


 i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buku I: 
 

BIDANG ELEKTRO 
BIDANG KOMPUTER DAN INFORMATIKA  



 ii 

KATA PENGANTAR 
 
 
 Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah 
dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali bersama dalam rangka mengikuti 
Seminar Nasional Teknologi Industri 2010 (SNTI10). 
 
 SNTI10 diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri, Universitas 
Trisakti dengan tema “PERAN RISET TEKNOLOGI DALAM MENUDUKUNG 
DAYA SAING BANGSA”. 
 
 Maksud dan tujuan dari  penyelenggaraan Seminar ini adalah 
menyelenggarakan kegiatan ilmiah sebagai ajang pertukaran ilmu dan wawasan antar 
ilmuwan dan praktisi dalam bidang Teknologi Industri, dan mempererat hubungan 
institusi akademik dengan kalangan ilmuwan dan praktisi. 

 
  Seminar kali ini menampilkan pembicara kunci yaitu : Suharna Surapranata, 
Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 
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APLIKASI PENGOLAHAN SINYAL TERMAL DENGAN SENSOR 
UNTUK PENGATURAN SUHU RUANGAN.  

 
Untung Priyanto  

Dosen Teknik Elektro Universitas Pancasila 
email : unt_p58@yahoo.com 

 

ABSTRAK 
Sistim  penghematan  energi listrik dan sekaligus sebagai penerapan sistem pada  gedung yang dapat 
dipopulerkan saat ini, pada aplikasi ini akan digunakan Phyroelectric sensor bekerja sebagai pengindra 
termal manusia. Kerapatan termal manusia dalam ruangan akan didefinisikan kemudian sinyal modulasi 
dengan teknik sampling sebagai diproses oleh mikrokontroler untuk mengatur suhu ruangan (AC) yang 
sesuai dengan kerapatan manusia di dalam ruangan., dan Aktifasi suara untuk memberikan kode 
perintah dan indentifikasi ke mikrokontroler pada proses terang-redupkan lampu elemen secara nirkabel, 
alat ini dilengkapi dengan Real Time Clock (RTC), RS232. 

 
Kata kunci : Phyroelectric Sensor, human tracking, remote control,  smart home. 
____________________________________________________________________ 
  
I. Pendahuluan   
 

Sejak diberlakukanya kenaikan Tarif Dasar 
Listrik (TDL) oleh pemerintah dua tahun yang 
lalu, masyarakat mulai berbondong-bondong 
menghemat energi yang satu ini, banyak cara yang 
dilakukan misalnya dengan memasang capacitor 
bank atau dengan cara yang sederhana yaitu 
dengan memati hidupkan peralatan pada waktu 
tidak diperlukan.  

 Dengan masalah diatas penulis mencoba 
membuat sebuah alat dengan mengadopsi 
teknologi yang murah yang dapat mengontrol 
kelistrikan secara otomatis tanpa perlu seorang 
manusia (operator), pengendalian otomatis di 
fokuskan untuk penerangan dan AC split ruangan, 
walaupun tidak menutup kemungkinan alat ini bisa 
dikembangkan misalnya untuk bulgar alarm, 
power line scheduling, smart home dlsb. Dari segi 
efisiensi, hanya dengan satu alat ini selain bisa 
berhemat energi listrik namun dapat digunakan 
juga sebagai fungsi keamanan (proteksi). 

Alat ini menggunakan Mikrokontroler AVR 
ATMega8535 dan Phyroelectric PIR325 thermal 
sensor sebagai pengendali utama yang akan 
diterangkan secara teknik telekomunikasi dengan 
inti topik pembahasan sbb: 

 
1. Pengidentifikasian dan analisa secara teoritis 

terhadap parameter-parameter yang 
mempengaruhi coverage energy pada sensor 

phyroelectric sebagai pengindra termal 
manusia. Kerapatan termal manusia dalam 
ruangan akan didefinisikan kemudian diproses 
oleh mikrokontroler untuk mengatur suhu 
ruangan (AC) yang sesuai dengan kerapatan 
manusia di dalam ruangan tersebut. 

2. Membuat sampling dan menganalisa signal 
modulasi remote AC. Untuk menghemat 
penyimpanan data signal modulasi, data akan 
di decode dan di simpan dalam permanen 
memori. Signal kontrol yang dikirim ke AC 
harus di encode dan di modulasi dengan teknik 
routing code modulasi, dimana frekuensi 
carrier harus cocok dengan remote AC aslinya. 

