akuifer Kecamatan 

Rumbai Pesisir berbentuk matriks yang 

akan diselesaikan secara numerik. 

 
Metodeologi Penelitian 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode beda hingga dan 
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penelitian dilakukan di  Kecamatan Rumbai 

Pesisir Kota Pekanbaru. Alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi peta geologi, dan software 

numerik berupa Matlab R2009a dan 

Microsoft Excel. 

 
Hasil Dan Pembahasan 

 
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah 

pengambilan air bawah tanah oleh 

penduduk dan industri dari tahun 2017 

sampai tahun 2020 dan fluktuasi muka air 

bawah tanah dari tahun 2017 sampai 2020 

menggunakan Metode beda hingga yang 

diselesaikan secara numerik menggunakan 

software Matlab R2009a. Pengambilan air 

bawah tanah oleh penduduk dan industri 

dari tahun 2017 sampai tahun 2020 

mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi 

pertambahan jumlah penduduk dan jumlah 

industri tiap tahunnya.  

 

Prediksi pengambilan air bawah tanah yang 

diambil oleh penduduk dari  tahun 2017 

sampai tahun 2020 menunjukan 

peningkatan setiap tahunnya, dimana laju 

pertumbuhan penduduk diperkirakan 

sebesar 2,4% hal ini disebabkan karena 

meningkatnya jumlah penduduk di 

Kecamatan Rumbai Pesisir. Kebutuhan air 

bawah tanah oleh penduduk pada tahun 

2017 sebesar 3.721.987,125 m3 dengan 

jumlah penduduk sebesar 75.535 jiwa, 

kebutuhan air bawah tanah oleh penduduk 

pada tahun 2018 sebesar 3.811.322,700 m3 

dengan jumlah penduduk sebesar 77.348 

jiwa, kebutuhan air bawah tanah oleh 

penduduk pada tahun 2019 sebesar 

3.902.777,100 m3 dengan jumlah penduduk 

sebesar 79.204 jiwa dan kebutuhan air 

bawah tanah oleh penduduk pada tahun 

2020 sebesar 3.996.448,875 m3 dengan 

jumlah penduduk sebesar 81.105 jiwa. 

 

Prediksi pengambilan air bawah tanah yang 

diambil oleh industri dari  tahun 2017 

sampai tahun 2020 menunjukan 

peningkatan pada setiap tahunnya, dimana 

laju pertumbuhan industri diperkirakan 

sebesar 10% hal ini disebabkan karena 

meningkatnya jumlah industri di 

Kecamatan Rumbai Pesisir. Kebutuhan air 

bawah tanah oleh industri pada tahun 2017 

sebesar 48.180m3 dengan jumlah industri 

66 unit, kebutuhan air bawah tanah oleh 

industri pada tahun 2018 sebesar 52. 560 

m3 dengan jumlah industri 72 unit, 

kebutuhan air bawah tanah oleh industri 

pada tahun 2019 sebesar 58.400m3 dengan 

jumlah industri 80 unit, dan kebutuhan air 

bawah tanah oleh industri pada tahun 2020 

sebesar 64.240 m3 dengan jumlah industri 

87 unit. 

 

Hasil prediksi jumlah penduduk dan 

industri setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan, maka kebutuhan akan air 

bawah tanah semakin meningkat sehingga 

eksploitasi air bawah tanah juga semakin 

besar. Hasil simulasi untuk fluktuasi akuifer 

bebas Kecamatan Rumbai Pesisir didapat 

dari menyelesaikan Matriks Grid dengan 

menggunakan Program Matlab R2009a, 

sehingga didapat kedalaman simulasi dari 

akuifer bebas Kecamatan Rumbai Pesisir. 

Berikut akan ditampilkan hasil simulasi 

kedalaman akuifer bebas di Kecamatan 

Rumbai Pesisir dari tahun 2017 sampai 

2020 seperti ditunjukkan pada Gambar 2 

sampai Gambar 5. 

 
Gambar 2. Kondisi kedalaman akuifer  

bebas tahun 2017  
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Hasil simulasi fluktuasi akuifer bebas 
Kecamatan Rumbai Pesisir dapat di 
tambah dengan adanya faktor etika, 
artinya kedalaman akuifer bebas masih 
dapat di ambil, hal ini sebagai acuan 
eksploitasi pengambilan air bawah 
tanah yang melebihi dari kapasitas yang 
ada. Hasil simulasi kedalaman akuifer 
bebas karena adanya faktor etika di 
Kecamatan Rumbai Pesisir dari Tahun 
2017 sampai 2020 seperti ditunjukkan 
pada Gambar 6 sampai dengan Gambar 
9. 
 

 
Gambar 6.  Kondisi kedalaman akuifer 

bebas tahun 2017 
 

 
Gambar 7. Kondisi kedalaman akuifer 

bebas tahun 2018 

 
Gambar 8. Kondisi kedalaman akuifer 

bebas tahun 2019 

 
Gambar 9.  Kondisi kedalaman  akuifer 

bebas tahun 2020 

 

Gambar 2 dan Gambar 6 menunjukan 

perbedaan kedalaman akuifer bebas 

Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2017 

sampai tahun 2020, dimana air bawah tanah 

pada tahun 2017 memiliki kedalaman 

sekitar 6 meter. Kedalaman akuifer bebas 

ini dengan adanya faktor etika masih dapat 

eksploitasi hingga kedalaman 11 m dengan 

persentasi penurunan sebesar 150% dimana 

zona ini sudah rusak. 

 

Gambar 3 dan Gambar 7 menunjukan 

perbedaan kedalaman akuifer bebas tahun 

2018 sekitar 8 meter dengan persentasi 

penurunan sebesar 33% dimana zona ini 

masih berada di zona aman. Kedalaman 

akuifer bebas ini dengan adanya faktor 

etika masih dapat eksploitasi hingga 

kedalaman 15 m sehingga menyebabkan 
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persentasi penurunan sebesar 150% dimana 

zona ini sudah rusak. 

 

Gambar 4 dan Gambar 8 menunjukan 

perbedaan kedalaman akuifer bebas tahun 

2019 sekitar 9 meter dengan persentasi 

penurunan sebesar 50% dimana zona ini 

masih berada di zona aman. Kedalaman 

akuifer bebas ini dengan adanya faktor 

etika masih dapat eksploitasi hingga 

kedalaman 17 m sehingga menyebabkan 

persentasi penurunan sebesar 183% dimana 

zona ini sudah rusak. 

 

Gambar 5 dan Gambar 9 menunjukan 

perbedaan kedalaman akuifer bebas tahun 

2020 sekitar 10 meter dengan persentasi 

penurunan sebesar 66% dimana zona ini 

masih berada di zona aman. Kedalaman 

akuifer bebas ini dengan adanya faktor 

etika masih dapat eksploitasi hingga 

kedalaman 18 m sehingga menyebabkan 

persentasi penurunan sebesar 200% dimana 

zona ini sudah sangat rusak. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peningkatan pengambilan air bawah 

tanah (eksploitasi) oleh penduduk 

dan industri setiap tahunnya 

mengalami pertambahan. 

Pengambilan air bawah tanah oleh 

industri diprediksi pada tahun 2017 

sebesar 3.721.987,125 m3 dan terus 

naik sampai tahun 2020 sebesar 

3.996.448,875 m3 sedangkan 

pengambilan air bawah tanah oleh 

industri pada tahun 2017 sebesar 

48.180 m3 dan pada tahun 2020 

sebesar  64.240 m3. 

2. Prediksi penurunan kedalaman 

akuifer bebas dari tahun 2017 sampai 

tahun 2020 semakin rusak rusak 

(zona antroposentrisme). Akuifer 

yang rusak akan menyebabkan 

penduduk dan industri semakin sulit 

untuk menemukan air bawah tanah, 

sehingga strategi yang harus 

dilakukan pemerintah adalah dengan 

cara penghematan air bawah dan 

menambah pembuatan lahan 

konservasi untuk resapan air tanah 

sebesar 10% dari luas Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yang ada di Kecamatan 

Rumbai Pesisir. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang penerapan teknologi pengeringan tenaga energy biomassa yang ramah 
lingkungan, dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa:  TTG tenaga limbah biomassa tempurung kelapa 
dapat meningkatkan produksi Kerupuk Jangek dan Kerupuk Ikan Bawal, sebab waktu pengeringan tidak 
lama sekitar 50 menit sampai 60 menit. TTG pengeringan tenaga limbah biomassa tempurung kelapa 
dapat meningkatkan kualitas Kerupuk jangek dan Kerupuk Ikan Bawal hal ini ditandai bahwa dalam 
waktu 60 menit kerupuk jangek dan Kerupuk Ikan Bawal sudah kering.  Efesiensi maksimum 
pemanfaatan TTG pengering tenaga limbah biomassa tempurung kelapa untuk pengeringan bahan baku 
Kerupuk jangek dan Kerupuk Ikan Bawal berturut – turut adalah 98,95% dan 88,7%. Kadar air minimum 
pada menit ke 60 untuk bahan baku Kerupuk Jangek dan Kerupuk Ikan Bawal berturut-turut adalah  
0,58% dan 3,65%. 

 
Kata Kunci: Teknologi, energy, biomassa. 

 

 

ABSTRACT 

 
The Research has been conducted on the application of drying technology  with biomass energy 

environmentally, from the research result it can be said that: TTG coconut shell biomass waste can 

increase the production of Jangek Crackers and Pomfret Crackers, because drying time is not long around 

50 minutes to 60 minutes. TTG drying coconut shell biomass waste can improve the quality of Jangek 

Crackers and Pomfret Fish Cracker it is indicated that within 60 minutes the prawn crackers and Pomfret 

Crackers are dry. The maximum efficiency of TTG utilization of coconut shell biomass waste dryer for 

drying of raw material. Cracker and Cracker of Pomfret fish are 98,95% and 88,7%, respectively. 

Minimum water content at minute 60 for raw material Jangek Cracker and Pomfret Cracker are 

respectively 0.58% and 3.65%. 

 

Keywords: Technology, energy, biomass. 

 

 

Pendahuluan 

 

Biomassa adalah suatu limbah benda padat 

yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai 

sumber bahan bakar. Biomassa dapat 

berupa limbah kayu, limbah pertanian, 

limbah perkebunan, limbah hutan, 

komponen organik dari industri dan rumah 

tangga.Biomassa berfungsi sebagai bahan 

pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan 

bangunandan  juga berfungsi sebagai 

sumber energi atau bahan bakar. 

mailto:juandi@lecturer.unri.ac.id
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Energi  biomassa merupakan energi yang 

ramah lingkungan karena menghasilkan 

emisi gas buang yang tidak sebesar emisi 

gas buang bahan bakar fosil. Sumber energi 

biomassa mempunyai keuntungan anatara 

lain (Widarto dan Suryanta, 1995)  : 

 1. Sumber energi ini dapat dimanfaatkan 

secara lestari karena sifatnya yang 

renewable resources 

2. Sumber energi ini relatif tidak 

mengandung unsur sulfur sehingga 

tidak menyebabkan polusi udara 

sebagaimana yang terjadi pada bahan 

bakar fosil 

 3. Pemanfaatan energi biomassa juga 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan 

limbah pertanian. 

 

Indonesia merupakan negara agraris yang 

memiliki sumber energi biomassa yang 

berlimpah  dan kurang dimanfaatkan. Salah 

satu sumber energi  biomassa yang kurang 

dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini  

adalah limbah pertanian. Limbah pertanian 

dapat berupa   kayu, sekam padi, tongkol 

jagung, dan tempurung kelapa. Tabel 1 

menyatakan bahwa banyaknya potensi 

energi biomassa yang kurang dimanfaatkan   

secara  efisien.  

 

Tabel 1. Potensi energi biomassa di 

Indonesia (Dewi dan Siagian, 

2012) 

Sumber energi 

Energi 109 

kkal/tahun 

Kayu 100 

Sekam padi 27 

Tongkol jagung 6,8 

Tempurung kelapa 5,1 

Jumlah total  138,9 

 

Proses pengeringan  kerupuk jangek  dan 

Ikan Bawal biasanya  dijemur langsung  

dibawah  sinar matahari. Pengeringan 

dengan cara tersebut  kurang efektif karena 

membutuhkan  waktu yang cukup lama 

dibandingkan dengan pengeringan 

menggunakan alat pengering, tempat yang 

luas dan bergantung pada penyinaran 

matahari, sehingga pada malam hari  atau 

ketika hari hujan proses pengeringan tidak 

dapat dilakukan. Pengeringan alami lebih 

rentan terkontaminasi oleh debu atau 

bakteri yang berasal dari lingkungan 

sekitar, akibatnya kualitas produk  yang 

dihasilkan menjadi rendah (Aman dkk, 

2013). Proses pengeringan terjadi 

melaluidua tahapsimultan, yaitutransfer 

panas ke produk dari sumber pemanasan 

dan perpindahan massa uap air dari bagian 

dalam produk ke permukaan udara sekitar. 

Esensi dasar dari pengeringan adalah 

mengurangi kadar air dari produk agar 

aman dari kerusakan dalam jangka waktu 

tertentu, yang bisa dituliskan dengan 

periode penyimpanan aman (Rajkumar dan 

Kulanthaisami, 2006). 

 

Tempurung kelapa merupakan bahan baku 

alternatif  yang dapat dijadikan  sebagai 

sumber energi biomassa . Beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk mengkonversi 

biomassa seperti tempurung kelapa menjadi 

energi  yaitu melalui proses  termokimia, 

biomassa dikonversikan  menjadi energi 

melalui 3 cara yaitu pembakaran 

langsung,gasifikasi,dan pirolisasi (Vidian 

fajri, 2008). Penelitianini dilakukan dengan 

mengkonversikan biomassa ke energi 

dengan cara pembakaran langsung dimana 

tempurung kelapa dimasukkan kedalam 

drum kemudian dibakar dan panas yang 

dihasilkan dari pembakaran tempurung 

kelapa ini yang akan menyebabkan  

berkurangnya kadar air dari kerupuk 

jangek. 

 

Kadar air suatu bahan merupakan 

banyaknya kandungan air persatuan bobot 

bahan yang dinyatakan dalam persen basis 

basah (wet basis) atau dalam persen basis 

kering (dry basis). Kadar air basis basah 

mempunyai batas maksimum teoritis 
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sebesar 100%, sedangkan kadar air basis 

kering lebih 100%. Kadar air basis basah 

(mwb)adalah perbandingan antara berat air 

yang ada dalam bahan dengan berat total 

bahan. Struktur bahan secara umum dapat 

didasarkan pada kadar air yang biasanya 

ditunjukkan dalam persentase kadar air 

basis basah atau basis kering. Kadar air 

basis basah (Mwb) banyak digunakan dalam 

penentuan harga pasar sedangkan kadar air 

basis kering ( ) digunakan dalam bidang 

teknik. Menurut  Brooker et al. (1974) 

persamaan dalam penentuan kadar air  

dapat dilihat pada persamaan  1.  

     (1)      

Efisiensi waktu pengering merupakan 

perbandingan waktu yang dibutuhkan 

dalam proses pegeringan menggunakan alat 

pengering dengan pengeringan secara 

tradisional. Besarnya efisiensi dapat 

dinyatakan menggunakan persamaan 

berikut ini (Juandi, 2016) : 

 = [1 -  ] x 100%                           (2) 

 

 

Metode Penelitian 

  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen yaitu dengan 

memodifikasi sebuah alat pengering tipe 

kabinet. Alat pengering tipe kabinet ini 

terdiri dari 3 buah rak. Alat ini didesain 

berbentuk almari dengan sistem energi 

biomassa limbah tempurung kelapa yang 

ramah lingkungan dan lebih ekonomis 

dibandingkan dengan energi lainnya.  

 

Ruang pengering tipe kabinet merupakan 

pengering yang ramah lingkungan. Adapun 

bentuk dari alat pengering dapat dilihat 

pada Gambar 1 berikut ini : 

 

 

 

 

 
       Gambar 1. Alat Pengering 

 

Hasil Dan Pembahasan 

  

Warna kerupuk dapat berubah karena 

adanya proses perpindahan panas. 

perpindahan panas terjadi karena adanya 

energi panas yang dihasilkan oleh  

biomassa tempurung kelapa dengan massa 

sebanyak  1 kg, 1,5 kg dan 2  kg. 

 

Warna dari kerupuk jangek dipengaruhi 

oleh suhu dan ketebalan kerupuk itu 

sendiri.dilihat gambar  terlihat bahwa 

perbedaan warna kerupuk jangek terlihat 

jelas pada menit ke 60. Biomassa limbah 

tempurung kelapa dengan massa 2 kg  

warna yang dihasilkan berwarna coklat  tua 

menunjukkan bahwa kerupuk jangek lebih 

kering dibandingkan dengan kedua 

biomassa lainnya. 

 

Data perhitungan efesiensi waktu 

pengeringan dengan menggunakan energi 

biomassa dan waktu pengeringan secara 

alami ditunjukkan pada Tabel 2. 

                                      Tabel 2. Data perhitungan efesiensi  waktu 

pengeringan 

N

o 

Tpa 

(menit) 

Tpb 

(menit) 

keadaan Efisie

nsi 

1 2140 60 Cerah 97,1 

2 4310 60 Mendung 98,6 

3 5760 60 hujan 98,9 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa  pengeringan  

menggunakan alat lebih unggul 

dibandingkan menggunakan sinar matahari 

efesiensi pengeringan pada hari cerah 

dengan menggunakan enegi biomassa 

limbah tempurung kelapa  untuk lama 

pengeringan 60 menit dan energi matahari 

selama 2140 menit di dapat efesiensinya 

sebesar  97,1% , sedangkan untuk 

pengeringan alami pada hari mendung, 

dengan lama pengeringan 4310 menit di 

dapat efesiensinya sebesar  98,6 %  dan 

untuk pengeringan dengan menggunakan 

biomassa selama 60 menit maka didapat 

efesiensinya sebesar  93.9%, hal ini 

menunjukkan  bahwa pengeringan 

menggunakan energi biomassa limbah 

tempurung kelapa tidak berpengaruh 

terhadap cuaca.untuk pengeringan kerupuk 

jangek membutuhkan waktu yang cukup 

lama dalam pengeringannya karena 

kerupuk jangek yang  terbuat dari kulit 

hewan. 