3. Pengidentifikasian decoding data pada 
frekuensi audio nirkabel sebagai pengindra 
emergency alarm. 

 
 
II. Defenisi Dari Infra Merah  

 
Infra dalam bahasa latin berarti "di bawah", 

dengan demikian "infra merah" menunjuk ke 
daerah berada di bawah spektrum cahaya (warna) 
tampak. Daerah inframerah ditempatkan di antara 
cahaya tampak dan gelombang mikro dari 
spektrum elektromagnetik. Bila sebuah object 
dipanasi maka akan menyebarkan energi pada 
gelombang cahaya infra merah (hot spectrum 
area). Semua objek pada suhu kamar 
menyebarkan energi pada spectrum cahaya infra 

http://www.glolab.com/focusdevices/images/lens2.jpg�
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merah, juga pada pada object yang didinginkan. 
Lebih tinggi suhu dari satu objek, maka lebih 
tinggi pula energi radiasi spektral (emittance). 
Pada suhu kamar terjadi emittance puncak pada 
panjang gelombang 10 µm. Matahari mempunyai 
suhu sebesar 59000 K dengan puncak emittance 
pada panjang gelombang 0.53 µm memancarkan 
energy ultra violet berada jauh di luar daerah Infra 
merah [1].  Pada Gambar 2.14 di perlihatkan 
energi radiasi spektral versus panjang gelombang.  

 
IIa.  Deteksi energi dan photon infra merah 

 
Ada dua cara fundamental dalam 

mendeteksi Infra Merah, yaitu dengan mendeteksi 
energi dan foton. Detektor Energi merespon 
perubahan suhu akibat perubahan radiasi infra 
merah lewat perubahan sifat material.  Sedangkan 
detektor foton mendeteksi perubahan elektrik 
pembawa (carrier) lewat interaksi photon-photon 
dan loncatan elektron. Contoh sensor energi infra 
merah banyak macam diantaranya: thermocouples, 
phyroelektrik, and termistor dan bimetal. 
Sedangkan contoh dari sensor photon adalah: 
Photovoltaic, Photoconductive, Extrinsic, dan 
Photo-emissive [1].  
Gambar 1 dibawah ini memperlihatkan Energi 
radiasi spektral versus panjang gelombang 

 
 

 
 
Gambar 1.   Energi radiasi spektral versus panjang 

gelombang 
 
 
IIb.   Deteksi energi dan photon infra merah 
 

Sensor pyroelectric dibuat dari satu bahan 
crystalline yang menghasilkan satu muatan 
elektrik permukaan ketika disinari radiasi infra 
merah (panas). Dalam sensor ini terpasang satu, 
dua atau empat element crystalline. Dalam tugas 
akhir ini menggunakan phyroelektrik yang 
mempunyai 2 elemen sensor crystalline (dual). 
Elemen sensor sangat sensitif terhadap jangkauan 
lebar radiasi sehingga diperlukan sebuah filter 
jendela untuk membatasi incoming radiasi. 
Dengan kemasan TO5 Filter tersebut dapat 
mendeteksi radiasi dengan panjang gelombang 5-
15 µm yang sensitif terhadap radiasi panas badan 
manusia [2]. Bentuk sensor phyroelectric dan 
simbol diperlihatkan pada Gambar 2 dibawah ini: 
 

 

 

Gambar 2 Bentuk dan simbol phyroelectric sensor. 
 

Satu ujung dari koneksi seri dihubungkan 
ke pin 3 yang normalnya dihubungkan ke ground, 
ujung yang lain dihubungkan secara internal ke 
Gate Field Efefect Transistor (FET), dan ke 
pulldown resistor berharga tinggi. Power 
dihubungkan ke drain pin1 dan output signal 
source pin 2 di hubungkan ke external amplifier.  

Pada Gambar 3. diperlihatkan berbagai 
macam jenis phyroelektric dengan filter jendela 
yang bervariasi dalam kemasan Transistor Outline 
5 (TO5) 

 
 

Gambar 3.  Phyroelectric sensor dalam berbagai  
jenis jendela filter 

 
Bila  di representasikan sebagai arus yang 
melewati sensor akibat fluktuasi radiasi suhu 
menyebabkan perubahan suhu Tp maka: 

http://www.glolab.com/focusdevices/images/lens2.jpg
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IIc.   Lensa Fresnel 
 

Lensa Fresnel adalah sebuah lensa plano 
convex (plat) yang sudah di tipiskan, lensa Fresnel 
jenis FL65 dibuat dari suatu bahan yang bisa 
menyerap dan memfokuskan radiasi infra merah 
suhu badan manusia dengan  jangkauan  dari 8 
sampai 14 µm. Lensa ini hanya mempunyai 
lingkaran diameter 1.5 inci, dengan lensa ini 
phyroelectric sensor dapat mendeteksi perubahan 
gelombang infra merah  pada sudut 100 [3].  Pada 
Gambar 4 (a,b dan c) diperlihatkan lensa Fresnel 
dan penempatannya dengan sensor phyroelectric. 