 

Anlisa kadar air  yang terkandung didalam 

bahan kerupuk jangek yang diakibatkan 

dari proses pengeringan  menggunakan 

energi biomassa tempurung kelapa sebagai 

sumber panas telah didapatkan dari 

pengambilan data selama 60 menit dengan 

interval  waktu 10 menit sekali. Kadar air 

dari bahan dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 3.  Kadar air 
No Waktu 

(menit) 

 

Kadar air  rata-rata 

Biomassa 1 Kg Biomassa 1,5 Kg Biomassa 2 Kg 

Rak 1 Rak 2 Rak 3 Rak 1 Rak 2 Rak 3 Rak 1 Rak 2 Rak 3 

1 10 5,43% 4,70% 4,57% 7,97% 7,00% 6,43% 10,53% 10,27% 7,87% 

2 20 4,69% 3,60% 3,18% 5,98% 4,05% 3,67% 6,79% 6,02% 5,74% 

3 30 3,26% 2,87% 2,35% 3,43% 2,43% 2,33% 4,48% 3,69% 3,05% 

4 40 2,68% 2,50% 1,93% 3,07% 2,25% 1,48% 2,52% 2,73% 2,26% 

5 50 1,26% 1,50% 0,87% 1,94% 1,57% 1,19% 2,12% 2,18% 2,08% 

6 60 1,11% 0,90% 0,96% 1,30% 1,00% 0,58% 1,32% 0,91% 0,75% 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2   maka  

didapatkan grafik seperti  terlihat  Gambar 

2. 
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Gambar 2. Grafik  kadar air rata-rata      
terhadap waktu pengamatan 
menggunakan biomassa 1 kg 

 

 Gambar 2  memperlihatkan bahwa kadar air 

tertinggi terletak pada rak pertama   menit 

ke 10  sebesar  5,43% . Persentase  kadar 

air terendah terletak di  rak ke tiga   pada 

menit ke 50  dengan persentase sebesar 

0,87%. Kadar air  pada menit ke  50 pada 

rak 1 mengalami penurunan  dikarenakan  

penurunan massa yang terjadi pada menit 

tersebut rendah sehingga kadar air yang  

hilang juga semakin rendah.  Kadar air dari 

bahan bergantung kepada massa  awal dan 

massa akhir pada proses pengeringan 

dimana semakin kecil  penurunan massa 

dari proses pengeringan tersebut 

menyebabkan semakin kecil  kadar air yang 

hilang dari bahan. 

 

Kesimpulan 

 

1. Telah berhasil dibuat sebuah alat 

pengering tenaga limbah biomassa 

limbah tempurung kelapa yang dapat 

digunakan untuk proses pengeringan 

bahan baku Kerupuk Jangek dan 

Kerupuk Ikan bawal dengan hasil yang 

baik. 

2. TTG tenaga limbah biomassa 

tempurung kelapa dapat meningkatkan 
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produksi Kerupuk Jangek dan Kerupuk 

Ikan Bawal, sebab waktu pengeringan 

tidak lama sekitar 50 menit sampai 60 

menit. 

3. TTG pengeringan tenaga limbah 

biomassa tempurung kelapa dapat 

meningkatkan kualitas Kerupuk jangek 

dan Kerupuk Ikan Bawal hal ini 

ditandai bahwa dalam waktu 60 menit 

kerupuk jangek dan Kerupuk Ikan 

Bawal sudah kering.  

4. Efesiensi maksimum pemanfaatan 

TTG pengering tenaga limbah 

biomassa tempurung kelapa untuk 

pengeringan bahan baku Kerupuk 

jangek dan Kerupuk Ikan Bawal 

berturut – turut adalah 98,95% dan 

88,7%. 

5. Kadar air minimum pada menit ke 60 

untuk bahan baku Kerupuk Jangek dan 

Kerupuk Ikan Bawal berturut-turut 

adalah  0,58% dan 3,65%. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui baterai AA 1,5 volt yang cocok digunakan 
sebagai sumber tegangan DC pada teslameter portabel. Produk komersil yang digunakan yaitu baterai AA 
merek Dynamax Heavy Duty Battery (B1), baterai AA ABC Alkaline Millennium Power (B2), baterai 
Panasonic Alkaline Premium (B3) dan baterai ABC Super Power Super Extra Heavy Duty (B4). Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu uji beda rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak 
terdapat perbedaan nyata untuk tegangan real dari keempat jenis baterai sementara hambatan dalam 
baterai B1 (6 ohm) yaitu rata-rata dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan B2 (2,5 ohm), B3 
(3ohm) dan B4 (3 ohm). Oleh karena itu, arus listrik terkecil dihasilkan oleh baterai B1 dan arus listrik 
terbesar dihasilkan oleh baterai B2, akibatnya medan magnet yang terukur pada solenoida dengan 
menggunakan sumber tegangan dari baterai jenis B2 lebih tinggi sehingga baterai jenis B2 ini lebih cocok 
digunakan sebagai sumber tegangan DC pada teslameter portabel. 
 
Kata Kunci: baterai, medan magnet, teslameter 

 

ABSTRACT 

 
A research has been conducted that aims to find out a 1.5 volt AA battery suitable for use as a DC voltage 
source on portable tests. The commercial products used are Dynamax Heavy Duty Battery AA batteries 
(B1), AA ABC Alkaline Millennium Power (B2) batteries, Panasonic Alkaline Premium (B3) batteries 
and ABC Super Power Super Extra Heavy Duty (B4) batteries. Data analysis technique used was test of 
average difference. Based on the result of the research, it was found that there was no real difference for 
the real voltage of the four types of batteries while the resistance in battery B1 (6 ohm) is twice as big as 
B2 (2.5 ohm), B3 (3 ohm) and B4 (3 ohm). Therefore, the smallest electric current was generated by the 
B1 battery and the largest electric current was generated by the B2 battery, resulting in a measured 
magnetic field on the solenoid by using a voltage source of the higher B2 type battery so that the B2 type 
battery was more suitable for use as a DC voltage source at portable teslameter. 
 
Keywords: battery, magnetic field, teslameter 

 

 

Pendahuluan 

 

Keberadaan medan magnet tidak dapat 

dilihat, tetapi bisa diukur. Untuk mengukur 

medan magnet dari suatu objek diperlukan 

alat ukur yang biasa disebut dengan 

Teslameter. Teslameter merupakan alat 

untuk mengukur medan magnet baik secara 

otomatis maupun secara manual, 

Olabi&Grunwald, (2008). Beberapa 

penggunaan lainnya dari teslameter 

diantaranya yaitu sebagai sortir atau 

melakukan pemeriksaan masuk pada 

magnet permanen, khususnya magnet multi 

mailto:dandanluhur@gmail.com
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kutub, sebagai speaker audio pengujian 

medan magnet, motor listrik armatures dan 

stator, tumpukan transformator laminasi, 

memotong core toroidal, kumparan dan 

solenoida, menentukan lokasi medan 

magnet di sekitar peralatan diagnostik 

medis, menentukan sumber interferensi 

elektromagnetik, menemukan kekurangan 

dalam sambungan las, pemeriksaan bahan 

besi, pemetaan lapangan 3 dimensi atau 

pemeriksaan magnetik pada perekaman 

(Serway, 2010). 

 

Mengingat pentingnya teslameter tersebut 

guna mendukung berkembangnya riset 

tentang bahan magnetik yang 

berkelanjutan, maka pada penelitian ini 

dibuat desain atau rancang bangun 

perangkat alat ukur kuat medan magnet 

portable, Hachmann dkk (2016). Dalam 

membuat teslameter yang bisa dibawa 

kemana-mana, diperlukan sumber tegangan 

yang menghasilkan arus listrik stabil, 

karena besarnya medan magnet berbanding 

lurus dengan besarnya arus, Jerry dkk 

(2015). Besarnya medan magnet juga 

bergantung kepada bentuk kawat atau 

kumparan yang dialiri arus listrik tersebut, 

misalnya berupa kawat lurus, kawat 

melingkar, kawat melilit-litit seperti 

solenoida atau toroida (Pujo dkk, 2015). 

 

Pada penelitian ini dirancang teslameter 

berbentuk solenoida. Solenoida yaitu salah 

satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel 

panjang yang dililitkan secara rapat, 

Muttaqin (2006). Dalam membuat desain 

perangkat alat ukur medan magnet, perlu 

diperhatikan bebrapa faktor yang 

mempengaruhinya seperti jumlah lilitan 

pada kumparan solenoid, panjang solenida, 

besar arus listrik yang dialirkan dan sensor 

medan magnet, Popovic (2014), Renella 

dkk.(2015), Bueche dkk. (2010). Besar 

medan magnet untuk solenoida dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut. 

 

 
 

dengan 

B   = medan magnet (T) 

 = permeabilitas ruang kosong 

i   = kuat arus listrik yang mengalir dalam 

kumparan 

N   = jumlah lilitan 

l    = panjang solenoida 

 

Dalam penelitian ini digunakan empat jenis 

merek dagang baterai yang akan digunakan 

sebagai sumber tegangan pada solenoida 

untuk mengetahui jenis baterai yang lebih 

efektif dan efisien saat digunakan dalam 

pengukuran medan magnet di lapangan. 

 

Persaingan merek di Indonesia bisa 

dikatakan sangat ketat, begitu juga dengan 

produk baterai. Hal ini dikarenakan terdapat 

banyaknya merek yang beredar di pasaran, 

tetapi hanya beberapa merek saja yang 

termasuk dalam kategori Top Brand. 

Baterai AA Dynamax Heavy Duty Battery 

(B1), baterai AA ABC Alkaline Millennium 

Power (B2), baterai Panasonic Alkaline 

Premium (B3) dan baterai ABC Super 

Power Super Extra Heavy Duty (B4) adalah 

merek baterai yang sudah dipercaya oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia serta 

mudah didapatkan di toko-toko umum 

dengan harga yang cukup bersaing. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan, maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah 

perbandingan keempat jenis merek baterai 

dalam hal kecocokannya sebagai sumber 

tegangan dalam solenoida. 

 

Metode Penelitian 

 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian yaitu kumparan, batang magnet, 

stopwatch dan kompas. Penelitian diawali 
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dengan penyusunan alat seperti tampak 

pada Gambar 1 yaitu kumparan dililitkan 

pada pipa berdiameter 10 cm, bagian 

tengah pipa digantungkan sebuah magnet 

batang dan bagian ujung-ujungnya 

dihubungkan dengan kabel untuk 

disambungkan dengan sumber tegangan. 

Sumber tegangan yang digunakan berasal 

dari empat jenis merk baterai. Bagian 

positif menunjukkan arah kutub utara 

medan magnet dan bagian negatif 

menunjukkan arah medan magnet selatan. 

 

 
 

Gambar 1. Susunan peralatan eksperimen. 

 

Pada saat rangkaian kumparan (solenoida) 

tersambung dengan sumber tegangan maka 

akan mengalir arus dalam kumparan 

tersebut dan menyebabkan magnet yang 

tergantung di dalam pipa akan bergetar. 

Perhitungan jumlah getaran dilakukan pada 

dua kondisi yaitu saat medan magnet 

solenoida searah dengan medan magnet 

bumi dan pada kondisi arah medan magnet 

solenoida berlawanan arah dengan medan 

magnet bumi. Penentuan arah medan 

magnet Bumi digunakan kompas. Gambar 2 

berikut menunjukkan posisi magnet 

didalam pipa solenoida. 

 

 
Gambar 2.  Kondisi pemasangan batang   
                  magnet dalam  pipa. 
 

Waktu yang diperlukan oleh magnet untuk 

bergetar sebanyak sepuluh kali getaran 

kemudian dicatat dan hasilnya 

dibandingkan untuk keempat jenis baterai 

yang digunakan. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Uji coba empat jenis baterai dilakukan pada 

kumparan yang panjangnya (26,80 ± 0,05) 

cm dengan jumlah lilitan sebanyak 309 

lilitan. Pada saat pengukuran, digunakan 

dua jenis arus yang berbeda yaitu yang 

pertama disepakati istilah arus positif (i ≥0) 
pada saat arah medan magnet solenoida 

searah dengan medan magnet bumi, dan 

yang kedua disepakati istilah arus negatif 

(i<0) pada saat posisi pengukuran arah 

medan magnet solenoida berlawanan arah 

dengan medan magnet bumi.  

 

Tabel 1 berikut menunjukkan data hasil 

pengukuran tegangan, hambatan dan arus 

listrik dari keempat jenis baterai. Semua 

baterai yang digunakan dalam kondisi baru 

dan besar tegangan yang tertera pada 

kemasan masing-masing yaitu sama sebesar 

1,5 volt, tetapi setelah dilakukan 

pengukuran dengan menggunakan 

voltmeter, semuanya lebih rendah dari yang 

terbaca pada kemasan, yang paling tinggi 

yaitu baterai jenis B4 dengan tegangan 

sebesar 1,40 volt dan baterai lainnya 

mempunyai tegangan yang hampir sama. 
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Sementara hambatan yang terbaca pada 

baterai B1 cukup besar yaitu dua kali lipat 

dibandingkan dengan baterai B2, B3 

ataupun B4. Hambatan yang terukur pada 

baterai B1 sebesar 6,0 Ω, sedangkan pada 
baterai lainnya yaitu rata-rata dari 2,5-3,0 

Ω. Sehingga berdasarkan hukum Ohm, arus 
listrik pada B1 paling kecil akibat tegangan 

yang kecil dan hambatan yang besar. 

Demikian juga dengan medan magnet yang 

dihasilkan paling besar saat menggunakan 

baterai jenis B2 karena medan magnet 

berbanding lurus dengan arusnya. 

Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan, 
hambatan, arus listrik dan medan 
magnet dari keempat jenis merek 
baterai 

Jenis 

Baterai 

V 

(Volt) 
R (Ω) I (A) 

B 

(mT) 

B1 1,30 6,0 0,22 0,31 

B2 1,35 2,5 0,54 0,78 

B3 1,37 3,0 0,46 0,66 

B4 1,40 3,0 0,47 0,68 

 

Keterangan : 

B1 : baterai AA merek Dynamax Heavy 

Duty Battery 

B2 : baterai AA ABC Alkaline Millennium 

Power 

B3 : baterai Panasonic Alkaline Premium 

B4 : baterai ABC Super Power Super 

Extra Heavy Duty 

 

Perbandingan waktu sepuluh kali getaran 

saat dihubungkan dengan arus positif dan 

arus negatif dapat dilihat pada Tabel 2 dan 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 2. Waktu untuk sepuluh kali getaran 

saat dihubungkan dengan arus 

positif 

No. 
Waktu (s) 

B1 B2 B3 B4 

1 4,89 14,66 4,12 14,34 

2 4,83 14,84 4,10 14,85 

3 4,84 14,55 4,13 14,86 

4 5,94 14,91 4,15 14,37 

5 4,64 14,47 4,44 14,91 

6 5,00 14,94 4,31 14,63 

7 5,76 14,50 4,13 14,57 

8 5,41 15,16 4,10 14,44 

9 5,17 15,34 4,23 14,46 

10 4,86 14,65 4,47 14,41 

Mean 5,13 14,80 4,22 14,58 

 

Tabel 3. Waktu untuk sepuluh kali getaran 

saat dihubungkan dengan arus 

negatif 

No. 
Waktu (s) 

B1 B2 B3 B4 

1 5,32 4,76 5,69 5,68 

2 5,16 4,56 5,53 5,69 

3 5,44 4,06 5,44 5,06 

4 5,89 4,46 5,13 5,03 

5 6,23 4,47 4,84 5,00 

6 5,76 4,41 5,34 5,41 

7 6,32 4,56 5,18 5,10 

8 6,09 4,75 4,93 5,53 

9 6,10 5,19 5,1 5,38 

10 6,27 4,72 4,69 5,34 

Mean 5,86 4,59 5,19 5,32 

  

Perbandingan rata-rata waktu untuk arus 

positif dan arus negatif dapat dilihat pada 

Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3. Perbandingan rata-rata waktu 

10x getaran untuk keempat 
jenis baterai. 

 

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa 

dari keempat jenis baterai saat dihubungkan 
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dengan arus negatif, waktu getarannya tidak 

berbeda nyata. Sedangkan saat 

dihubungkan dengan arus positif, baterai 

B2 (14,80 s) dan B4 (14,58 s) waktu 

getaranya lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan B1 dan B3, sehingga periodenya 

juga tinggi.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dari keempat jenis 

baterai tegangan realnya hampir sama, 

sedangkan jika diukur hambatannya baterai 

B1 mempunyai hambatan paling tinggi, dan 

arus tertinggi serta waktu getarnya terdapat 

pada baterai jenis B2. Sehingga medan 

magnet yang terukur pada solenoida dengan 

menggunakan sumber tegangan dari baterai 

jenis B2 lebih tinggi, dan berdasarkan 

kriteria arusnya baterai jenis B2 ini lebih 

cocok digunakan sebagai sumber tegangan 

DC pada solenoid sebagai alat ukur medan 

magnet. 
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian sifat magnetic endapan pasir besi pantai Kata, Pariaman Sumatra Barat 
dengan mengunakan Iron Sand Separator. Sampel mula mula dikeringkan dibawah sinar matahari lalu 
dipisahkan antara konsentrat pasir besi yang mengandung partikel magnetic dan partikel non magnetic. 
Konsentrat yang didapat selanjutnya dihancurkan dengan mengunakan tehnik Ball Milling. Ukuran 
partikel konsentrat pasir besi diukur dengan mengunakan metode Partikel Size Analizer (PSA). 
Selanjutnya sifat magnetic dipelajari berdasarkan histerisis loop yang diperoleh dari hasil pengukuran 
mengunakan Vibration Sample Magnetometer (VSM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat 
kemagnetan (Magnetik Degree) endapan pasir besi dari pantai Kata adalah 3,2%. Ukuran partikel 
magnetic setelah dihancurkan mengunakan ball milling selama 7 jam adalah sekitar 98,65 µm. Nilai 
magnetisasi saturasi, magnetisasi remanance dan koersivitas dari sampel berturut turut adalah 30,79 
emu/gram, 8,1 emu/gram dan 440 Oe. Dari loop hysteresis ini maka dapat dikatakan bahwa sampel 
bersifat superparamagnetik.  
 