 

  
 

 
(a)        (b)                                      (c) 

 
Gambar 4. (a) lensa presnel tampak samping,  (b) 

lensa presnel tampak depan (c) 
penempatan lensa presnel dengan 
sensor 
 

IId.   Rangkaian Penguat Phyroelectric 
 

Sinyal output dari phyroelectric akan 
dikuatkan dengan menggunakan 2 tingkat band 
pass filter OPrational AMPlifier (OPAMP) yang 
ditunjukan pada Gambar 5 dibawah ini [4]: 

 
 

 
 
 

Gambar 5. Rangkaian penguat dua tingkat 
bandpass filter 

 
 Penguat tingkat pertama IC5D, dibentuk dari 

non inverting OPAMP sehingga di dapat 
persamaan matematis: 
 
VOut1  = (1+(R49+R50)/R48)                  (1) 
             = (1+2.106/51.103) = 40,2 kali 
 

Penguat tingkat kedua IC5C, dibentuk dari 
penguat inverting OPAMP sehingga sinyal ouput  
akan terbalik 1800 dari sinyal inputnya, karena 
rangkaian menggunakan OPAMP dengan catu 
daya tunggal maka untuk menghindari output 
terpotong pada transisi negatif perlu tegangan bias 
sebesar ½ VCC di pin non inverting OPAMP [4]. 
persamaan matematis penguatan inverting 
menjadi: 
 
VOut2 = ((P3+R55)/R21)                   (2) 
          = (2.106/51.103) = 39,2 kali  
Sehingga total penguatan menjadi : 
VOut  = VOut1.VOut2                    (3) 
               = 40,2 . 39,2 = 1576 kali   
 
Band Pass Filter (BPF)  dirancang hanya untuk 
mendeteksi  pergerakan suhu manusia, pada 
respon antara low cutt off frekuensi (foL) dan high 
cut off frekuensi (foH)  [5], seperti yang terlihat 
pada Gambar 6. 
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          Gambar 6.  Bandpass filter amplifier 
 

Pada penguatan pertama dan penguatan kedua 
mempunyai konfigurasi band pass filter yang sama 
sehingga, setiap cutt off frekuensi dapat di hitung 
dari penguatan pertama dengan persamaan 
matematis : 
 
 foL  = 1/(2π.C33.(R48))                     (4) 
          = 1/(2 x 3.14 x 10.10-6 x 51.103) 
          = 1/(6.28x 51.10-2)  = 0.31 Hz 

 
foH  = 1/(2π.C34.(R49+R50))        (5) 
          = 1/(2 x 3,14 x 0.01 x 10-6 x 2 x 106) 
          = 1/ (6.28 x 2.10-2) = 7,96 Hz. 
 
 
IIe.   Rangkaian Komparator 
 

Setelah melalui penguatan dan filter, 
tegangan output akan masuk kedalam rangkaian 
komparator, rangkaian ini mendeteksi input [5] 
tegangan diatas dan di bawah level tegangan yang 
telah di set seperti yang terlihat pada Gambar 7. 
Dibawah ini : 

 
 

    Gambar7. Rangkaian Komparator 
 

Pada OPAMP IC5a, tegangan +3.3V 
referensi diletakan pada input positif terminal 
sehingga kalau tegangan listrik dari input negatif 
terminal adalah kurang dari +3.3V, maka keluaran 
adalah taraf tinggi (VCC)  dan ketika tegangan 
listrik dari input negatif terminal menjadi lebih 
dari + 3.3V, keluaran menjadi taraf rendah (0 
Volt).  

Pada OPAMP IC5b, tegangan +1.7V 
rferensi diletakan pada input negatif terminal 
sehingga kalau tegangan listrik dari input positif 
terminal lebih dari +1.7V, maka keluaran adalah 
taraf tinggi (VCC) dan ketika ketika tegangan 
listrik dari input positif terminal menjadi kurang 
dari + 1.7 V, keluaran menjadi taraf rendah (0 
Volt). 

Time diagram dari input dan output dari 
komparator seperti yang ditunjukan dalam  
Gambar 8 dibawah ini . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 8 Time diagram input dan output 
rangkaian komparator 

Ilustrasi bagaimana sensor phyroelectrik 
mendeteksi sumber panas akan diperlihatkan pada 
Gambar 9 dibawah ini: 
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Gambar 9. Ilustrasi pendeteksian sumber panas 

oleh sensor PIR325 
 
III. REMOTE KONTROL 

 
 Pada sebuah remote kontrol terdapat LED 

infra merah yang akan memancarkan cahaya 
(photon)  yang dipancarkan dengan waktu yang 
sangat pendek dan kontinyu, untuk menghemat 
waktu pancar maka digunakan teknik modulasi 
dengan metode time division  antra logic ’0’ dan 
dan logic ’1’ seperti yang tertera pada Gambar 10 
dibawah ini [ 6]: 

 
Gambar 10 Pembagian waktu logic ‘0’ dan ‘1’ 
remote kontrol 
 

Setiap remote kontrol AC mempunyai kontrol 
perintah  dengan deretan logika seperti tertera pada 
Gambar 11.  dibawah ini : 
 
Gambar 11. Deretan logika perintah sebuah    

remote AC 
 Dari gambar terlihat dari satu paket 
kontrol memilki 3 bit lead in, 1bit start pulse, 6 bit 
address, 8 bit control bits, 3bit led out sehingga 

total menjadi 20 bit. Deretan kode terus akan 
dipancarkan secara interval kontinu sampai keypad 
remote AC dilepas oleh pengguna [6]. 
 
IIIa.   Sampling modulasi remote kontrol 
 
  Dengan mengacu pada Gambar 12 akan 
dilakukan penyadapan sinyal modulasi dengan 
teknik sampling dari Preliminary pulse sampai 
Stop pulse. Kecepatan frekuensi sampling sebesar 
10µS oleh Mikrokontroler dengan timing 
menggunakan  internal prescaler (timer) sehingga 
didapatkan data coding baru yang akan di simpan 
dalam memori, teknik sampling ini akan di 
jelaskan pada Gambar 12 di bawah ini:  

 
 

Gambar 12 Sampling data dengan 10µS 
 

Dari Gambar 12 diatas  untuk logika ’0’ 
akan menggunakan 10 bit memori, sedangkan 
untuk logika ’1’ akan mengunakan 20 bit memori , 
karena ATMega8535 memiliki 8 bit memori 
(EEPROM) maka dalam satu paket kontrol data 
dari modulasi remote AC di mulai dari  
Preliminary pulse sampai Stop pulse akan 
menggunakan memori mikrokontroler dengan 
persamaan matematis sbb  
 
1 byte = 8 bit                     (6) 
Total memori (byte) =  
(10x logic ’0’) + (20x logic ’1’)                      (7) 
  8 
 
misalkan sebuah remote AC dalam satu paket 
kontrol data dari modulasi remote AC memiliki 7 
bit  logic ’0’ dan 13 bit logic ’1’  maka  total 
memori EEPROM yang di perlukan sebanyak: 
 
Total memori    = ((10 x 7) +  (20 x 13))/8 = 42 
byte   
Bila di estimasikan dari 512 byte kapasitas 
EEPROM ATMega8535 untuk satu perintah 
memerlukan 48 byte maka total perintah remote 
AC : 
 
Total = kapasitasEEPROM(byte)/48(byte)  (8)  
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         = 512 / 48 = 64 perintah 
 
perintah yang pasti  terjadi dalam sebuah remote 
AC adalah sbb : matikan, hidupkan, kurangi 10C 
derajat suhu, tambahkan 10C  derajat suhu, set 
dengan 160C  dlsb. 
 
IIIb.  Sirkuit penyadap modulasi remote AC 
 
 Dalam Gambar 13. di bawah ini 
diperlihatkan rangkaian penyadap signal modulasi 
remote AC : 

 
 

Gambar 13. Rangkain penyadap signal modulasi 
remote AC 

 
PT1 berupa photo transisitor yang akan 

menerima photon infra merah melalui jendela kaca 
(basis) [8], PT1 dan T6 dijadikan fungsi penguatan 
switch yang bekerja pada daerah cutt off dan 
saturation. Pada saat photo transistor PT1 
menerima photon infra merah, maka PT1 akan 
saturasi sehingga tegangan di kaki emiter PT1 
mendekati VCC, tegangan ini akan men-drive 
basis T6 sehingga akan saturasi juga, tegangan 
pada kaki emiter T6 mendekati VCC sehingga led 
LD2 akan menyala, yang menandakan ada photon 
infra merah telah terdeteksi. Rangkaian ini adalah 
rangkaian darlington penguatan se-fhasa artinya 
antara signal output dan signal input mempunyai 
sudut phasa yang sama dengan penguatan total 
dengan persamaan matematis sebesar : 
β total = βPT1.βT6                     (9) 
dimana β = adalah penguatan dc  
 