Kata Kunci : pasir besi, tingkat kemagnetan, ukuran partikel dan histerisis loop  

 
 

ABSTRAC 
 
Research on magnetic properties of  iron sand sediment Kata beach, Pariaman West Sumatra has been 
done using Iron Sand Separator. The sample was dried under the sun ray prior to iron sand separator 
process. In iron sand separator process, then the sample was processed for separating iron sand 
concentrate containing magnetic particles and non-magnetic particles. The concentrate obtained is further 
crunched using Ball Milling technique. The particle size of iron sand concentrate was measured using the 
Particle Size Analizer (PSA) method. Further magnetic properties were studied based on the loop 
hysteresis obtained from the measurements using the Vibration Sample Magnetometer (VSM). The 
results of this study indicated that the magnetic degree value of iron sand from Kata beach is 3.2%. The 
size of the magnetic particles after being crunched using ball milling tehniqeu for 7 hours is about 98 
micrometers. The magnetization saturation values, magnetization remanance and coercivity value of the 
samples were 30.79 emu / gram, 8.1 emu / gram and 440 Oe, respectively. From this hysteresis loop it 
can be said that the sample is superparamagnetic. 

 

Keywords:i ron sand, magnetism, particle size and loop hysteresis 

 

 

Pendahuluan 

 

Pasir besi merupakan salah satu bahan baku 

dasar dalam industri besi baja dimana 

keterdapatannya di Indonesia banyak 

dijumpai di daerah pesisir seperti di pesisir 

Jawa, Sumatera, Sulawesi dan 

Nusatenggara. Berbagai aplikasi mengenai 

pasir besi saat ini masih terus dilakukan 

para peneliti di seluruh dunia dengan 

produk dan metode yang berbeda-beda, 

sehingga memiliki ukuran nanometer dan 

menjadi produk nanomaterial (Kartika dan 

Pratapa., 2014). Salah satu indikasi adanya 

mailto:david5ihombing@yahoo.com
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pasir besi tersebut yaitu terdapat di daerah 

pantai Kata Pariaman, Sumatra Barat. Hasil 

penelitian tentang sifat magnetik di peroleh 

nilai induksi magnetik total terbesar berasal 

dari pasir besi pantai Kata kemudian di 

ikuti oleh pantai Gandoriah, pantai Tiku, 

pantai Arta dan pantai Nareh, Sumatra 

Barat (Erwin, dkk., 2015). Pasir besi 

memiliki unsur utama yaitu magnetite 

dengan komposisi kimia Fe3O4 (magnetite) 

dan Fe2O3 (maghemite) yang memberi 

kontribusi dalam sifat kemagnetan, 

disamping itu pasir besi juga terdiri dari 

titanium, silikon, magnesium, kalsium dan 

vanadium. Pasir besi dengan senyawa 

Fe2O3 memiliki interaksi yang lebih lemah 

terhadap medan magnet  dibandingkan 

dengan magnetite.  Pada saat ini, magnetite 

(Fe3O4) mendapat perhatian khusus bagi 

peneliti mengingat aplikasi dari oksida besi 

ini yang begitu luas mulai dari 

pengembangan industri otomotif, 

elektronika, komputasi sampai peralatan  

rumah  tangga. Lebih jauh lagi, oksida besi 

ini digunakan sebagai   satu  bahan  baku 

utama  dalam  industri  baja  dan  industri 

alat berat (Yulianto, dkk., 2003). Hasil 

karakterisasi sifat magnetik menggunakan 

VSM (Vibrating Sample Magnetometer) 

menunjukkan bahwa nilai suseptibilitas 

magnetik pasir besi pantai Ambal 

kecamatan Mirit kabupaten Kebumen 

sebesar 31,88 x10-6 m3/kg. Berdasarkan 

nilai permeabilitas yang terhitung maka 

mineral magnetik pasir pantai Ambal 

kecamatan Mirit kabupaten Kebumen 

termasuk dalam kelompok bahan 

feromagnetik. Nilai saturasi magnetit yang 

dipanaskan pada temperatur 1000C dan 

4000C adalah 35 emu/g dan 65 emu/g 

(Basith, dkk., 2012). Penelitian ini akan 

mengkaji sifat magnetic endapan pasir besi 

pantai Kata agar memiliki nilai potensi 

ekonomis yang tinggi, sehingga sifat 

magnetik endapan pasir besi diharapkan 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

industri dan diharapkan dapat 

meningkatkan nilai tambah secara ekonomi 

di Indonesia, khususnya di daerah Sumatra 

Barat. 

 

Metode Penelitian 

 
Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Iron Sand Separator 

digunakan untuk memisahkan partikel 

magnetic dan non magnetic. Ball Milling 

digunakan untuk menghancurkan pasir besi 

selama 7 jam agar lebih kecil ukurannya. 

Penghancuran partikel pasir besi dilakukan 

di Laboratorium Fisika Material Universitas 

Riau. Magnet batang untuk memisahkan 

konsentrat magnetic dan non magnetic yang 

telah di ball milling. Tingkat kemagnetan 

diperoleh dengan membandingkan massa 

sebelum disintesis dengan massa konsentrat 

setelah disintesis. Partikel Size Analizer 

(PSA) untuk menentukan ukuran sebaran 

rata rata partikel . Vibration Sample 

Magnetometer (VSM) digunakan untuk 

menentukan sifat magnetic. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

endapan pasir besi yang berasal dari pantai 

Kata, Pariaman, Sumatera Barat sebanyak 8 

Kg. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Analisa Iron Sand Separator  

 

Data hasil penelitian ini berupa massa awal 

sampel, massa konsentrat pasir besi, tingkat 

kemagnetan dari pasir besi. Data ini 

diperoleh dengan menggunakan iron sand 

separator. Besarnya nilai tingkat 

kemagnetan dari masing-masing sampel 

diperoleh dari perbandingan antara massa 

konsentrat pasir besi setelah dilakukan 

pemisahan dengan Iron Sand Separator dan 

massa sampel sebelum pemisahan. Untuk 

mendapatkan kinerja maksimum dari iron 

sand separator maka dilakukan uji hasil 

maksimum dari konsentrat dengan 

memvariasikan kecepatan belt dan 
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frekuensi getar dari penabur sampel dari 

Irond Sand Separator. Hasil pemisahan 

konsentrat pasir besi dengan menggunakan 

iron sand separator dengan variasi 

kecepatan belt dan frekuensi getar penabur 

sampel ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data konsentrat pasir besi dengan 
variasi kece patan belt untuk 
frekuensi getar penabur tetap 
yaitu 2 Hz 

No Sampel 
A 

( Kg) 

Kecepatan 
Putar Belt 

(m/s) 

Konsentrat 
(Kg) 

1 
2 
3 
4 
5 

8 
8 
8 
8 
8 

2 
4 
6 
8 
10 

1,2 
1,8 
2,1 
2,3 
2,6 

 
Pada table 1 dapat kita hitung nilai tingkat 
kemagnetan dengan membandingkan 
besaran massa sampel dengan massa 
konsentrat. Nilai kemagnetan terbaik pada 
frekuensi getar 2 Hz dengan kecepatan 
2m/s adalah sebesar 15%. Setelah proses 
iron sand separator massa konsentrat 1,2 
Kg di ball milling selama 7 jam kemudian 
hasil ball milling ditangkap mengunakan 
magnet batang yang dilapisi plastic. Hasil 
penangkapan konsentrat pasir besi yang 
mengandung magnetic sebanyak 0,256 Kg. 
perbandingan massa konsentrat setelah 
penangkapan magnet batang dengan massa 
semula dikali 100% sebesar 3,2% 
merupakan nilai tingkat kemagnetan 
endapan pasir besi pantai Kata. hasil 
penelitian ini sesuai dengan data sektor 
pertambangan sumatera barat. Potensi 
pengembangan pertambangan pasir besi 
disepanjang pantai Sumatera Barat 
umumnya mempunyai kadar besi 2 – 7% 
dan ketebalan bervariasi antara 2 mm – 10 
cm berdasarkan 
(http://www.sumbarprov.go.id/details/news
/2700). Iron sand separator dapat digunakan 
penambang pasir besi untuk mendapatkan 
konsentrat pasir besi, tetapi harus dibantu 
dengan pemisahan magnet batang untuk 
hasil yang lebih murni.   
 

 

2. Analisa ukuran Partikel 

mengunakan alat PSA 

 

Analisa PSA pada sampel dilakukan untuk 

mengetahui ukuran partikel pasir besi yang 

telah di proses ball milling selama 7 jam.  

 
Gambar 1. Grafik distribusi ukuran 

partikel sampel pasir besi 
setelah proses milling 7 jam. 

 
Gambar 1 menunjukan besar ukuran 

partikel yang diukur mengunakan alat 

Partikel Size Distribution merk Cilas 1190 

Liquid di Laboratorium LIPI, Serpong. Dari 

hasil uji sampel didapatkan ukuran partikel 

yang berdiameter 15,05µm terdapat pada 

volume 10%, ukuran partikel yang 

berdiameter 98,41 µm terdapat pada 

volume 50% dan ukuran partikel 169,82 

µm terdapat pada volume 90%. Rata rata 

diameter dari ukuran partikel pasir besi 

yang di ball miling selama 7 jam adalah 

98,65 µm. hasil ini tidak jauh berbeda 

dengan hasil penelitian sebelumnya 

(Efendi., 2014) Proses milling memberikan 

pengaruh reduksi ukuran partikel besi 

oksida. Partikel awal yang berukuran 

sekitar 210 m setelah diberikan perlakuan 
milling dengan bola baja berukuran 6,35 

mm selama 10 jam menghasilkan partikel 

besi oksida yang berukuran antara 50 nm 

sampai 60 m. 
 

3. Analisa Vibration Sample 

Magnetometer (VSM) 
 
Karakterisasi sifat magnetik mengunakan 

VSM dilakukan untuk mendapatkan sifat-

sifat magnetik pada bahan-bahan magnetik. 

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/2700
http://www.sumbarprov.go.id/details/news/2700
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Sampel pasir besi yang disintesis 

mengunakan ball milling selama 7 jam 

telah terdeteksi mangalami pertambahan 

jumlah unsur Fe yaitu dari 12,20 % 

sebelum disintesis menjadi 47,84 % 

sesudah disintesis mengunakan alat XRF. 

Hasil uji mengunakan alat VSM diperoleh 

kurva loop histerisis seperti ditunjukan 

Gambar 4.8 yang dapat dianalisis untuk 

menentukan sifat sifat magnetik bahan 

sampel pasir besi dari pantai Kataseperti: 

saturasi magnetisasi (Ms), Magnetisasi 

Remanance (Mr) dan Koersivitas (Hc). 

Peningkatan ukuran partikel yang diperoleh 

dari hasil pengukuran sampel 

memperlihatkan semakin besar nilai medan 

koersitivitas, hal ini berlaku pada ukuran 

partikel dibawah 40 nm (Pauzan, dkk. 

2013). Dari kurva loop histerisis pada 

Gambar 2 diperoleh nilai magnetisasi 

saturasi (Ms) sebesar 30,79 emu/gram  

besar medan koersivitas (Hc) sebesar 440 

Oe dan magnetisasi remanance (Mr) 

sebesar  8,1 emu/gram, sedangkan hasil 

penelitian yang telah dilakuakn 

menunjukkan hasil magnetisasi saturai 

51,59 emu/gram dan nilai medan 

koersivitas 44,5 Oe dan magnetisasi 

remanance (Mr) sebesar  4,43674 

emu/gram (Pauzan, dkk. 2013), 

 

 
 
Gambar 2.  Kurva loop histerisis sampel 

pasir besi Pantai kata 
Sumbar, Padang. Insert: loop 
histerisis yang diperbesar 

 

Kesimpulan 

1. Nilai tingkat kemagnetan partikel pasir 
besi setelah disintesis 
mengunakanmetode ball milling dan 
iron sand separator adalah 3,2%.  

2. Ukuran rata rata partikel pasir besi 
yang telah di ball milling selama 7 jam 
adalah 98,65 µm.   

3. Sifat magnetic pasir besi dari pantai 
Kata adalah superparamagnetik. 

 

Daftar Pustaka  

 

Basith A dkk, 2012, Pengaruh Pemanasan 
pada struktur kristal dan sifat 
kemagnetan Fe3O4 dari pasir Besi. 
Jurusan Fisika-FMIPA, Institut 
Tegnologi Sepuluh November kampus 
ITS Sukolilo, Surabaya, Jurnal fisika 

dan aplikasinya, volume 8 No. 2 juni 

2012. 

Bilalodin dkk., 2013, Analisis Kandungan 
Senyawa Kimia dan Uji Sifat 
Magnetik Pasir Besi Pantai Ambal, 
Universitas Jendral Sudirman: MIPA 

Erwin dkk, 2015, Penentuan Nilai 
Suseptibilitas Magnetik Pasir Besi 
Pantai Pariaman Sumatra Barat 
Dengan Menggunakan Magnetic Probe 
Pasco 2126, Komunikasi Fisika 

Indonesia. 
Efendi W, 2014, Pengaruh Ukuran Bola 

dan Durasi Ball Mill terhadap Ukuran 
Partikel dan Kandungan Besi Oksida 
dari Pasir Besi, Yogyakarta, 

Universitas Gajah Mada  

Kartika D.L, Pratapa S, 2014, Sintesis 
Fe2O3 Dari Pasir Besi Dengan Metode 
Logam Terlarut Asam Klorida, 

JURNAL SAINS DAN SENI POMITS 

Vol.3, No.2. 2337-3520  

Pauzan M dkk, 2013, Pengaruh Ukuran 
Butir dan Struktur Kristal Terhadap 
Sifat Kemagnetan pada Nanopartikel 
Magnetik (Fe3O4), Prosiding 

Pertemuan Ilmiah XVII HFI Jateng 

dan DIY. Solo 23 Maret 2013. ISSN: 

0853-0823. 
Yulianto A dkk, 2007, W. Comparative 

Study on Magnetic Characterization of 
Iron Sand Several Location in Central 
Java, Kontribusi Fisika Indonesia. 
Vol.14(2), (2003) 63-66. 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 
 

146 
 

Rancang Bangun Alat Ukur Konsentrasi Oksigen yang 

Dihasilkan oleh Fotobioreaktor Mikroalga Laut Chlorella 

vulgaris Menggunakan Sensor SK-25F 

 
Aminah Nurrahmawati 

 

Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Andalas, 25163 Limau Manis, Padang, Indonesia 
Email: aminahnurrahma@yahoo.co.id 

 

 

ABSTRAK 

 
Telah dilakukan perancangan alat ukur konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor 
mikroalga laut Chlorella vulgaris. Rancangan alat menggunakan sensor SK-25F dengan penguat non-

inverting sebagai pengondisi sinyal, mikrokontroler Atmega328 sebagai pengolah data serta LCD sebagai 
piranti penampil. Besar sensitifitas alat adalah 0,478 dan R2= 0,980. Persen error rata-rata yang 
didapatkan sebesar 1,43% dibandingkan dengan alat ukur acuan Gas Alert Microclip. Pengukuran 
dilakukan pada fotobioreaktor yang disuplai dan tidak disuplai karbon dioksida. Fotobioreaktor 
menggunakan dua jenis sumber cahaya yaitu lampu halogen dan cahaya matahari serta pada kondisi 
tanpa cahaya (0 lux). Konsentrasi oksigen maksimum dihasilkan oleh fotobioreaktor yang disinari lampu 
halogen dengan intensitas cahaya 1000 lux dengan suplai karbon dioksida sebesar 21,66%. Konsentrasi 
maksimum juga dihasilkan oleh fotobioreaktor yang disinari cahaya matahari dengan diberi suplai karbon 
dioksida pada jam 15.00 WIB.  

Kata Kunci: fotobioreaktor, mikroalga Chlorella vulgaris, sensor SK-25F 

  

ABSTRACT 

 
Oxygen concentration measuring device for Chlorella vulgaris ocean microalgae photobioreactor using 
SK-25F sensor has been designed. The design of device used SK-25F sensor with non-inverting amplifier 
as signal amplifier, Atmega328 microcontroller as data processor, and LCD as display device. The 
sensitivity value of the device was 0.478 and R2= 0.980. The average error of the device was 1.43 % to 
the reference device Gas Alert Microclip.. The measurement was done on two photobioreactors, first on 
photobioreactor without carbon dioxide supply and second on photobioreactor with carbon dioxide 

supply. The photobioreactors were illuminated with halogen lamp, blue LED, solar light and no light (0 
lux). The maximum concentration of oxygen was obtained by photobioreactor using 1000 lux halogen 
lamp with a supply of carbon dioxide, it was 21.66 %. The maximum concentration was also obtained by 
photobioreactor using solar light with dioxide carbon supply at 03.00 pm. 

 
Keywords: Photobioreactor, Chlorella vulgaris microalgae, SK-25F  

 

 

 Pendahuluan 

 

Global warming (pemanasan global) 

semakin hari semakin meningkat seiring 

dengan munculnya pabrik-pabrik industri di 

dunia yang menghasilkan limbah dalam 

bentuk gas rumah kaca termasuk di 

dalamnya adalah emisi gas karbon dioksida.  

Banyak penanganan yang telah dilakukan 

untuk mengurangi pemanasan global seperti 

pembuatan bioreaktor dengan 

menggunakan mikroalga (Bishop dan 

Davis, 2000).  

Mikroalga merupakan organisme 

berkloroplas yang menghasilkan oksigen 

melalui proses fotosintesis. Jumlahnya yang 

melimpah dan cara perkembangbiakan yang 

mudah, memungkinkan untuk menjadikan 

mikroalga sebagai sumber daya terbarukan. 
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Mikroalga dinilai efektif mereduksi emisi 

karbon dioksida melalui proses fotosintesis 

(Santoso, 2011). Keuntungan penggunaan 

mikroalga dalam proses mitigasi emisi gas 

karbon dioksida adalah prosesnya berjalan 

alami dan sangat ramah lingkungan, mudah 

dikembangbiakan serta memiliki potensi 

untuk mengurangi gas rumah kaca 

(Chrismadha dkk., 2000). Fotobioreaktor 

merupakan bioreaktor yang digabungkan 

dengan sumber cahaya tertentu sebagai 

asupan energi cahaya kedalam reaktor 

(Santoso,2011). Mikroalga dapat digunakan 

sebagai reaktor pada fotobioreaktor dan 

fotosintesis merupakan reaksi yang terjadi 

di dalamnya. Secara teknis, fotobioreaktor 

menggunakan emisi karbon diokssida yang 

diinjeksikan ke fotobioreaktor berisi 

mikroalga dengan media air (H2O). 