 
IIIc.  Rangkaian pengirim  remote AC buatan 

Data perintah dari memori EEPROM akan 
dipancarkan bit per bit dengan kecepatan transmit 
sebesar 10 µS (delay) ke port, untuk dikuatkan 
melalui rangkaian pengirim remote AC buatan, 
rangkaian ini akan mengirimkan signal sesuai 

remote aslinya dimana pada transisi positip led 
IR1 harus menyala begitu juga sebaliknya, dalam 
Gambar 14. di bawah ini diperlihatkan rangkaian 
pengirim remote AC buatan: 

Gambar 14. Rangkaian pengirim remote AC 
buatan 

 
Transistor T12 bekerja sebagai switch pada daerah 
kerja cutt off dan saturasi, pada saat basis 
mendapat logika ’1’ dari port mikrokontroler maka 
T12 akan konduksi dan saturasi, tegangan pada 
kolektor drop mendekati 0 Volt sehingga led IR1 
akan konduksi dan memancarkan photon infra 
merah [ 8]. Arus yang masuk kedalam LED infra 
merah dapat di hitung dengan pendekatan  
matematis : 
 
 IIR1   =  (VCC-VCE)/R46                 (10) 
         =  (5- 0,7 ) V/ 470Ω = 9,1 mA 
 
IV. RANGKAIAN DETEKTOR AKTIFASI  

SUARA  
 

          Aktifasi suara diperlukan untuk memberikan 
kode perintah dan indentifikasi ke mikrokontroler 
pada proses terang-redupkan lampu elemen secara 
nirkabel lewat speaker aktif handphone. 
Rangkaian dibagi dalam dua bagian yaitu : 
  
IVa.  Rangkaian penguat mic.  
 Rangkaian penguat mic [8] dua tingkat di 
perlihatkan pada Gambar 15 di bawah ini  
 

 
Gambar 15.  Detektor aktifasi suara 
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Untuk sinyal kecil diketahui pendekatan ac untuk 
perubahan tegangan VBE adalah berbanding lurus 
dengan arus IE dengan konstanta kesebandingan K 
atau re’ [8]. Sehingga didapatkan rumus:  
 
re’= K= ∆VBE/∆IE                  (11) 
 
untuk transistor ideal dimana diatas 1mA maka 
didapat pendekatan: 
 
re’= 25mV/1mA = 25Ω                 (12) 
 
maka dari Gambar 16. bisa dicari nilai penguatan 
untuk tingkat pertama mempunyai β = 100 dan re’ 
sebesar 25Ω. Karena itu, 
 
Zin(base) = βre’ = 100 x 2 = 2,5kΩ                (13) 
 
karena tingkat kedua juga mempunyai β dan re’ 
yang sama, jadi tingkat kedua juga mempunyai 
Zin(base) = 2,5kΩ [8], Gambar 16 menunjukan 
rangkaian ekivalen ac dari penguat mic .  
 

 
 

Gambar 16. Rangkaian ekivalen ac penguat mic 
 
 

Penguatan tegangan dari tingkat pertama adalah : 
 
    A1 = rc / re’                   (14) 
         = (3.880||2.500)/25= 60.82 
 
Penguat tegangan dari tingkat kedua adalah : 
 A2  = rc / re’     
       = 4.700/25 = 188 kali 
 
Penguatan tegangan keseleruhan dari penguat 
adalah hasil kali dari penguatan tegangan masing-
masing : 
 
 A = A1.A2                                         (15) 
     = 60,82 x 188 = 11.434 
 

Impendansi input dari tingkat kedua adalah bagian 
dari beban yang dilihat oleh kolektor dari tingkat 
pertama, Rc = 4.7kΩ||68kΩ||33kΩ||2,7kΩ = 
1.592Ω sebaliknya kolektor dari tingkat kedua 
hanya melihat resistansi beban 4.7kΩ, inilah 
sebabnya penguatanya jauh lebih besar [9]. 
 
V. RANGKAIAN TONE DECODER 

 
 Sinyal output audio yang diterima oleh 
mikrofon kondensor yang telah mengalami 
penguatan langsung masuk ke input tone decoder 
melalui Coupling Capacitor C7. Rangkaian tone 
decoder diperlihatkan pada gambar 17 dibawah 
ini: 
 
 

 
Gambar 17.  Rangkaian tone decoder 

 
 IC LM567 adalah sebuah tone decoder 
yang di lengkapi dengan band pass filter, artinya 
hanya sinyal dengan frekuensi tertentu akan 
dilewatkan dan dianalisa dengan frekuensi 
referensinya, bila frekuensi input sama dengan 
frekuensi referensinya maka IC ini akan 
mengeluarkan logic ‘0’ di pin 8. Frekeuensi 
referensi dapat di set  dengan persamaan 
matematis : 
 
Frek ref LM567 = 1 / (1.1 x Rt x Ct)          (16)   
 