Mikroalga mengikat karbon dioksida dan 

menghasilkan oksigen dengan bantuan sinar 

matahari (lampu). Alat ukur konsentrasi 

oksigen diperlukan untuk mengetahui 

berapa konsentrasi oksigen yang dihasilkan 

oleh suatu fotobioreaktor. Alat ukur 

konsentrasi oksigen yang ada dipasaran 

dinilai kurang efektif dalam mengukur 

konsentrasi oksigen yang memiliki range 

pengukuran yang kecil. Ersan (2013) telah 

merancang alat ukur konsentrasi oksigen 

dengan menggunakan sensor oksigen KE-

50 dengan penampil menggunakan PC, 

namun alat tersebut lebih dikhususkan 

untuk mengukur konsentrasi oksigen yang 

dihasilkan oleh motor bensin, sehingga alat 

tersebut kurang efektif untuk mengukur 

konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh 

fotobioreaktorRancang bangun alat ukur 

konsentrasi oksigen yang digunakan untuk 

mengukur konsentrasi oksigen yang 

dihasilkan oleh fotobioreaktor telah 

dirancang oleh (Daniyati dkk., 2012) 

dengan menggunakan sensor oksigen KE-

50 dengan penampil menggunakan PC. 

Kelemahan dari alat yang dirancang oleh 

(Daniyati dkk., 2012) adalah penampil yang 

masih menggunakan PC, sehingga sistem 

menjadi tidak portable dan rumit dalam 

penggunaannya 

 

Masih kurangnya penelitian tentang 

rancang bangun alat ukur oksigen untuk 

mengukur konsentrasi oksigen yang 

dihasilkan oleh fotobioreaktor, mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian dengan 

judul  Rancang Bangun Alat Ukur 

Konsentrasi Oksigen yang Dihasilkan oleh 

Fotobioreaktor Mikroalga Chlorella 

vulgaris dengan Menggunakan Sensor SK-

25F. Penulis memilih sensor SK-25F 

dikarenakan sensor tersebut memiliki 

linieritas yang baik, sinyal keluaran yang 

stabil dan tidak memerlukan catu daya 

dalam penggunannya (Figaro, 2012). 

 

Metode Penelitian 

 

Alat ukur konsentrasi oksigen yang 

dihasilkan oleh fotobioreaktor Chlorella 

vulgaris menggunakan sensor SK-25F 

terdiri atas 2 bagian utama, yaitu 

perancangan perangkat keras (hardware)  

dan perancangan perangkat lunak 

(software). Penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan kerja yaitu studi literatur, 

perancangan perangkat keras dan perangkat 

lunak, karakterisasi sensor SK-25F, 

perancangan LCD, perancangan rangkaian 

secara keseluruhan, pengujian akhir alat 

dan pengumpulan, dan analisis data. 

Perancangan perangkat keras terdiri dari 

perancangan sistem sensor (sensor SK-25F 

dan penguat non-inverting) dengan Arduino 

Uno. Perancangan perangkat lunak 

(software) menggunakan Arduino Uno 

IDE. Diagram blok sistem alat ukur 

konsentrasi oksigen dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Diagram blok sistem alat ukur   
konsentrasi oksigen 
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Prinsip kerja alat ukur diawali dengan 

sensor oksigen SK-25F mendeteksi 

konsentrasi gas oksigen yang dihasilkan 

oleh fotobioreaktor. Keluaran dari sistem 

sensor adalah tegangan analog yang 

kemudian diolah dengan ADC pada 

Arduino Uno. Tegangan analog tersebut 

diubah ke tegangan digital. Selanjutnya 

Arduino memproses data untuk 

menampilkan hasil keluaran sensor  ke 

LCD 2x16 karakter. Skema bentuk fisik 

alat ukur konsentrasi oksigen dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Rancangan skema bentuk fisik 

alat 

Fotobioreaktor terdiri dari dua buah tabung 

yang berisi mikroalga laut Chlorella 

vulgaris dimana salah satu tabung 

mikroalga diberi suplai CO2 dari tabung 

CO2 dan tabung mikroalga lainnya tidak 

diberi suplai karbon dioksida. Sumber 

Cahaya yang digunakan pada 

fotobioreaktor adalah LED, lampu halogen 

dan cahaya matahari. Pengukuran 

dilakukan dengan cara meletakkan sensor 

diatas fotobioreaktor yang telah dilapisi 

aluminium foil, lalu oksigen yang 

dihasilkan oleh fotobioreaktor dideteksi 

oleh sensor oksigen. Skema rancangan alat 

ukur konsentrasi oksigen yang telah 

dihubungkan dengan fotobioreaktor dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Rancangan skema bentuk 

fisik alat 

Pengkarakterisasian Sensor SK-25F 

 

Karakterisasi sensor oksigen dilakukan 

dengan menvariasikan konsentrasi gas 

oksigen yang dialirkan ke sensor. Nilai 

konsentrasi oksigen yang dialirkan ke 

sensor diukur menggunakan ukur 

konsentrasi oksigen Gas Alert Microclip. 

Nilai konsentrasi oksigen yang terukur pada 

alat ukur dibandingkan dengan tegangan 

keluaran yang dihasilkan oleh sensor SK-

25F. Skema proses pengkarakterisasian 

sensor oksigen SK-25F dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skematik karakterisasi sensor 
dengan menggunakan Gas 
Alert Microclip 

Gambar 4. menunjukkan skematik 

pengkarakterisasian sensor dengan cara 

memposisikan  sensor dan alat ukur tepat di 

dekat cerobong tabung gas oksigen. 

Tegangan keluaran sensor dibandingkan 

dengan nilai konsentrasi yang terukur pada 

alat ukur konsentrasi oksigen. Lima variasi 
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nilai konsentrasi oksigen diambil lalu 

dicatat tegangan keluaran dari sensor untuk 

setiap nilai konsentrasi oksigen yang 

diberikan. 

Perancangan Rangkaian Pengondisi 

Sinyal 

 

Sensor SK-25F memiliki tegangan keluaran 

yang masih dalam skala mV, sehingga 

menyebabkan keluaran sensor tidak dapat 

terbaca oleh mikrokontroler, sehingga 

dibutuhkan suatu elemen pengondisi sinyal 

berupa penguat non-inverting. Penguat non-

inverting dipilih untuk menguatkan 

tegangan keluaran sensor menjadi 0-5 V 

agar dapat dibaca oleh mikrokontroler. 

Skematik rangkaian penguat non-inverting 

dapat dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 5. Skematik rangkaian penguat 

non-inverting 

Gambar 5 menunjukkan skema rangkaian 

penguat non-inverting. Cara kerja dari 

rangkaian tersebut adalah keluaran dari 

sensor dihubungkan langsung ke masukan 

non-inverting op-amp. Masukan dimulai 

dari kaki (+) sensor SK-25F masuk ke kaki 

(+) op-amp lalu dihubungkan ke port A2 

Arduino Uno. IC yang digunakan adalah 

LM324N dengan R1 = 1kΩ, R2= 200kΩ, 
R3= 10 kΩ dan R4 = 20kΩ. Tegangan 
untuk suplai adalah catu daya 12 V. 

 

Perancangan diagram alir perangkat lunak 

pada mikrokontroler Arduino Uno untuk  

 

Perancangan Perangkat Lunak 

Sistem 

 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6. 

Apabila sistem dihidupkan maka arduino 

melakukan inisialisasi data di port input 

Arduino Uno yaitu tegangan keluaran dari 

sensor yang telah dikuatkan dengan 

rangkaian penguat non-inverting. Nilai 

tegangan keluaran sistem sensor yang 

mewakili nilai konsentrasi oksigen diproses 

pada ADC, lalu nilai konsentrasi oksigen 

akan ditampilkan pada LCD. 

  

Gambar 6. Diagram alir sistem perangkat 
lunak 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil rancang  bangun alat ukur oksigen 

yang diemisi oleh fotobioreaktor 

menggunakan sensor SK-25F telah 

dilakukan dengan beberapa pengujian. 

Pengujian meliputi pengujian perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software).  
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Hasil rancangan fotobioreaktor dan alat 

ukur konsentrasi oksigen terintegrasi dalam 

satu instalasi. Fotobioreaktor yang terdiri 

dari sumber cahaya, tabung gas CO2, dan 

kontrol temperatur dioperasikan bersamaan 

dengan alat ukur konsentrasi oksigen. Hasil 

rancangan perangkat keras keseluruhan 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

  
Gambar 7. Bentuk fisik alat keseluruhan 

Hasil Karakterisasi Sensor SK-25F 

 

Pengujian awal sensor SK-25F dilakukan 

dengan melihat perbandingan antara 

tegangan keluaran pada sensor dengan nilai 

konsentrasi oksigen pada alat ukur 

pembanding. Pengujian sensor 

menggunakan dua alat ukur yang berbeda, 

hal ini bertujuan untuk melihat respon 

sensor dan nilai tegangan keluaran sensor 

jika diujikan dengan dua alat ukur yang 

berbeda. Pengujian dilakukan dengan 

memberikan beberapa variasi konsentrasi 

oksigen yang berasal dari tabung gas 

oksigen serta dari udara bebas. Data 

tegangan keluaran dari sensor diambil 

untuk setiap variasi konsentrasi oksigen 

dengan menggunakan multimeter digital. 

Data karakterisasi tegangan keluaran sensor 

dengan menggunakan dua alat ukur 

konsentrasi oksigen (Biogas Analyzer 5000 

dan Gas Alert Microclip) dengan beberapa 

variasi nilai konsentrasi oksigen dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Hubungan tegangan keluaran 

sensor dengan konsentrasi 
oksigen  

Gambar 8 menunjukkan perbandingan 

antara tegangan keluaran sensor dengan 

konsentrasi oksigen yang terukur pada alat 

ukur acuan. Gambar  merupakan regresi 

linier antara tegangan keluaran sensor 

dengan Gas Alert Microclip yaitu y = 

0,4783x – 6,114. Variabel x merupakan 

nilai konsentrasi oksigen dan variabel y 

merupakan tegangan keluaran dari sensor. 

Angka -6,114 menyatakan nilai tegangan 

awal sensor saat nilai konsentrasi oksigen 

pada alat ukur mendekati nol. Pada setiap 

perubahan konsentrasi oksigen sebesar 1% 

mengakibatkan perubahan tegangan sebesar 

0,4783 mV. Hasil derajat korelasi linier 

diperoleh sebesar R2 = 0,9807. Kedua nilai 

ini sudah menunjukkan bahwa hubungan 

antara tegangan keluaran sensor dengan 

nilai konsentrasi oksigen pada alat ukur 

adalah linier. Fungsi transfer yang 

diperoleh dari hasil karakterisasi sensor 

dimasukkan ke list program 

mikrokontroler. Gas Alert Microclip 

merupakan alat ukur konsentrasi oksigen 

yang dipakai sebagai acuan, sehingga 

fungsi transfer yang dimasukkan adalah 

fungsi transfer dari karakterisasi sensor 

oksigen dengan alat tersebut.  

Hasil pengujian rangkaian penguat 

non-inverting 

 

Tegangan keluaran sensor oksigen yang 

masih dalam skala mV harus dikuatkan 

terlebih dahulu agar bisa dibaca oleh 
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Arduino. Tegangan keluaran rangkaian 

penguat non-inverting untuk sensor oksigen 

dapat dilihat pada Tabel 1. Tegangan 

keluaran sensor yang awalnya masih dalam 

skala mV telah dikuatkan sehingga menjadi 

skala V. Keluaran sensor dapat diproses 

oleh Arduino setelah dikuatkan dengan 

menggunakan penguat non-inverting. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Rangkaian 
Penguat Non-Inverting 

Konsentrasi oksigen 
Tegangan 

Keluaran (V) 

20,90 % 1,5 

23,10 % 1,7 

25,30% 2,1 

26,70 % 2,2 

28,40 % 2,4 

Hasil Akhir Pengukuran dan 

Pengolahan Data 

 
Pengujian sistem pengukuran dilakukan 
untuk melihat keakuratan sistem yang telah 
dirancang. Hasil pengukuran nilai 
konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh 
fotobioreaktor dengan alat yang dirancang 
dibandingkan dengan alat ukur acuan (Gas 
Alert Microclip). Hasil pengukuran 
diuraikan pada Tabel 2. 
 
Hasil pengukuran seperti pada Tabel 2. 

menunjukkan bahwa konsentrasi oksigen 

yang dihasilkan oleh fotobioreaktor dengan 

menggunakan sensor oksigen SK-25F 

dengan alat acuan hampir sama yang 

ditandai dengan nilai persen error yang 

kecil. Perbedaan nilai pengukuran yang 

diperoleh antara alat yang dirancang 

dengan alat ukur konsentrasi oksigen Gas 

Alert Microclip disebabkan oleh adanya 

noise yang muncul pada rangkaian penguat 

non-inverting, sehingga menyebabkan nilai 

tegangan keluaran rangkaian menjadi tidak 

stabil dan nilai konsentrasi oksigen yang 

terukur oleh alat yang dirancang sedikit 

berbeda dari nilai konsentrasi oksigen yang 

terukur pada alat ukur konsentrasi oksigen. 

Tabel 2. Hasil pengukuran konsentrasi 

oksigen yang dihasilkan 

fotobioreaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secara keseluruhan konsentrasi oksigen 

paling maksimum dihasilkan oleh 

fotobioreaktor dengan suplai karbon 

dioksida pada sumber cahaya halogen 1000 

lux pada jam ke-4. Hal tersebut tampak 

bahwa fotosintesis optimum terjadi pada 

saat besar intensitas cahaya adalah 1000 

lux. 

 

Pada pencahayaan 0 lux konsentrasi 

oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor 

yang disuplai karbon dioksida justru lebih 

rendah. Hal ini disebabkan pada saat gelap 

tidak ada fotosintesis yang terjadi 

sedangkan karbon dioksida terus disuplai 

ke fotobioreaktor, sehingga konsentrasi 

oksigen yang dihasilkan pun semakin 

berkurang. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan 

analisis yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ini dapat mengukur 

konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh 

fotobioreaktor mikroalga Chlorella vulgaris 

dengan rata-rata persen error alat 

keseluruhan sebesar 1,43%. Karakterisasi 

sensor SK-25F terhadap konsentrasi 

oksigen menghasilkan nilai sensitifitas 

sensor sebesar 0,478 dan R2 = 0,980. Nilai 

konsentrasi oksigen maksimum dihasilkan 

oleh fotobioreaktor yang disuplai karbon 

dioksida dengan sumber cahaya lampu 

halogen 1000 lux dan matahari. Nilai 

konsentrasi oksigen minimum dihasilkan 

pada fotobioreaktor pada pencahayaan 0 

lux dengan disuplai karbon dioksida. 

Sehingga berdasarkan hasil pengukuran 

untuk menghasilkan konsentrasi oksigen 

yang maksimum, suatu fotobioreaktor harus 

disuplai dengan karbon dioksida dan 

disinari dengan sumber cahaya berintensitas 

di atas 5000 lux. 
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ABSTRAK 
 

Komputasi numerik terhadap potensial listrik di antara dua plat sejajar dengan nilai berhingga telah 
dilakukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan persamaan Laplace dalam koordinat kartesian 2-D. 
Komputasi ini dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Dalam penelitian ini telah dibuat dua 
buah program komputer, yaitu program menu dan program utama. Program menu digunakan untuk 
menulis data yang telah diinputkan oleh user yang merupakan parameter parameter yang diperlukan 
dalam perhitungan, sementara program utama adalah merupakan program untuk melakukan perhitungan 
potensial listrik. Visualisasi potensial listrik untuk persoalan in dilakukan dengan grafik mesh dan 
contour. Hasil komputasi ini menunjukkan bahwa program yang telah dibuat dapat digunakan untuk 
ukuran plat yang berbeda dan potensial listrik setiap titik dapat ditentukan dan divisualisasikan. Untuk 

lebar plat ( )  m, jarak antar plat ( )  m dan potensial awal ( )  Volt, potensial listrik pada 

titik koordinat (20,0.5) tidak dapat dihitung oleh komputer. Program komputer yang dibuat ini memiliki 

keterbatasan untuk melakukan perhitungan terhadap potensial listrik terutama ketika nilai  dan b 

memiliki perbedan yang besar misalnya  dan .  

Kata kunci: MATLAB, Persamaan Laplace, Potensial Listrik, Plat 2-D, Visualisasi  

 

ABSTRACT 

 

The numerical computation of electric potential between two parallel plates with finite size has been 
solved first by Laplace equation in 2 dimensional coordinat. This computation has been done by 
developing computer program written in MATLAB. In this paper, two computer programs have been 
developed, that is the menu program and the main program. The menu program provided to store the 
input data requiring in the calculation. While, the main program served to perform calculations and 
visualization of the electric potential. The visualization of the electric potential shown in the mesh and 
contour graph. The results show that the program is applicable for various size of plate and electric 
potential in each position can be calculated and visualized. However, computer programs that have been 

developed have a limitation for perfoming calculations of electric potential. For plate width ( )  m, 

distance of plates ( )  m and initial potential ( )  Volt, the electric potential in coordinat 

(20,0.5) is not defined.  

Keywords: MATLAB, Laplace Equation, Electric Potential, 2 dimensional plate and Visualization 

 

 

Pendahuluan 

 

Salah satu persamaan diferensial yang 

sering digunakan dalam menyelesaikan 

persoalan fisika adalah persamaan Laplace. 

Pada dasarnya, persamaan Laplace 

merupakan persamaan Poisson untuk kasus 

tanpa sumber  seperti muatan. 

mailto:evi.lionybakara@gmail.com
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Persamaan Laplace dapat digunakan untuk 

menjelaskan peristiwa potensial listrik 

(Reitz dkk., 1993). Penyelesaian  

persamaan Laplace melibatkan sistem 

koordinat seperti koordinat kartesian, 

silinder dan bola.  

 

Solusi potensial listrik dapat diselesaikan 

dengan metode pemisahan variabel 

(separation of variables). Dengan metode 

ini, solusi persamaan Laplace dianggap 

sebagai hasil perkalian dari masing-masing 

fungsi yang hanya bergantung pada satu 

variabel  (Hayt dan Buck, 2001).  

 

Perhitungan potensial listrik secara manual 

sulit untuk dilakukan sehingga dibutuhkan 

visualisasi terhadap persoalan tersebut. 

MATLAB merupakan program matematis 

yang dapat digunakan untuk melakukan 

komputasi, pemograman, visualisasi dan 

pengolahan database (Perangin-angin, 

2006). Sehingga pada penelitan ini 

dilakukan komputasi numerik dan 

visualisasi terhadap potensial listrik di 

antara dua buah plat sejajar yang berhingga 

dan terpisah sejauh  menggunakan 

software MATLAB.  

 

 

Metode Penelitian 

 
Berikut ini diagram alir yang menunjukkan 

prosedur yang dilakukan dalam penelitian 

ini: 

 
Gambar 1. Prosedur penelitian 

Persamaan Laplace dalam koordinat 

kartesian diselesaikan secara analitik 

berdasarkan syarat awal dan syarat batas 

yang berhingga seperti berikut ini: 

 

 
Sehingga didapatkan solusi akhir potensial 

listrik sebagai berikut: 

. 

Berikut ini adalah diagram alir yang 

menunjukkan komputasi numerik  terhadap 

potensial listrik:  
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Gambar 2. Diagram alir komputasi 

numerik potensial listrik 
 

Komputasi numerik terhadap potensial 

listrik dilakukan untuk beberapa 

eksperimen dengan inputan data yang 

berbeda. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

1. Program Menu 

 

Program menu adalah program yang 

digunakan untuk menulis data yang 

diperlukan dalam perhitungan potensial 

listrik. Program menu dirancang 

menggunakan media tampilan grafis yaitu 

Graphical User Interface (GUI) sehingga 

tampilan program lebih atraktif dan mudah 

digunakan dan disimpan dengan ekstensi 

fig. 

Gambar berikut ini adalah tampilan 

program menu: 

 

Gambar 3. Tampilan program menu 

 

2. Program Utama 

Program utama adalah sederetan 

perintah yang disusun secara berurutan 

untuk dapat melakukan perhitungan dan 

visualisasi potensial listrik di antara dua 

plat sejajar berhingga. Program utama 

bekerja dengan memanggil data yang telah 

diinput pada program menu.  

Berikut ini adalah sederatan 

perintah yang ada pada program utama: 

V=zeros(My,Mx); 

hx=b/Mx; hy=a/My; 

%  Perhitungan potensial 

listrik dengan iterasi  % 

for j=1:My 

    for i=1:Mx 

         y=j*hy; 

         x=i*hx; 

        for n=1:2:N 

            V(My,:)=0; 

            V(:,Mx)=0; 

            V(1,:)=0; 

            V(:,1)=V0; 

            V(1,1)=V0; 

            V(j,i)=V(j,i)+ 

V0*(4/(n*pi))*sin(n*pi*y/a)*s

inh((n*pi/a)*(x-b))/sinh 

(n*pi*b/a); 

        end 

    end 

end 

%  inisialisasi  % 

c=iy/hy; d=ix/hx; 
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if iy==0 

    c=1;  

elseif ix==0 

    d=1; 

end 

%  Grafik mesh  % 

subplot(2,1,1); 

gmesh=subplot(2,1,1); 

cla(gmesh,'reset'); 

mesh(V);  hold on; 

plot(c,d,'r+','MarkerSize',5,

'LineWidth',5) 

xlabel('Sb-x(m)'); 

ylabel('Sb-y(m)'); 

zlabel('V(x,y)'); 

title ('Grafik 

Mesh','FontWeight','bold','Fo

ntSize',10); 

colorbar; 

%Grafik Contour  

subplot(2,1,2); 

gcontour=subplot(2,1,2); 

cla(gcontour,'reset'); 

plot(c,d,'r+','MarkerSize',5,

'LineWidth',5); 

legend('Titik 

Koordinat','Location','SouthO

utside');hold on; 

[C,h]=contour(V); 

set(h,'ShowText','on','TextSt

ep',get(h,'LevelStep')); 

xlabel('Sb-x(m)'); 

ylabel('Sb-y(m)'); 

zlabel('V(x,y)'); 

title('Grafik 

Contour','FontWeight','bold',

'FontSize',10); 

 

Berikut ini adalah keluaran potensial listrik 

dari program menu dan program utama 

yang ditampilkan melalui grafik mesh dan 

contour: 

 
(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 
 

157 
 

 
(e) 

Gambar 4. Visualisasi potensial listrik (a) 
eksperimen I (b) eksperimen II 
(c) eksperimen III (d) 
eksperimen IV (e) eksperimen 
V 

 

Potensial listrik maksimum ditandai dengan 

warna merah tua, sementara potensial listrik 

paling kecil ditandai dengan warna biru tua. 

Potensial listrik maksimum berada pada 

sumbu , sementara pada sumbu  dan 

 maksimum serta sumbu  minimum nilai 

potensial listrik adalah nol. Ini 

menunjukkan bahwa potensial listrik pada 

suatu titik berbanding terbalik dengan 

jaraknya.  

 

Dari eksperimen I dan II  terlihat bahwa 

nilai inputan  yang besar memberikan 

keluaran grafik mesh yang lebih halus. 

Kemudian potensial listrik yang tidak 

terdefinisi (NaN) pada eksperimen IV 

disebabkan oleh nilai lebar plat ( ) yang 

diinput jauh lebih besar daripada nilai jarak 

antar plat ( ), sehingga perhitungan 

potensial listrik pada penelitian ini 

menghasilkan perhitungan yang tidak dapat 

didefinisikan . 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil diperoleh dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program komputer yang telah 

dibuat dapat dirun dengan baik jika 

nilai parameter-parameter yang 

diinputkan pada program menu 

memberikan nilai iterasi yang 

sesuai pada program utama. 

2. Visualisasi potensial listrik diantara 

dua plat sejajar ditampilkan melalui 

grafik mesh dan contour, dimana 

warna merah tua menunjukkan 

potensial listrik maksimum dan 

biru tua menunjukkan potensial 

listrik minimum. 

3. Potensial listrik disuatu titik 

berbanding terbalik dengan 

jaraknya.  

4. Solusi potensial listrik yang 

didapatkan pada penelitian ini tidak 

dapat digunakan jika nilai lebar plat 

jauh lebih besar dari nilai jarak 

antar kedua plat.  
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ABSTRAK 

 
Metode computer vision telah banyak digunakan dalam penentuan kualitas tandan buah segar (TBS) 

kelapa sawit. Pengolahan citra merupakan bagian yang sangat penting dalam metode computer vision. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat program pengolahan citra berbasis Matlab yang digunakan untuk 

menganalisa TBS kelapa sawit berdasarkan tingkat kematangannya. Sistem yang digunakan terdiri dari 

kamera RGB, lampu neon, sampel TBS kelapa sawit, komputer, dan program pengolahan citra. Sampel 

yang digunakan adalah TBS kelapa sawit varietas Tenera klon Lonsum dengan fraksi tingkat kematangan 

F1, F2, F3, F4 dan F5. Citra sampel TBS kelapa sawit direkam dan disimpan dalam bentuk JPEG. 

Program Matlab dibuat untuk mendapatkan nilai intensitas RGB dan HSV. Hasil analisa citra 

menunjukkan bahwa nilai intensitas rata-rata RGB tertinggi pada fraksi F4. Fraksi tingkat kematangan 

tertinggi untuk komponen hue dan saturasi pada F3, sedangkan komponen value pada F5. Hasil yang 

didapat menunjukkan bahwa pola grafik intensitas RGB lebih baik dibandingkan HSV dan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan TBS kelapa sawit. 

 
Kata Kunci: Computer vision, RGB, HSV, Matlab, TBS kelapa sawit, tingkat kematangan buah. 
 

ABSTRACT 
 

Computer vision method has been widely used for research concerning oil palm Fresh Fruit Bunches 

(FFB). Image processing is an important part of the computer vision method. This research aims to create 

an image processing program based on matlab used to analyze FFB oil palm based on the ripeness level. 

The system uses RGB camera, neon light source, FFB samples, a computer, and image processing 

program. The samples are FFB from Tenera variety, the types are lonsum clone with ripeness level 

fraction of F1, F2, F3, F4 and F5. The images of FFB samples were recorded to obtain digital images and 

saved them into JPEG form. Images were processed using Matlab program to get RGB and HSV 

intensities. The results of processed images show that the average RGB intensities was obtained on the 

highest faction of F4. The highest ripeness fraction level is F3 for the hue and saturation components 

while the value components shows F5 as the highest. Results obtained shows that the charts RGB 

intensities better than HSV that could be used as reference in classify the ripeness of oil palm FFB. 

 

Keywords: Computer  vision, Matlab,  RGB, HSV, oil palm FFB, ripeness stages. 

 

 

Pendahuluan 

 

Metode computer vision telah banyak 

digunakan dalam bidang pertanian. Pada 

bidang tersebut, penerapan computer vision 

meningkat pesat karena mampu 

memberikan informasi yang penting dan 

berguna serta menjamin kualitas dari 

produk (Gill dkk., 2014). Penentuan 

kualitas produksi dalam pertanian dengan 

computer vision dapat memberikan 

informasi tentang tingkat kematangan, 
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kerusakan, ukuran dan tekstur dari hasil 

panen. Saat ini computer vision digunakan 

sebagai sistem modern dalam penyortiran 

buah-buahan yang mampu menggantikan 

metode tradisional yang bersifat subjektif, 

tidak dapat berulang dan juga 

membutuhkan banyak tenaga kerja untuk 

produksi dalam skala besar.  

 

Metode computer vision terdiri dari 

beberapa proses yaitu akuisisi citra, 

pengolahan citra, analisa dan pembuat 

keputusan. Akuisi citra merupakan proses 

perekaman citra menggunakan kamera 

digital. Citra kemudian diolah dengan 

software menggunakan teknik komputasi 

untuk memperoses atau memodifikasi data 

citra. Hasil dari pengolahan citra dianalisa 

dan di interpretasikan untuk kebutuhan 

tertentu sesuai objeknya. Metode computer 

vision telah digunakan dalam penelitian-

penelitian seperti menentukan tingkat 

kematangan jeruk nipis berdasarkan 

perubahan warna dan tekstur kulit yang 

dideteksi dengan kamera pada ban berjalan 

(Yudha dkk., 2011), dan pengembangan 

computer vision sederhana untuk 

menentukan kualitas tomat secara non-

desdruktif berdasarkan parameter RGB 

(Masithoh dkk., 2011). 

 

Pengolahan citra (image processing) 

merupakan salah satu tahap paling penting 

dalam computer vision. Tahapan ini dapat 

memproses, mengklasifikasi, dan 

mengidentifikasi citra berdasarkan warna, 

bentuk dan ukuran (Sharma dkk, 2003). 

Citra yang dimaksud adalah gambar diam 

maupun gambar bergerak. Pengolahan citra 

dapat menggunakan aplikasi yang dibuat 

sendiri atau menggunakan program yang 

telah tersedia secara open source. Program 

yang dibuat sendiri ini memilki kelebihan 

yaitu dapat dirancang sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. 

 

Indonesia merupakan negara produsen 

kelapa sawit terbesar didunia. Pada Provinsi 

Riau, diperkirakan luas areal kelapa sawit 

sekitar 2,2 juta Ha dengan produksi 7 juta 

ton (Ditjenbun, 2014). Luas areal lahan 

kelapa sawitpun semakin bertambah setiap 

tahunnya. Dalam produksinya, perkebunan 

kelapa sawit menghadapi beberapa 

permasalahan, salah satunya yaitu 

penentuan kualitas dan tingkat kematangan 

TBS kelapa sawit. Penentuan tersebut 

biasanya dilakukan secara tradisional yang 

hanya mengandalkan keahlian dari 

pemanen dalam melihat jumlah brondolan 

buah jatuh dan warna kulit pada permukaan 

TBS kelapa sawit. Hal ini tentunya sangat 

mempengaruhi kualitas CPO yang 

dihasilkan. Cara modern yang sedang 

dikembangkan yaitu dengan sistem otomasi 

berdasarkan pengolahan citra dengan 

metode computer vision. Sistem ini 

dikembangkan karena, lebih cepat, objektif,  

dan ekonomis. 

 

Pada kesempatan ini, penulis akan 

menganalisa tingkat kematangan TBS 

kelapa sawit menggunakan sistem  

berdasarakan warna citra dari TBS kelapa 

sawit menggunakan program Matlab untuk 

mendapatkan nilai intensitas  RGB dan 

HSV.  

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Tahap 

pertama adalah pengambilan data citra TBS 

kelapa sawit menggunakan metode 

Computer Vision yang dapat dilihat pada 

gambar 1. Tahap kedua adalah mengolah 

citra pada program berbasis Matlab untuk 

memperoleh nilai RGB dan komponen hue 

dari citra TBS kelapa sawit berdasarkan 

tingkat kematangan. Tahap ketiga adalah 

analisa data untuk menentukan hubungan 

antara intensitas RGB dan komponen  hue 

dengan fraksi tingkat kematangan TBS 

kelapa sawit. Alat dan bahan penelitan yang 
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digunakan adalah TBS kelapa sawit 

verietas Teneran yaitu clon lonsum dengan 

fraksi F1, F2, F3 ,F4 dan F5, kamera RGB 

AmScope MU300 3.1MP, lampu neon, dan 

laptop dengan program Matlab. 

 

 
 

Gambar 1. Pengambilan data citra 

 

Gambar 2 merupakan flowchart pengolahan 

citra TBS kelapa sawit menggunakan 

program Matlab. Pengolahan citra dimulai 

dengan memasukkan citra TBS kelapa 

sawit. Berikutnya memasukkan algoritma 

untuk mendapatkan nilai RGB. Setelah 

didapat nilai RGB kemudian citra 

dikonversikan kedalam bentuk HSV dan 

akan didapatkan nilai masing-masing 

komponen yaitu hue, saturasi dan value. 

 
 

Gambar 2. Flowchart pengolahan data 

berbasis Matlab 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Model RGB 

Penentuan fraksi TBS kelapa sawit secara 

tradisional dilakukan dengan cara melihat 

warna kulit dan banyaknya jumlah buah 

membrondol pada setiap TBS kelapa sawit 

yang dilihat oleh pemanen. Buah mentah 

(F0 dan F1),  matang (F2 dan F3) dan lewat 

matang (F4 dan F5) (Cherie dkk, 2015). 

Gambar 3 merupakan grafik hubungan 

intensitas rata-rata RGB menggunakan 

program Matlab dengan tingkat 

kematangan TBS kelapa sawit yang telah 

dirata-ratakan untuk bagian depan dan 

belakang dari citra bagian tengah sampel 

TBS kelapa sawit. 
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Gambar 3. Grafik hubungan intensitas RGB 

terhadap tingkat kematangan 
TBS kelapa sawit 

 

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa 

semakin masak TBS kelapa sawit maka 

intensitas RGB akan semakin tinggi. 

Intensitas rata-rata RGB tertinggi 

terdapat pada F4 dengan nilai 60.32 a.u 

Intensitas rata-rata RGB menurun pada F5 

dengan nilai 45.60 a.u. Penurunan nilai 

RGB ini terjadi karena F5 merupakan buah 

yang telah lewat masak dimana brondolan 

kelapa sawit telah banyak busuk dan lepas 

dari tandannya. Saat direkam citra TBS 

kelapa sawit akan kelihatan gelap sehingga 

intensitasnya menurun. 

 

Model HSV 

 

Model warna HSV mendefinisikan warna 

dalam bentuk Hue, Saturation, dan Value. 

Nilai indeks warna hue berkaitan dengan 

panjang gelombang cahaya dari suatu 

gambar atau citra. Nilai hue bisa digunakan 

untuk membedakan TBS yang mentah, 

matang dan lewat matang. Gambar 4 

merupakan hubungan nilai komponen hue 

terhadap tingkat kematangan TBS kelapa 

sawit. Nilai hue yang tinggi menyatakan 

TBS matang dan nilai hue yang rendah 

untuk TBS mentah dan lewat matang.  

 

Gambar 4. Grafik hubungan nilai 
komponen hue terhadap 
tingkat kematangan TBS 
kelapa sawit 

 

Nilai saturasi pada suatu citra menunjukkan 

tingkat kemurnian dari citra tersebut yang 

mengidentifikasikan seberapa banyak 

warna putih diberikan pada citra tersebut. 

Nilai saturasi mewakili tingkat intensitas 

warna pada suatu citra. Nilai saturatisi juga 

dapat diartikan sebagai tingkat kedalaman 

warna dimana warna yang bercampur 

dengan warna putih dalam intensitas yang 

cukup tinggi memiliki nilai saturation yang 

rendah. 

 

Gambar 5. Grafik hubungan nilai 

komponen saturasi terhadap 

tingkat kematangan TBS 

kelapa sawit 

 

Gambar 5 merupakan grafik hubungan nilai 

komponen saturasi terhadap tingkat 

kematangan TBS kelapa sawit. Berdasarkan 
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grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

saturasi dengan tingkat kematangan TBS 

kelapa sawit tidak memiliki kenaikan dan 

perbedaan nilai yang konsisten. Pada pola 

grafik seperti ini dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara saturasi dan tingkat 

kematangan tidak dapat diambil 

hubungannya atau tidak bisa dijadikan 

acuan untuk penetuan atau klasifikasi 

kematangan TBS kelapa sawit. 