Untuk P2 = 10 K Ohm maka: 
Frek Ref  = 1/ (1,1 x (P2+R13) x C9)  
                = 1/(1,1 x (10.103+6.8.103)x 22.10-9) 
   = 2,45 KHz   
 
Untuk P2 = 0K Ohm maka : 
Frek Ref  = 1/ (1,1 x (P2+R13) x C9)  
                = 1/(1,1 x (0+6.8.103)x 22.10-9) 
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                =  6,08 Khz 
 
Sehingga tone decoder ini bisa di set pada jangkah 
2.45Khz – 6,08 Khz frekuensi referensi, C10 dan 
C11 adalah konfigurasi untuk respon frekuensi 
toleransi ±500Hz. 
Transistor T5 bekerja sebagai switch pada daerah 
kerja cutt off dan saturasi, pada saat basis 
mendapat logika ’0’ dari pin 8 tone decoder maka 
T5 akan konduksi dan saturasi, tegangan pada 
emiter T5 drop mendekati 0 Volt sehingga led 
LD1 menyala yang menandakan ada sinyal 
terdeteksi.  
Frekuensi sinyal dari tone akan dibuat mati-hidup 
dengan interval tertentu untuk membentuk kode 
perintah, mikrokontroler akan mengenali kode ini 
sesuai dengan database acuan perintah dalam look 
up table.  
 
VI.    SENSOR SUHU RUANGAN  
 

Suhu dalam  ruangan yang telah 
dikendalikan oleh mikrokontroler, akan dicek 
kebenaranya oleh sebuah sensor suhu sebagai 
bahan umpan balik pengendalian. 

IC LM35 adalah sebuah sensor suhu pada 
temperature kamar -55oC-150oC, outputnya berupa 
tegangan linear sebesar 10mV sebanding dengan 
kenaikan 0,25oC. sensor ini menggunkan arus 
kerja sebesar 60uA pada tegangan 5V dengan self 
heating (pemanasan sendiri) sebesar 0,08oC. IC ini 
tidak memerlukan kalibrasi luar dengan kemasan 
TO-92 paket transistor. Gambar 18. diperlihatkan 
rangkaian sensor suhu LM35. 

 

 
 

Gambar 18. Sensor suhu dengan bypass filter. 
 

Satu port ADC ATMega8535 memiliki resolusi 
pembacaan 10bit sehingga memiliki kemampuan 
pembacaan sebesar : 

 
10 bit ADC = 210 = 1024 step pembacaan (17) 
 
Bila referensi ADC pada tegangan 2,5V (di set di 
internal mikrokontroler) maka : 
Resolusi = 2,5V/1024 step = 2,5 mV         (18) 
 
Kalau aktifasi AC ruangan berkisar antara -16oC-
21oC maka total step pembacaan: 
(((21-16)+1/0,25)x10mV) / resolusi = 
240mV/2,5mV= 96 step                              (19) 
 
VII. KESIMPULAN.  
         
1. Sampling time berbanding terbalik dengan 

ruang coding, semakin kecil sampling time 
maka semakin besar ruang coding, begitu juga 
sebaliknya. 

2. Phyroelectrik sensor PIR325 sangat sensitif 
terhadap perubahan fluktuasi tegangan dc 
supply (ripple) dan memerlukan grounding 
yang bagus, sehingga pada proses pembuatan 
PCB, track PCB dibagian ini harus perlu 
diperhatikan inpendansinya. 

3. Kapasitor by pass filter 100nF harus diletakan 
sedekat mungin dengan semua pin positip 
komponen aktif seperti transistor atau 
Integrated Circuit (IC). Untuk menghindari 
pengaruh fluktuasi tengan supply yang datang 
secara tiba-tiba. 

4. Penggunaan komponen yang persisi seperti 
metal film untuk resistor, tantalum atau MKM 
untuk kapasitor akan memberikan unjuk kerja 
alat yang lebih baik  dari segi kepersian 
pengukuran maupun reability. 

5. Sensor suhu ruangan LM35 harus diletakan 
jauh dari rangkaian utama terutama dengan 
bagian power supply dan penguat yang mudah 
mengeluarkan panas. 