Gambar 6. Grafik hubungan nilai 
komponen value 
terhadap tingkat 
kematangan TBS kelapa 
sawit 

 
Nilai warna value pada suatu citra 

menunjukkan tingkat kecerahan warna dari 

citra tersebut, yaitu tingkat intensitas 

cahaya yang terkandung dalam suatu 

gambar atau citra. Rentang nilai value 

adalah 0 sampai dengan 1, dimana value 

bernilai 0 menunjukkan bahwa warna 

tersebut tidak memiliki atau minim 

terkandung cahaya sedangkan value 

bernilai 1 menunjukkan warna tersebut 

memiliki kandungan cahaya yang 

maksimum (Sutan dkk, 2016).  Gambar 6 

merupakan grafik hubungan nilai 

komponen value terhadap tingkat 

kematangan TBS kelapa sawit. Berdasarkan 

grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

semakin matang TBS kelapa sawit 

maka nilai rata-rata komponen value 

semakin meningkat.  

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu hubungan antara tingkat 

kematangan buah terhadap nilai RGB 

adalah semakin matang TBS kelapa sawit 

maka intensitas RGB akan semakin tinggi 

dan menurun untuk buah kurang matang 

dan lewat matang. Komponen nilai HSV 

yang memiliki trend dengan nilai RGB 

adalah komponen value. 
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ABSTRAK 

 
Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia khususnya di Indonesia. 
Pengukuran tekanan darah secara tradisional menggunakan alat sphygmomanometer tidak menyenangkan 
bagi pasien karena tekanan yang kuat pada lengan. Metode optik pencitraan spekel laser telah diusulkan 
sebagai pengukuran nonkontak dan nondestruktif. Sistem pencitraan spekel laser terdiri dari laser, 
kamera, dan didukung oleh program pengolah citra untuk memperoleh kontras spekel. Pada penelitian 
ini, program MATLAB dibuat untuk merekam data pasien, menampilkan pola spekel, dan mengolah citra 
spekel dari sistem optik untuk mendapatkan nilai kontras spekel dan dibandingkan dengan program 
ImageJ. Sampel adalah enam partisipan yang terdiri dari tiga laki-laki dan perempuan yang diukur 
tekanan darah dan direkam pola spekel selama tiga hari pada waktu pagi dan siang. Laser yang digunakan 
pada sistem adalah laser dioda merah 650 nm dan laser dioda inframerah 785 nm. Hasil penelitian 
menunjukkan program MATLAB yang telah dikembangkan mampu menjadi program alternatif 
pengolahan data kontras spekel dengan persentase perbedaan yang relatif kecil. Pada pengolahan kontras 
spekel menggunakan laser 650 nm, persentase perbedaan rata-rata adalah 0,82% dan kontras spekel yang 
telah difilter rata-ratanya adalah sebesar 2,13%. Untuk laser 785 nm, persentase perbedaan rata-rata 
kontras spekel adalah 0,31% dan pengolahan kontras spekel yang telah difilter rata-rata adalah sebesar 
1,55%.  
 
Kata Kunci: kontras spekel, laser dioda, MATLAB GUI, pencitraan laser spekel, tekanan darah  

 

ABSTRACT 

 
Cardiovascular disease is the leading cause of death around the world especially in Indonesia. Blood 
pressure measurement is traditionally measured using sphygmomanometer that is unpleasant to the 
patient because of the strong pressure that is inflicted on the arm. In this research, an optical method of 
laser speckle imaging is suggested as a noncontact and nondestructive measurement. Laser speckle 
imaging system consists of laser light sources, camera and is supported by an image processing program 
that can obtain the speckle contrast value. In this research, MATLAB GUI program is made to record 
data from patients, display speckle pattern, and process speckle image data from the laser speckle 
imaging system to obtain speckle contrast value and compare it with a program that is available online 
which is ImageJ. The samples are six participants consisted of three male and three female participants 
whose blood pressure is measured and speckle patterns have been recorded for three days in the morning 
and in the afternoon. The laser used in the system is the 650 nm red diode laser and the 785 nm infrared 
diode laser. The results show that the MATLAB program developed can be an alternative speckle 
contrast processing program with a small percentage difference. The speckle contrast process using 650 
nm laser has an average difference percentage of 0,82% and the speckle contrast that has been filtered is 
2,13%. The speckle contrast process using 785 nm laser has an average difference percentage of 0,31% 
and 1,55% for the speckle contrast that has been filtered.  

 

Keywords: blood pressure, diode laser, laser speckle imaging, MATLAB GUI, speckle contrast 
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Pendahuluan 

 

Tekanan darah merupakan salah satu 

parameter yang dapat memberikan 

informasi mengenai kesehatan 

kardiovaskular. Metode pengukuran 

tekanan darah saat ini terbagi dua yaitu 

metode langsung dan metode tidak 

langsung. Sphygmomanometer atau yang 

lebih dikenal sebagai tensimeter adalah alat 

yang paling umum digunakan untuk 

mengukur tekanan darah yang bersifat tidak 

langsung. Kelebihan dari alat ini adalah 

pengukuran dapat dilakukan dengan mudah 

namun hasilnya relatif tidak akurat dan 

penggunaan yang sering dapat 

menyebabkan trauma pada kulit Elther 

dkk.(1999). Metode langsung adalah 

menggunakan cannula yaitu sebuah tabung 

medis yang ditusuk ke pembuluh darah dan 

disambungkan ke sistem monitor. Metode 

ini sangat akurat dan pengukuran dapat 

dilakukan secara berkala tetapi tidak praktis 

karena alat yang tidak portabel dan 

memerlukan teknisi yang ahli. Metode 

optik dapat dijadikan metode alternatif 

karena sifatnya yang nondestruktif dan 

nonkontak. 

 

Pencitraan laser spekel merupakan metode 

optik yang berpotensi tinggi digunakan. 

Pencitraaan laser spekel dapat menampilan 

pola spekel yaitu pola interferensi yang 

terbentuk ketika laser koheren mengenai 

permukaan objek seperti kulit manusia. 

Menurut Briers (2007) kontras dari pola 

spekel dapat  memberikan informasi 

mengenai pergerakanan objek yang 

disinarinya. Farley dkk.(2013) menjelaskan 

bahwa metode ini memiliki kemampuan 

untuk mengukur pergerakan dari sel darah 

merah. Sistem yang sederhana, alat yang 

terjangkau, pengoperasian yang dilakukan 

secara real-time, namun resolusi yang 

masih cukup rendah memerlukan penelitian 

yang lebih intensif.   

 

Dalam penelitian ini, studi awal mengenai 

hubungan tekanan darah dan kontras spekel 

menggunakan pencitraan laser spekel akan 

dilakukan. Pada sistem optik ini, panjang 

gelombang sumber laser akan divariasikan 

yaitu pada rentang panjang gelombang 650 

nm (merah), dan 785 nm (inframerah). 

Program MATLAB GUI akan dibuat untuk 

merekam data pasien, menampilkan pola 

spekel, dan mengolah data citra spekel dari 

sistem pencitraan laser spekel untuk 

mendapatkan nilai kontras spekel. Sebagai 

pembanding, program ImageJ digunakan 

untuk mengolah citra spekel yang sama.  

 

Metode Penelitian 

 
Alat dalam penelitian ini terdiri dari alat-

alat optik, alat tekanan darah, dan alat-alat 

elektronik. Alat yang digunakan adalah dua 

buah laser dioda yaitu laser dioda merah 

650 nm dan laser dioda inframerah 785 nm, 

lensa konkaf, filter ND,tensimeter digital 

OMRON, kamera CMOS monokrom, dan 

catu daya. Skema penelitian ditampilkan 

pada Gambar 1. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampel berupa 6 

partisipan yang terdiri dari tiga perempuan 

dan tiga laki-laki yang sehat dan tidak 

merokok dengan rentang umur 20-25 tahun. 

 
Gambar 1.  Skema penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen yaitu untuk 

menganalisa korelasi antara kontras spekel 

.dan tekanan darah. 6 partisipan akan diuji 

tekanan darah sebanyak dua kali yaitu pada 
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waktu pagi dan siang untuk dua variasi 

laser dioda. Pengambilan data akan 

dilakukan sebagai berikut. Data partisipan 

akan dimasukkan ke program MATLAB. 

Partisipan akan diukur tekanan darah 

menggunakan tensimeter digital OMRON 

yang dipasangkan ke lengan kiri partisipan. 

Pergelangan tangan partisipan akan 

diletakkan pada sistem optik pencitraan 

laser spekel. Pola spekel akan direkam oleh 

kamera sebanyak dua kali yaitu ketika hasil 

pengukuran tekanan darah oleh tensimeter 

selesai dan beberapa detik setelah itu.  

Pengolahan data citra dilakukan 

menggunakan program yang dibuat dari 

MATLAB dan program ImageJ. Kontras 

spekel tanpa diberi filter dan setelah diberi 

filter akan dibandingkan menggunakan dua 

program pengolahan data citra. 

 

Gambar 2.  menampilkan diagram alir dari 

program MATLAB. Program MATLAB 

digunakan untuk merekam data partisipan 

selama proses pengukuran berlangsung dan 

untuk pengolahan citra setelah proses 

pengukuran. Proses pertama adalah input 

data partisipan yaitu nama, jenis kelamin, 

usia, berat badan, dan hasil pengukuran 

tekanan darah. Ada dua jenis ROI yang 

dapat digunakan yaitu yang berbentuk elips 

dan persegi yang memiliki fungsi berbeda-

beda. Tahap selanjutnya adalah filter citra. 

Filter yang digunakan adalah filter rata-rata 

dengan matriks 7x7 pixel. Selanjutnya citra 

akan dipotong sehingga hanya ROI 

berbentuk persegi saja yang ditampilkan. 

Kontras spekel akan didapatkan dari 

perhitungan rasio dari standar deviasi 

intensitas dan rata-rata intensitas pada ROI 

persegi. Hasil kontras spekel akan 

ditampilkan dalam program. Tahap terakhir 

adalah menutup program.  

 

Gambar 2. Diagram Alir Program 

MATLAB 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Program MATLAB GUI untuk merekam 

data pasien, menampilkan pola spekel, dan 

mengolah data citra spekel dari sistem 

pencitraan laser spekel untuk mendapatkan 

nilai kontras spekel telah berhasil dibuat. 

Tampilan dari program MATLAB 

diperlihatkan pada Gambar 3. Program ini 

memiliki beberapa fitur diantaranya dapat 

menampilkan kategori tekanan darah, dapat 

membuat ROI dengan dua variasi bentuk 

yaitu elips dan persegi sesuai penggunaan, 

dan dapat menampilkan hasil kontras 

spekel. ImageJ tidak dapat menampilkan 

nilai kontras spekel secara langsung, namun 

dapat memotong citra menggunakan ROI 

elips yang tidak dapat dilakukan pada 

MATLAB. Beberapa perbedaan ini perlu 

dipertimbangkan dalam pengolahan kontras 

spekel.  

 

Mulai 

Data Partisipan 

Tampilkan Citra 

Buat ROI 

Filter Citra 

Hitung I,  

Kontras Spekel 

Potong ROI 

Selesai 
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Kontras spekel dari 18 individu diolah 

untuk laser merah 650 nm menggunakan 

program MATLAB dan ImageJ 

diperlihatkan pada Gambar 3. Kontras 

spekel terbagi dua yaitu kontras spekel 

tanpa filter dan setelah diberi filter. 

 

Gambar 3. Tampilan menu utama dari 

program MATLAB 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa pengolahan  
MATLAB dan ImageJ untuk kontras spekel 
memberikan hasil yang relatif sama dengan 
persentase perbedaan rata-rata sebesar 
0,82%. Gambar 5 menampilkan grafik hasil 
pengolahan kontras spekel untuk laser 785 
nm. Untuk laser 785 nm, persentase 
perbedaan rata-rata kontras spekel adalah 
0,31% dan pengolahan kontras spekel yang 
telah difilter rata-rata adalah sebesar 1,55%.  

 

Gambar 4. Grafik hasil pengolahan  kontras 
spekel menggunakan ImageJ dan 
MATLAB untuk laser 650 nm 

 

Pengolahan MATLAB pada kontras spekel 

yang difilter cenderung memiliki nilai yang 

lebih rendah dibanding ImageJ. 

Kecenderungan ini disebabkan karena 

metode filtering yang berbeda pada kedua 

software. Filter rata-rata pada program 

MATLAB menggunakan filter ukuran 7x7 

pixel sementara untuk ImageJ ukuran dari 

pixel ditentukan oleh radius yang dapat 

ditetapkan. Dalam penelitian ini radius 

pixel ditetapkan menjadi 3 point. 

 

Kesimpulan 

 

Program MATLAB yang telah 

dikembangkan mampu menjadi program 

alternatif pengolahan data kontras spekel. 

Pengolahan MATLAB pada kontras spekel 

yang difilter cenderung memiliki nilai yang 

lebih rendah dibanding ImageJ karena 

metode filtering yang berbeda. 

 

Ucapan Terimakasih  

 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Prof. Dr Erwin, M.Sc., Dr. Minarni, M.Sc. 
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program.   

 

Gambar 5. Grafik hasil pengolahan  kontras 
spekel menggunakan ImageJ dan 
MATLAB untuk laser 785 nm 
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ABSTRAK 
 
Fisika merupakan salah satu bidang studi yang ditakuti oleh para siswa. Masalah tersebut muncul karena 
pelajaran fisika terdapat rumus-rumus yang rumit dan bersifat abstrak. Mempelajari fisika berarti sedang 
mempelajari fenomena-fenomena yang menakjubkan dari alam. Tim berisik menyajikan sebuah metode 
yang mampu merubah mindset siswa terhadap pelajaran fisika tersebut melalui pembuktian fisis secara 
konkrit dengan peragaan alat sederhana, meningkatkan minat dan mentransformasi pemikiran terhadap 
pelajaran fisika dan menemukan metode yang tepat dalam memahami pelajaran fisika. Metode yang 
diterapkan mengacu pada metode pembelajaran yang diterdapat didalam kurikulum 2013. Metode ini 
terdiri dari diskusi, demonstrasi dan workshop sehingga siswa mampu mendapatkan solusi atas 
permasalah fisika yang dihadapi. Analisis data menggunakan kuisioner dan pemberian soal pretest dan 
postest. Hasil yang didapati siswa mampu melakukan perubahan nilai jawaban secara signifikan. 
Sebanyak 45% siswa menyatakan peningkatan pengetahuan secara asyik setelah mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh tim berisik. 
 
Kata Kunci : alat peraga, asyik, transformasi pemikiran, mindset  

 
ABSTRACT 

 

Physics is one of the subjects feared by students. The problems attend because there are physics formulas 
are complicated and abstract. Studying physics as same as to studying of amazing natural events. Berisik 
team attends a method that is able to changes the students mindset to physics through evidence of real 
evidence with the demonstration of a simple tools, increasing interest and students have transform of 
thinking into the subject of physics and find the right method of studying physics. The method used 
reference to the learning method contained in curriculum of 2013. This method consists of discussions, 
demonstrations and workshop so that students are able to find a solution to the physics problem. While 
analyzing the data using by questionnaires and giving pretest and posttest questions. The results obtained 
by students are able to make changes in the value of the answers significantly. As many as 45% of 
students stated the increase in knowledge have fun after followed the activities held by Berisik team. 
 
Keywords: props tools, fun, transformation of mind, mindset 

 

 

Pendahuluan 

 

Fisika merupakan salah satu bidang studi di 

sekolah yang sering kali ditakuti oleh para 

siswa mulai dari siswa sekolah menengah 

pertama sampai sekolah menengah atas. 

Ketakutan siswa dikarenakan menurut 

mereka pelajaran fisika terdapat banyak 

rumus-rumus yang rumit, dan butuh 

pemahaman matematika yang baik. 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh tim 

berisik, mata pelajaran fisika adalah mata 

pelajaran yang memiliki sedikit peminat 

UN 2017 dibandingkan dengan mata 

pelajaran eksakta lainnya.  

 

Total keseluruhan peserta ujian nasional 

tahun 2017 adalah 24.195 siswa. Siswa 

yang memilih fisika sebagai mata pelajaran 

ujian nasional hanya sebanyak 3.440 orang, 

jika dibandingkan dengan kimia sebanyak 

mailto:reekyfardi@gmail.com
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3.696 orang dan biologi sebanyak 17.054 

orang (Dinas Pendidikan Riau, 2017). 

 

Fisika mengambil titik acuan pada alam 

sebagai objek pengamatan. Pembelajaran 

fisika sama seperti mempelajari fenomena-

fenomena yang menakjubkan dari alam. 

Fisika digambarkan dalam bentuk 

persamaan-persamaan matematika. 

Permasalahan yang timbul adalah siswa 

justru terperangkap dengan dunia rumus-

rumus yang sebenarnya adalah 

penggambaran secara matematis dari 

fenomena fenomena alam yang terjadi. 

 

Pelajaran fisika tidaklah rumit seperti yang 

diketahui siswa pada umumnya, karena 

memang untuk memahami fisika perlu 

metode baik yang membuat siswa tertarik 

terhadap ilmu fisika. Profesor Yohannes 

Surya, Pendiri Surya Institute berkata untuk 

mendapatkan generasi yang cerdas 

diperlukan guru yang baik dan metode yang 

tepat (Surya, 2013). Guru merupakan suatu 

fondasi yang sangat dasar untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas 

guru di Indonesia sudah dalam angka yang 

memuaskan hanya saja kebanyak guru 

belum memiliki metode yang tepat untuk 

memberikan pengertian sebenarnya dari 

fisika.  

 

Fisika dapat dipahami secara mudah dan 

asyik dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang asyik yaitu dengan 

menggunakan alat-alat peraga sederhana 

yang dapat dibuat oleh siswa disekitar 

mereka. Siswa yang belajar fisika bukan 

hanya bisa memahami teori-teori fisika 

saja, tetapi, juga bisa belajar fisika dengan 

alat peraga yang dibuat oleh siswa itu 

sendiri. 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang dimodifikasi dan diberi 

sebutan dengan metode berisik. Metode 

berisik mengacu pada pendekatan saintifik 

yang diterapkan sebagai model 

pembelajaran Kurikulum 2013.  

 

Model pembelajaran yang terdapat di dalam 

kurikulum 2013 diantara lain adalah 

Inquiry Based Learning (IBL), Discovery 

Based Learning (DBL), Project Based 

Learning (PjBL), dan Problem Based 

Learning (PBL).  

 

Metode berisik menggunakan tiga tahapan 

yaitu : 

1. Diskusi 

Tahapan diskusi merupakan tahapan tanya 

jawab antara peserta dan penyaji. Pada 

tahapan ini, peserta mengajukan pertanyaan 

pertanyaan yang masih belum mereka 

mengerti mengenai  fisika dan memberikan 

pernyataan tentang kesulitan dalam 

memahami fisika. Pada tahapan ini penyaji 

menggunakan model pembelajaran IBL dan 

DBL. 

2. Demonstrasi 

Tahapan demonstrasi merupakan tahapan 

penyaji menjawab pertanyaan peserta yang 

dituangkan dalam bentuk alat peraga 

sederhana yang terbuat dari bahan bahan 

yang mudah untuk ditemukan peserta 

dalam kehidupan sehari hari. Peserta juga 

membuat alat peraga dengan tangan sendiri. 

Pada tahapan ini penyaji menggunakan 

model pembelajaran IBL dan PjBL. 

3. Workshop 

Tahapan workshop merupakan tahapan 

terakhir yang di lakukan oleh penyaji. Pada 

tahapan ini penyaji memberitahu peserta 

secara mendetail tentang cara kerja dari 

alat peraga yang telah dibuat  bersama. 

Selain itu, penyaji menyimpulkan 

serangkaian kegiatan yang telah dilakukan 

oleh peserta. Tahapan ini menggunakan 

model pembelajaran PBL.  

 

Data dalam penelitian ini meliputi data 

informasi tentang keadaan dan perubahan 
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mindset peserta ditinjau dari aspek 

kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif 

berupa data hasil kuisioner, testimoni dan 

wawancara. Aspek kuantitatif berupa data 

hasil penilaian lembar pretest dan posttest 

yang menyangkut lima materi besar dalam 

mata pelajaran fisika tingkat menengah atas 

yang sudah pernah didapatkan peserta 

secara dasar ketika peserta duduk di bangku 

menengah pertama.  

 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah 

dan di analisis untuk mengetahui tingkat 

efektivitas dari kegiatan yang dilakukan 

sehingga menghasilkan data dalam bentuk 

diagram. 

 

Keberhasilan dari metode ini dilihat dari 

kegiatan monitoring dan evaluasi 

(MONEV) yang diadakan penyaji. Adapun 

kegiatan MONEV yang diadakan penyaji 

ditinjau dari tiga aspek: 

1. Aspek siswa 

Metode ini berhasil jika lebih dari 50% 

siswa memberikan pernyataan bahwa fisika 

dapat dipelajari dengan cara yang asyik dan 

menyenangkan serta mampu untuk 

mengatasi persoalan persoalan dasar dalam 

mata pelajaran fisika. 

2. Aspek guru 

Metode ini berhasil apabila guru mampu 

mengimplementasikan metode ini dikelas 

yang guru ampuh yang belum terjangkau 

oleh penyaji sehingga metode ini dapat di 

aplikasikan secara universal. 

3. Aspek sekolah 

Metode ini berhasil apabila sekolah mampu 

memotori pergerakan guru untuk 

mengimplementasikan metode tim berisik 

serta mampu menjadi wadah penyedia dan 

perawatan alat-alat peraga yang akan 

digunakan dalam proses belajar-mengajar, 

sedangkan untuk mengukur keberhasilan 

metode maka diambil nilai rata rata dari 

nilai pre-test dan post-test, nilai total 

keseluruhan kuisioner siswa terhadap tim 

berisik, nilai total keseluruhan kuisioner 

siswa terhadap implementasi guru, dan 

langkah selanjutnya oleh sekolah.  

Persentasi dihitung dengan menggunakan : 

 

 

 

 
 

Ket :  n1 : nilai pre-test 

n2 : nilai post-test 

 n3 : selisih nilai pre dan post-test 

 n4 : nilai akhir 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Berdasarkan kuisioner yang telah diambil 

sesudah kegiatan workshop diadakan 

dengan jumlah sampel sebanyak 60 siswa 

kelas XI didapat hasil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.Diagram kuisioner 
 
Dari data yang telah didapat dan diolah 

dalam bentuk diagram maka didapati 

bahwa 56% siswa menyatakan sangat 

setuju tim berisik mampu dan berhasil 

membuat fisika menjadi asyik dan 

menyenangkan dengan metode yang 

disajikan.  

 

Berdasarkan hasil akumulasi dan nilai rata 

rata pre-test dan post-test dengan jumlah 
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sampel sebanyak 60 siswa kelas XI didapat 

hasil : 

 
Tabel 2. Hasil pre-test dan post-test 

N
o 

Kategori 
Soal 

Presentase 
nilai Persentase 

kenaikan Prete
st 

Postt
est 

1 
Hukum 
archimedes  

37% 
94.3
% 

57.31% 

2 
Getaran dan 
gelombang 

26% 80% 54% 

3 
Momentum 
sudut 

7.1% 79% 21.9% 

4 
Hukum 
Newton 

36.44
% 

92% 55.56% 

5 Pusat Massa 
23.42

% 
75% 51.50% 

 
 

 
Gambar 2. Pretest dan postest 

 

Berdasarkan hasil kuisioner siswa terhadap 

guru didapati hasil: 

 
Gambar 3. Diagram kuisioner siswa 

terhadap implementasi guru 
 

Kegiatan yang dilakukan tim berisik yang 

membuah hasil yang diharapkan maka ini 

mampu menarik inisiatif kepala Sekolah 

SMAN 1 Tapung untuk melakukan kerja 

sama dalam hal pelatihan Ujian Nasional 

dan pelatihan olimpiade dengan anggaran 

dana berasal dari DIPA sebesar Rp. 100 

juta. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh tim berisik dapat disimpulkan bahwa 

tim berisik telah berhasil melakukan 

kegiatan dengan hasil yang dicapai sesuai 

dengan tujuan awal kegiatan ini dibuat.  

 

Permasalahan yang menjadi latar belakang 

dari kegiatan ini menjadi terselesaikan 

karena metode yang tim sajikan. Kegiatan 

dari tim BERISIK akan terus berlanjut tidak 

hanya di SMAN 1 Tapung saja tetapi akan 

menyebarluas di sekolah sekolah lainnya 

dan fisika tidak akan lagi menjadi mata 

pelajaran yang ditakuti oleh siswa karena 

hadirnya metode pembelajaran fisika yang 

asyik. 
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ABSTRAK 

 
Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang menempati pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh 
akses jaringan listrik nasional. Upaya untuk mengatasi krisis energi listrik di area pesisir adalah dengan 
memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan energi arus laut dan matahari sebagai sumber energi listrik masyarakat pesisir. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi eksperimental dimana dilakukan studi potensi, pemodelan sistem 
pembangkit, pembuatan alat dan uji coba alat di perairan Pulau Rupat. Komponen utama pembangkit 
terdiri dari sistem pelampung, turbin arus laut, generator, panel surya, charge controller, power inventer 
dan sistem penyimpanan daya. Turbin arus laut mengkonversi energi kinetik arus laut menjadi energi 
listrik dan panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik.  Daya keluaran turbin arus laut 
pada kecepatan arus maksimal 2 m/s adalah 19 watt dengan kecepatan putaran turbin 15 rpm. Daya 
keluaran panel surya pada 2000 lux adalah 22 watt. Sistem pembangkit hibrid energi arus laut dan 
matahari merupakan solusi yang baik dan efektif dalam menjamin ketersediaan energi listrik di daerah 
pesisir. 
 
Kata Kunci:, Arus laut, Energi, Masyarakat pesisir, Matahari 
  

ABSTRACT 

 
Coastal communities are communities that living on small island where national electricity networks unable to reach. 
The effort to overcome the energy critical in coastal areas is to utilize the potential of new and renewable energy. The 
purpose of this study is to optimize the utilize of ocean current and solar as a energy source for coastal communities. 
The method of this research is used an experimental study which conducted potential study, design of power system, 
manufacture and testing of hybrid power system. The main components of hybrid power system are buoy systems, 
tidal turbine, generators, solar panels, charge controller, power inventer and power storage systems. Tidal turbine 
converts kinetic energy of ocean currents into electrical energy and solar panels converts solar energy into electrical 
energy. The output power of tidal turbine at a maximum current speed of 2 m /secs is 19 watts with a 15 rpm turbine 
speed rotation. The output power of solar panels in 2000 lux is 22 watts. Floating ocean current and solar hybrid 
power generation system is good and effective solution to provide electricity service in coastal area. 

 
Keywords: Coastal communities, Energy, Ocean current,Solar 
    

 

Pendahuluan 

 

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat 

yang menempati pulau-pulau kecil yang 

jauh dari jangkauan listrik PLN. Mahalnya 

pembangunan sistem distribusi listrik 

menjadi salah satu penyebab dari krisis 

energi listrik di daerah pesisir (Yuningsih  

dkk, 2011).  Masyarakat pesisir dan pulau-

pulau terluar termasuk kelas masyarakat 

yang paling merasakan minimnya dari  

fasilitas sistem distribusi energi listrik yang 
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tidak merata.  Hal ini sangat mempengaruhi 

produktivitas serta kesejahteraan 

masyarakat pesisir yang sebagian besar  

bermata pencaharian sebagai nelayan atau 

pembudidaya ikan   

 

Upaya untuk mengatasi krisis energi listrik 

di wilayah pesisir adalah dengan 

mengembangkan sistem pembangkit listrik 

tenaga hibrid (PLTH) . Sistem pembangkit 

hibrid merupakan kombinasi dari dua atau 

lebih sumber pembangkit berbasis energi 

baru dan terbarukan (renewable energy) 

untuk menyuplai energi listrik (Medugu 

dkk, 2014). Pengembangan sistem PLTH 

energi angin dan surya telah dilakukan di 

Kabupaten Bantul dengan daya terpasang 

60 kw dari tenaga angin dan 27 kw dari 

energi matahari (Usman dkk,2016).  

 

Sistem pembangkit listrik tenaga bayu 

(PLTB) memiliki kelemahan yaitu 

kecepatan angin yang berfluktuasi dan 

mudah berubah-ubah serta densitas angin 

yang kecil membuat kinerja turbin angin 

tidak optimal (Marnoto, 2011). Sementara 

pembangkit listrik tenaga arus laut 

memiliki kelebihan dibandingkan sistem 

PLTB yaitu massa jenis air laut 830 kali 

lebih besar dari massa jenis angin dan lebih 

mudah diprediksi (Erwandi , 2010).  

 

Pada penelitian ini dikembangkan sistem 

pembangkit hibrid energi arus laut dan 

matahari terapung (floating ocean current 

and solar hybrid power generation system) 

dengan memanfaatkan potensi dua sumber 

energi yang tersedia dalam jumlah yang 

besar di perairan.   

 

Kecepatan arus perairan Indonesia diatas 

1,5 m/s dengan durasi 10-18 jam per hari 

merupakan arus yang berpotensi energi 

yaitu dapat dimanfaatkan sebagai 

pembangkit listrik tenaga arus laut (ESDM, 

2016). Energi arus laut merupakan energi 

yang dibentuk dari aliran massa air laut 

sehingga mampu menghasilkan energi 

kinetik yang memungkinkan untuk 

menghasilkan energi listrik. (Fischer dkk, 

2016). Menurut Khalid dkk (2012), daya 

yang dihasilkan oleh pembangkit listrik 

tenaga arus laut dapat dihitung melalui 

persamaan : 

                                             (1) 

Dimana : 

. Massa jenis air laut (1025 kg/m3) 

   Luas sapuan turbin arus laut (m2) 

 Kecepatan arus laut (m/s) 

 

Potensi energi matahari di Indonesia sangat 

besar mencapai 112.000 Gwp sementara 

yang baru termanfaatkan sekitar 10 Mwp 

(ESDM, 2016). Sistem PLTS terapung 

menjadi solusi untuk mengatasi kendala 

lahan dalam pembangunan  PLTS. Daya 

keluaran teoritis dari panel surya dapat 

dihitung melalui persamaan : 

 (2) 

Dimana: 

Insolasi pada waktu t (kw/m2) 

Luas area panel (m2) 

Efisiensi panel surya 

 

Rancang bangun sistem pembangkit listrik 

tenaga hibrid arus laut dan matahari 

terapung (floating ocean current and solar 

hybrid power generation system) bertujuan 

untuk menghasilkan pembangkit listrik 

yang handal dalam menjamin ketersediaan 

energi listrik di daerah pesisir. 

 

Metode Penelitian 
  

Kajian tentang kelayakan teknis  sistem 

PLTH terapung energi arus laut dan 

matahari dilakukan melalui studi 

eksperimental. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan pengumpulan data primer.  

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Studi Literatur 

Dalam studi literatur ini dilakukan kegiatan 

pencarian beberapa referensi terkait 

penelitian sebelumnya tentang sistem kerja 

pembangkit listrik tenaga hibrid. Sistem 

kerja PLTH terapung dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 
Gambar 1.  Diagram kerja PLTH terapung 

energi arus laut dan matahari 
 

Dari diagram diatas diketahui sistem kerja 

pembangkit dimana energi arus laut dan 

energi matahari diubah menjadi energi 

listrik melalui masing-masing pembangkit, 

kemudian listrik dari kedua sumber 

disimpan dalam batterai melalui charge 

controller. Arus listrik DC diubah menjadi 

AC dengan menggunakan power inventer 

untuk selanjutnya disalurkan ke pengguna. 

2. Pemodelan PLTH 

Model pembangkit dibuat menggunakan 

software inventor dengan fokus pemodelan 

pada kontruksi pembangkit dengan dimensi 

panjang 1,8 m, lebar 1,1 meter dan tinggi 

badan pembangkit 0,6 cm. 

3. Pengadaan Komponen 

Komponen-komponen pembangkit terdiri 

dari generator permanent magnet low rpm, 

turbin arus laut, modul panel surya, sistem 

penyimpanan daya, charge controller, 

pelampung, rumah pembangkit, inventer 

dan sistem pengkabelan (wiring system). 

4. Pembuatan sistem pembangkit 

Tahapan pembuatan pembangkit dimulai 

dari pembuatan sudu (blade) turbin, 

pembuatan kontruksi (badan pembangkit), 

pembuatan kotak panel, dudukan generator, 

set up panel surya, dan diakhiri dengan 

pengecatan untuk mencegah korosi. 

5. Studi Potensi 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan 

titik yang cocok untuk instalasi pembangkit  

dengan melakukan pengukuran kecepatan 

arus laut menggunakan current meter dan 

kuat intensitas cahaya matahari dengan 

menggunakan lux meter. 

6. Uji coba pembangkit 

Pengujian kinerja pembangkit dilakukan 

langsung di perairan. Mobilisasi 

pembangkit dari tempat perakitan hingga 

instalasi pembangkit. Dalam pengujian ini 

dilakukan pengumpulan data lapangan 

dengan melakukan beberapa pengukuran 

diantaranya : 

a) Pengukuran kecepatan arus laut 

menggunakan current meter 

b) Pengukuran kuat intensitas  cahaya 

matahari menggunakan lux meter 

c) Pengukuran daya keluaran sistem 

pembangkit dengan menggunakan DC 

watt meter serta arus dan tegangan 

listrik menggunakan multimeter 

d) Pengukuran kecepatan putaran turbin 

menggunakan tachometer 

7. Analisis pengaruh kecepatan arus laut 

dan kuat intensitas cahaya matahari 

terhadap daya keluaran turbin.  

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Model Pembangkit 

 

Model pembangkit listrik tenaga hibrid 

(PLTH) arus laut dan matahari terapung 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 2. Model PLTH terapung energi 

arus laut dan matahari 
(floating ocean current and 

solar hybrid power generation 

system) 
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat 

bahwa dalam sistem pembangkit hybrid 

tidal-photovoltaic terdiri sistem pelampung 

(buoy system) yang berfungsi untuk 

mengapungkan alat di perairan.  Pada 

bagian depan pembangkit terdapat sistem 

pembangkit listrik tenaga arus laut dengan 

tipe turbin darreius profil NACA 0018. 

Tipe turbin yang dikembangkan adalah tipe 

sumbu vertikal (Vertical axis tidal turbine) 

berjumlah 3 sudu (blade).  Pada bagian 

belakang sistem pembangkit terdapat sistem 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 

Model pembangkit yang didesain 

menggunakan sotware inventor ini 

merupakan model PLTH terapung yang 

akan dipasang di selat-selat sehingga tidak 

mengalami guncangan keras akibat 

gelombang laut sehingga mampu menjaga 

kestabilan sistem pembangkit.  

 

Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian terletak di perairan Selat 

Rupat, Kabupaten Bengkalis seperti yang 

terlihat pada gambar 2.  

 

 
 

Gambar 3. Peta lokasi penelitian 

 

Hasil Uji Coba Pembangkit 

 

Pengujian sistem pembangkit dilakukan 

selama 24 jam dimulai dari jam 18.00 WIB 

hingga 18.00 WIB untuk mendapatkan data 

pengukuran yang akurat. Dalam instalasi 

pembangkit digunakan sistem jangkar 

sebagai tambatan pembangkit. Kedalaman 

laut Selat Rupat berkisar 30-40 meter 

dengan besar nilai kecepatan yang variatif 

terhadap kedalaman. Uji coba pembangkit 

dapat dilihat pada gambar 3. 

 
 

Gambar 4. Uji coba pembangkit di Selat 
Rupat 

 

Dalam 1 hari terjadi 2 kali pergantian 

pasang surut air laut yang bersifat periodik 

setiap 6 jam sekali. Kecepatan arus laut 

maksimum mencapai 2 m/s terjadi pada 

pukul 01.00 WIB dan kecepatan arus laut 

minimum berkisar 0,6-0,72 m/s terjadi pada 

pukul 06.00  WIB. Pengaruh kecepatan arus 

laut terhadap daya keluaran turbin dapat 

dipelajari dalam grafik dibawah. 

 
Gambar 5. Grafik pengaruh kecepatan arus 

laut terhadap daya keluaran 
turbin 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat 

bahwa besarnya daya keluaran pembangkit 

sangat bergantung pada kecepatan arus laut 

dan terjadi peningkatan daya seiring 

bertambahnya kecepatan arus laut. Pada 

kecepatan arus laut minimun 0,66 m/s 
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turbin arus laut mulai berputar dengan 

kecepatan rendah dan menghasilkan daya 

0,34 watt dengan arus listrik 0,1 ampere 

dan tegangan dibawah 5 volt. Ketika arus 

laut meningkat turbin mulai berputar 

dengan kecepatan diatas 10 rpm dan 

mampu menghasilkan daya dengan nilai 

yang lebih tinggi.  