6. Mic ini akan lebih sensitif lagi bila 
menggunakan corong pemokus ke arah 
sumber suara yang akan dideteksi 

7. Karena alat ini diletakan pada ruangan, 
sebaiknya di lengkapi dengan fuse (proteksi) 
terhadap arus lebih dan panas lebih pada saat 
komponen alat mengalami break down. 
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ABSTRAK 
Tungku pengovenan kayu pada industri kayu adalah salah satu alat yang menggunakan suhu sangat  
tinggi. Oleh karena itu diharapkan untuk mengontrol dan mengamati tungku harus dapat dilakukan tanpa 
mendekati tungku tersebut, agar mengurangi risiko kecelakaan pekerja. Salah satu solusi yang 
ditawarkan adalah pengendali transceiver pada tungku menggunakan pengendali mikro AT89S52. Sistem 
ini bekerja dengan nirkabel., untuk pemancar dirancang dengan frekuensi 433,92 MHz, sedangkan 
penerima menerima semua data dari pemancar. Sementara panas tungku disajikan pada layar LCD. 
Dari hasil pengujian sistem transceiver bekerja dengan baik, untuk menstabilkan sistem dan 
menunjukkan hasil pengukuran suhu pada tungku kayu sampai jarak maksimum 20 m.  
 
Kata kunci: pengovenan kayu, wireless, mikrokontroller 
 
Pendahuluan 

Perkembangan tekmologi pada dunia 
elektronika secara umum dan control secara 
khusus telah menghasilkan banyak terobosan 
baru berupa peralatan ataupun komponon yang 
lebih efesiensi dan efektif di dalam 
penggunaannya. Salah satunya pengendali 
tengku oven kayu. Dengan menggunakan system 
wireless, efesiensi dan keamanan kerja bias 
tercapai dan kualitas produk otomatis dapat 
meningkat dan teknologi ini sangatlah tepat 
untuk industry pengolah kayu atau bias disebut 
juga teknologi tepat guna. 

Agar dapar dapat dipelajari dengan baik, 
maka dibuatlah sebuah miniature untuk 
mensimulasikan kondisi dari pengawasan 
pengovenan kayu tersebut. Pada perancangan ini 
karena bukan kondisi sebenarnya maka dibuat 
simulasi tersebut. 
 
Teori Dasar 
1 Perancangan Simulator Tungku Pengovenan 

Kayu Berbasis Mikrokontroler At89S52 
[1]Untuk mengamati suatu alat pemanas kayu 
yang memilik tingkat panas/suhu yang tinggi 
tanpa harus mendekati tungku pemanas tersebut 
dan tanpa menggunakan kabel penghubung. Dan 
apabila pada kondisi cuaca buruk sehingga tidak 
bias dipantau dengan jarak dekat, dibutuhkan 
suatu system pemantau. Pemantau yang disebut 
berupa telemetri dengan system wireless tungku 
pengovenan kayu. Pengendali tanpa halangan 
system ini bekerja pada daerah frekuensi 433,92 
MHz sehingga aman bagi yang mengamati dan 
cukup efesiensi serta efektif untuk jarak tersebut. 
Umumnya pada simulator ini mempunyai 
batasan panas/suhu maksimal 900C, apabila suhu 
tersebut ≥900C tungku pemanas tersebut akan 
meleleh. 

2. Sistem Telemetri 
Sistem telemetri merupakan sistem 

penyampaian informasi jarak jauh melalui 
media komunikasi kabel atau gelombang 
elektromagnetik. Sistem ini merupakan sistem 
terbaik yang bisa digunakan untuk 
menyampaikan informasi yang tidak 
memungkinkan manusia untuk melakukan 
pegukuran secara langsung pada jarak yang 
dekat. Pengiriman informasi pada telemetri 
dapat dilakukan secara wireline maupun 
wireless 

. 
3. Mikrokontroller At 89S52 
[4]Untuk mengendalikan tungku pemanas kayu 
digunakan mikrokontroler dengan tipe AT 
89S52. Mikrokontroler ini dicatu dengan 
tegangan 5 Volt, mempunyai System 
Programmble (ISP) Flash Memory 4 Kbyte, 
mempunyai Transistor-Transistor Logic (TTL) 
dan terdiri dari 4 port yang masing-masing terdiri 
dari 8 pin, port-port yang dimaksud adalah Port 
0, Port 1, Port 2 dan Port 3. Adapun fungsi dari 
masing-masing port diuraikan sebagai berikut : 
• Port 0 I/O : Port 0 merupakan port paralel 8 

bit dua arah (bi-directional) yang dapat 
digunakan untukberbagai keperluan. Port 0 
juga memultipleks alamat dan data jika 
digunakan untuk mengakses memori 
eksternal 

• Port 1 I/O : Port 1 merupakan port paralel 8 
bit bi-directional dengan internal pull-
up.Port 1 juga digunakan dalam proses 
pemrograman (In System Programming) 

       P1.5 MOSI, P1.6 MISO, P1.7 SCK  
• Port 2 I/O : Port 2 merupakan port paralel 8 

bit bi-directional dengan internal pull-up. 
Port 2 akan mengirim byte alamat jika 
digunakan untuk mengakses memori 
eksternal. 