 

Pada kecepatan arus laut maksimum 2 m/s 

daya keluaran turbin mencapai 19 watt 

dengan tegangan mencapai 8,3 volt. 

Kecepatan arus laut sangat mempengaruhi 

kinerja turbin arus laut karena output daya 

turbin arus laut mengikuti kuat lemahnya 

kecepatan arus laut. 

 

Hasil pengukuran kuat intensitas cahaya 

matahari terhadap daya keluaran sistem 

PLTS dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Grafik pengaruh intensitas 

cahaya matahari terhadap daya 
keluaran panel surya 

 

Potensi energi matahari yang sangat besar 

di Indonesia yaitu mencapai 4,8 Kwh/m2 

dapat dimanfaatkan secara optimal dalam 

mengatasi kelemahan sistem pembangkit 

listrik tenaga arus laut. Sehingga kombinasi 

dari dua sumber energi ini mampu menjadi 

pembangkit yang optimal dalam menjamin 

ketersediaan energi listrik untuk masyarakat 

pesisir.  

 

Pada pukul 15.30 WIB tingkat intensitas 

cahaya matahari maksimum yaitu 2000 lux 

mampu menghasilkan daya listrik 22 watt 

pada 4 buah panel surya 10 wattpeak. Daya 

keluaran panel surya meningkat konstan 

seiring naiknya kuat intensitas radiasi 

cahaya matahari. Tegangan maksimum 

yang dihasilkan oleh panel surya pada saat 

intensitas cahaya 2000 lux yaitu 14,3 volt. 

 

Hasil pengukuran kecepatan putaran turbin 

arus laut menggunakan tachometer dapat 

dilihat pada gambar 7. 

 
 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Kecepatan 
Arus Laut terhadap Putaran 
Turbin 

 

Berdasarkan grafik dapat dilihat pada 

kecepatan arus laut maksimum 2,0 m/s 

kecepatan putaran turbin arus laut tidak 

melebihi 20 rpm, namun torsi yang 

dihasilkan turbin memiliki nilai yang sangat 

besar. Walaupun dalam penelitian ini tidak 

dilakukan pengukuran nilai torsi turbin arus 

laut.  

 

Kecepatan putaran yang dibutuhkan 

generator untuk menghasilkan daya yang 

besar harus diatas 200 rpm dan tidak boleh 

melebihi 600 rpm sedangkan kecepatan 

putaran turbin arus laut hanya mencapai 

17,3 rpm maka diperlukan perbaikan pada 

sistem transmisi mekanis dengan 

memasang gearbox. Input shaft yang 

berputaran rendah namun memiliki torsi 

yang besar akan diubah menjadi putaran 

kencang pada speed shaft dengan 
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menggunakan sistem roda gigi percepatan 

sehingga daya keluaran turbin arus laut 

menjadi lebih besar. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis kinerja PLTH 

terapung dari hasil pengujian sistem 

pembangkit di perairan Rupat, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem PLTH terapung energi arus laut 

dan matahari (floating ocean current 

and solar hybrid power generation 

system) mampu bekerja pada 

kecepatan arus laut minimal 0,66 m/s 

dan tingkat intensitas cahaya matahari 

minimal 325 lux dengan kapasitas 

daya terpasang  240 Watt 

2. Daya keluaran sistem pembangkit 

sangat dipengaruhi oleh kecepatan arus 

laut dan kuat intensitas cahaya 

matahari. 

3. Peningkatan kinerja sistem PLTH 

terapung dapat dilakukan dengan 

memperbaiki sistem transmisi 

pembangkit dengan menggunakan gigi 

percepatan sehingga putaran pada 

speed shaft menjadi kencang dan daya 

keluaran turbin menjadi lebih besar.  
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ABSTRAK 
 

Riau sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia  menghasilkan banyak limbah yang 
berpotensi untuk dikembangkan menjadi piranti penyimpan energi, salah satunya superkapasitor. Salah 
satu penghasil elektroda superkapasitor dapat ditemui pada  limbah pelepah kelapa sawit melalui 
serangkaian proses diantaranya, pengeringan, pra-karbonisasi, penggilingan, aktivasi kimia, pencetakan 
pelet dan karbonisasi aktivasi fisika. Proses karbonisasi elektroda menggunakan aliran gas N2 pada 
temperatur 600 oC dan aktivasi fisika yang menggunakan aliran gas CO2 pada temperatur 900 oC. Sifat 
fisis elektroda limbah pelepah kelapa sawit berupa hasil pengukuran nilai densitas sebelum dan sesudah 
aktivasi. Pengujian elektroda menggunakan metode cyclic voltametry dengan nilai kapasitansi yang 
dihasilkan sebesar 10,045 F gr-1. 
 
Kata kunci : pelepah kepala sawit,karbon aktif, superkapasitor 

 

ABSTRACT 
  
Riau as the largest producer of palm oil in Indonesia produces a lot of waste that has the potential to be 
developed into energy storage devices, one of which is superkapasitor. One of the producers of 
superkapasitor electrodes can be found in palm oil waste through a series of processes including, drying, 
pre-carbonization, milling, chemical activation, pellet printing and activation carbonization activation. 
The electrode carbonization process uses N2 gas flow at 600 ° C and physical activation using CO2 gas 
flow at 900 ° C. The physical properties of waste electrode of palm oil in the form of measurement of 
density value before and after activation. Electrode testing using cyclic voltametry method with the value 
of the resulting capacitance of 10.045 F gr-1. 
 
Keywords: palm stem, activated carbon, supercapacitors 

 

 

Pendahuluan 

Potensi energi terbarukan salah satunya 

bersumber dari biomassa. Indonesia sebagai 

negara agraris merupakan produsen 

biomassa yang sangat melimpah. 

 

Salah satu pemanfaatan biomassa yaitu 

membuat piranti penyimpan energi. Tujuan 

utama pengembangan penelitian piranti 

penyimpan energi adalah mendapatkan 

piranti penyimpan energi yang bisa 

menyimpan energi dalam jumlah yang 

banyak dalam waktu yang singkat, salah 

satunya superkapasitor. Superkapasitor 

merupakan suatu piranti penyimpanan 

energi yang dapat menyimpan muatan 

dengan kapasitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan piranti penyimpan 

energi lainnya seperti kapasitor, fuel cell, 

dan baterai. 

 

mailto:rikataslim@gmail.com
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Kelapa Sawit sebagai komoditi hasil 

perkebunan yang mempunyai peran cukup 

penting dalam kegiatan perekonomian di 

Indonesia sebagai salah satu penghasil 

Devisa Negara (Indarti, 2014). Perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia sebagian besar 

berada di pulau Sumatera (Hadiguna, 2013). 

Berdasarkan Provinsi, Riau merupakan 

provinsi penghasil minyak sawit terbesar di 

Indonesia dengan total luas lahan sebesar 

2,2 juta ha (Taer, 2016). 

 

Luasnya perkebunan kelapa sawit memicu 

banyaknya limbah yang dihasilkan. Limbah 

industri itu dapat berupa limbah cair, padat 

dan gas Jenis limbah padat terdiri dari 

tandan kosong, pelepah, dan cangkang 

(Kamal, 2014).  

 

Dalam satu hektar perkebunan kelapa sawit 

akan menghasilkan biomassa sekitar 21,63 

ton yang terdiri dari 20,43% tandan buah 

kosong, 5,09 % cangkang kelapa sawit, 

11,65% batang kelapa sawit, 50,30% 

pelepah kelapa sawit dan 12,53% serat yang 

diproduksi pertahun sebagai limbah tetap 

(Adiansyah, dkk. 2017). 

 

Pelepah kelapa sawit merupakan limbah 

yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit 

mulai dari pra panen hingga proses 

pemanenan, dimana untuk satu pohon 

kelapa sawit dapat dihasilkan 22 – 26 

pelepah setiap tahunnya ( Ambarita, 2015). 

 

Dengan demikian, dalam penelitian ini 

pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit 

sebagai bahan baku pembuatan elektroda 

superkapasitor merupakan hal yang 

menantang dimana sejauh penelitian, bahan 

ini belum pernah diteliti untuk digunakan 

sebagai elektroda superkapasitor dan juga 

mengingat limbah ini adalah limbah yang 

sangat diperhitungkan juga jumlahnya 

dalam perkebunan kelapa sawit khususnya 

di Provinsi Riau. 

 

Metode Penelitian 

Bahan uatama yang digunakan dalam 

pembuatan elektroda karbon adalah limbah 

pelepah kelapa sawit. Pelepah dipotong 

dengan ukuran kecil kemudian dikeringkan 

kedalam oven dengan suhu 1100C. Hal ini 

bertujuan untuk menghilangkan kadar air 

yang terdapat pada pelepah. Selanjutnya 

dilakukan pra-karbonisasi dengan berat 

sampel 30 g sehingga dihasilkan sampel 

berwarna kecoklatan yang siap untuk 

dihancurkan menggunakan mortar. 

Penghalusan sampel menggunakan mesin 

ball milling yang diproses selama 20 jam. 

Selanjutnya dilakukan pengayakan untuk 

menghasilkan partikel yang lebih halus. 

 

Tahap selanjutnya adalah aktivasi kimia 

menggunakan KOH dengan konsentrasi 0,4 

M, kemudian dilakukan penetralan 

menggunakan air suling. Sampel yang 

sudah netral diketahui dari pengukuran pH 

dengan nilai 7. Selanjutnya dilakukan 

pengeringan menggunakan oven dengan 

suhu 1100C.  

 

Pencetakan pelet menggunakan hydraulic 

press dengan massa sampel 0,7 g. Proses 

karbonisasi dan aktivasi fisika dilakukan 

dalam furnace. Proses karbonisasi diawali 

pada suhu kamar  hingga suhu maksimum 

600 0C dengan laju aliran gas N2 yang 

digunakan adalah 1 L/min. Setelah 

mencapai suhu maksimum karbonisasi, gas 

N2 kemudian dilanjutkan dengan aktivasi 

fisika menggunakan gas CO2 hingga suhu 

9000C selama 2 jam. Ketahanan thermal 

pelet pelepah kelapa sawit berada pada suhu 

3480C. 
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Gambar 1. Grafik Pengujian TGA 

Preparasi elektroda sel superkapasitor 

menggunakan elektroda karbon pelepah 

kelapa sawit, separator, pengumpul arus, 

dan elektrolit (H2SO4).  

 

Pengukuran sifat elektrokmia sel 

superkapasitor dilakukan dengan  

menggunakan metode Cyclic Voltametry 

(CV). Hasil yang diperoleh berupa nilai 

kapasitansi sel elektrokimia dari material. 

Pengukuran CV menggunakan alat Physics 

CV UR Rad-Er 5841 yang dikontrol dengan 

software cyclic voltametry CV v6 dengan 

lebar potensial 0 V – 0,5 V, dan jalu scan 1 

mV/s. Kapasitansi sel superkapasitor 

dihitung dengan menggunakan persamaan 1 

(Taer dkk, 2015): 

  (1) 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Hasil penelitian yang diperoleh berupa sifat 

fisis dan elektroda karbon dari limbah 

pelepah kelapa sawit. Sifat fisis yang 

dianalisa adalah densitas sebelum dan 

sesudah proses karbonisasi. Parameter nilai 

densitas ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Parameter nilai densitas 

 Massa 

(gr) 

Diameter 

(cm) 

Tebal 

(cm) 

Densitas 

(gr cm-3) 

Sebelum 0,653 1,957 0,247 0,882 

Setelah 0,219 1,408 0,177 0,760 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa densitas 

mengalami penurunan setelah proses 

karbonisasi yaitu penurunan massa, 

diameter, dan ketebalan elektroda. 

Penurunan terjadi karena pemanasan pada 

proses karbonisasi yang bertujuan untuk 

membuang bahan-bahan selain karbon dan 

mengurangi kadar air yang ada pada 

elektroda karbon. Nilai densitas yang 

rendah menyebabkan porositas yang 

menjadi besar, sehingga menyebabakan 

semakin banyaknya pori yang terbentuk. 

Hal inilah yang mempengaruhi kenaikan 

nilai kapasitansi dari elektroda. Densitas 

setelah aktivasi fisika juga mengalami 

penurunan karena aktivasi fisika bertujuan 

untuk membuka pori dengan cara 

menghilangkan pengotor yang menutupi 

pori dan membentuk pori baru. 

 

Cyclic Voltametry (CV) merupakan metode 

yang digunakan untuk mendapatkan 

hubungan antara rapat arus charging (Ic) 

dan discharging (Id). Gambar 2 

menunjukkan hubungan antara rapat arus 

dan tegangan dengan laju scan 1mV pada 

rentang 0 sampai dengan 0,5 Volt. 

Pemilihan laju scan 1 mV dikarenakan pada 

laju scan tersebut ion akan berdifusi secara 

merata ke permukaan elektroda karbon 

sehingga nilai kapasitansi yang dihasilkan 

juga semakin besar. Data hasil pengukuan 

CV dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kurva CV elektroda karbon 

superkapasitor dengan laju 
scan 1 mV/s 
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Luas daerah Ic dan Id yang terbentuk pada 

grafik mengindikasikan besarnya nilai 

kapasitansi spesifik yang diperoleh untuk 

suatu elektroda. Semakin besar luas daerah 

Ic dan Id maka akan semakin besar nilai 

kapasitansi yang dihasilkan dari sel 

superkapasitor. Ic merupakan arus yang 

terukur ketika superkapasitor mengalami 

proses pengisian muatan yang ditandai 

dengan kurva bagian ke atas. Id merupaka 

arus yang terukur ketika superkapasitor 

mengalami proses pengosongan muatan 

yang ditandai dengan kurva bagian bawah. 

Data yang dihasilkan dari pengukuran CV 

diolah untuk mengetahui nilai kapasitansi 

yang dihasilkan. Pengukuran nilai 

kapasitansi menggunakan persamaan (1)  

Tabel 2.  Kapasitansi Spesifik Elektroda 
Limbah Pelepah Kelapa Sawit 

Kode 

Sampel 

Massa (gr) Kapasitansi 

Spesifik (F g-1) 

PS 22/23 0,022 10,045 

 

Tabel 3. Perbandingan bagian-bagian sawit 
dan kapasitansi spesifik yang 
dihasilkan. 

Bagian 

biomassa 

sawit 

Kapasitansi 

spesifik (F g-1) 

Referensi 

Tandan 

Kosong 

kelapa sawit  

150 
Farma et al, 

2013 

Kernel 

kelapa sawit 210 

Misnon et al, 

2015 

 

Pelepah 

kelapa sawit 
10 Present Study 

 

Tabel di atas merupakan perbandingan nilai 

kapasitansi yang dihasilkan pada limbah 

bagian sawit yang pernah diteliti. Terlihat 

bahwasanya nilai kapasitansi spesifik 

limbah pelepah kelapa sawit  masih bernilai 

kecil. Penelitian ini merupakan studi awal 

yang perlu dikembangkan lagi agar 

menghasilkan nilai densitas yang lebih 

kecil, ukuran parrtikel yang lebih kecil, luas 

permukaan yang semakin besar dan 

kapasitansi spesifik yang lebih tinggi. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan,  diperoleh bahwasanya hasil 

pengukuran densitas sebelum dan sesudah 

karbonisasi adalah  0,882 gr cm-3 dan 0,760 

gr cm-3. Sedangkan hasil pengukuran 

kapasitansi spesifik dengan menggunakan 

metode cyclic voltametry adalah 10,045 F g-

1. 

 

Ucapan Terimakasih 

 

Penulis mengucapkan terima kasih atas dana 

Riset UIN Sultan Syarif Kasim dengan 

Peneliti utama Dr. Rika, M.Sc dan dana 

DP2M Dikti melalui penelitian unggulan 

perguruan tinggi 2017 dengan judul 

“Potensi Pemanfaatan Limbah Padat 

Perkotaan Sebagai Elektroda 

Superkapasitor” dengan peneliti utama atas 

nama Dr. Erman Taer, M.Si. 

 

Daftar Pustaka 

 

Adiansyah, Darwin Yunus,  Marpongahtun. 

2017, Pengaruh Perendaman Serbuk 

Batang Kelapa sawit dengan Perekat 

Berbasis Polipropilena dan 

Polipropilena Grafting Maleat 

Anhidrat, Vol. 20 No. 3, ISSN 0852-

1077.  

Ambarita, Yos Pawer dkk. 2015,  

Pembuatan Asam Oksalat Dari 

Pelepah Kelapa Sawit (Elaeis 

Guineensis) Melalui Reaksi Oksidasi 

Asam Nitrat, Jurnal Teknik Kimia 

USU Vol. 4, No. 4.  

  Erman Taer, Widya Sinta Mustika, 

Sugianto, 2016, Pemanfaatan Potensi 

Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai 

Karbon Aktif untuk Pembersih Air 

Limbah Aktivitas Penambangan Emas, 

Jurnal Komunikasi Fisika Indonesia 



Proseding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau 2017   ISBN : 978-979-792-691-5 
 

184 
 

(KFI) Jurusan Fisika FMIPA 

Universitas Riau, ISSN 1412-2960.  

E Taer, Zulkifli, Sugianto, R Syech., R 

Taslim, 2015, Analisa Siklis 

Voltametri Superkapasitor 

Menggunakan Elektroda Karbon Aktif 

Dari Kayu Karet Berdasarkan Variasi 

Aktivator KOH. Prosiding Seminar 

Nasional Fisika (E-Journal) SNF2015 

Vol 4. 

Fandari, Andiesta El, Arief Daryanto, 

Gendut Suprayitno, 2014,  

Pengembangan Energi Panas Bumi 

yang Berkelanjutan, Jurnal Ilmiah 

Semesta Teknika Vol. 17, No. 1, 68-82.  

Hadiguna, Rika Ampuh, Saqinah, 2013, 

Faktor Sukses untuk Rantai Pasok 

Kelapa Sawit di Provinsi Riau, 

Proceding Seminar Inovasi Teknologi 

dan Rekayasa Industri.  

 