mailto:van_3vil@yahoo.com
mailto:dewantoandreas@yahoo.com


Seminar Nasional Teknologi Industri 2010       ISBN : 978-979-18265-2-5 

 TE 2 - 2 

• Port 3 I/O : Port 3 merupakan port paralel 8 
bit bi-directional dengan internal pull-up. Port 
3 juga bisa difungsikan untuk keperluan 
khusus yaitu : 
P3.0 RXD(Receive Data), P3.1 
TXD(Transmit Data), P3.2 INT0(Interrupt 
0),P3.3 INT1(Interrupt 1), P3.4 T0(Timer 0), 
P3.5 T1(Timer 1), P3.6 WR(Write Strobe), 
P3.7 RD(Read Strobe)  
Agar mikrokontroler dapat berfungsi dengan 

baik, komponen ini harus di programkan. Bahasa 
yang digunakan untuk memprogram adalah 
bahasa assembler. Adapun prosedur yang harus 
dilakukan dari pembuatan program sampai 
program tersebut masuk kedalam mikro kontroler 
adalah sebagai berikut :  
1)  Terjemahkan algoritma ke bahasa assembler, 

compile agar tidak terdapat kesalahan dalam 
penulisan instruksi. 

2) Konversikan bahasa assembler tersebut ke 
dalam mnemonik. 

3) Konversikan mnemonik, ke dalam kode-kode 
biner, untuk kemudian dengan suatu alat 
bantu serial, kode-kode biner tersebut di 
transfer tulis ke mikrokontroler.  
Setelah program tersebut, ada pada 

mikrokontroler, maka dapat di koneksikan 
terhadap sensor dan tungku pemanas kayu 
tersebut 
 
4 Blok Perancangan Simulator Tungku 

Pengovenan Kayu  

 
Gambar 1  Diagram Blok Cara Kerja Sistem 

 
5  Diagram Blok Cara Kerja Sistem 

Langkah pertama dalam mendesain alat ini 
adalah membuat blok diagram sebagai acuan 
dimana setiap blok mempunyai masing-masing 
yang saling terkait satu dengan yang lainnya 
sehingga membentuk suatu sistem pengendali 
dimana mikrokontroler sebagai inti pengendali. 
Fungsi per blok : 
1. Mikrokontroler  

Menggunakan µc AT89S52 yang berfungsi 
mengatur dan mengendalikan semua fungsi Input 
dan Output serta pemrosesan data. 
2. Receiver  ( RX ) 

Bagian pemancar ini merupakan media 
transmisi dari alat  
3. Tampilan LCD  
 Menggunakan LCD, berfungsi sebagai tampilan. 
4. Led I,II,III 

Digunakan sebagai indikator berfungsinya 
kipas dan sensor 
 

START

SUHU : 0 0 0 0C
5 MENIT  0 0 DETIK

ADA 
KIRIMAN 

DATA?

YA

TIDAK

PEMANAS ON
LED 1 OFF
LED 2 OFF

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

INISIALISASI
   -   SERIAL
   -   LCD

BACA DATA 
KIRIMAN

BACA DATA 
SUHU

SUHU
<

80 0C

SUHU
<

85 0C

SUHU
<

90 0C

PEMANAS ON 
LED1 ON

LED 2 OFF

PEMANAS ON 
LED 1 ON
LED 2 ON

PEMANAS OFF
LED 1 ON
LED 2ON

DATA 
KIRIMAN

=
STOP

TIDAK

OVEN STOP

YA

PORT 2 = OFF

END

BACA DATA 
TIMER

 Gambar 2 Flowchart Sistem 
 
PENGUJIAN SIMULATOR 

Pengujian output mikrokontroler adalah 
untuk mengetahui data yang dikirim oleh 
mikrokontroler. Pengujian ini dilakukan dengan 
cara menghubungkan osciloskop dengan 
rangkaian mikrokontroler pada port 3.1 
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Gambar 3  Langkah Pengujian Output Data 

Mikrokontroler 
Hasil pengukuran / pengujian  pada 

osciloskop, kemudian difoto dengan 
menggunakan kamera digital seperti ditunjukkan 
pada gambar 4. 

 
Gambar 4.  Hasil Pengujian Output Data 

Keterangan Gambar 4. : 

t / div  : 20 ms 
V / div  : 5 V 
 
Analisa dari hasil pengukuran pada port 3.1 

(pin 11) dapat diamati bentuk sinyal dari 
mikrokontroler adalah sinyal digital.Hasil 
pengukuran ditampilkan pada alat ukur 
osciloskop. 
 

3.1 Pengujian Osilator. 

1. Tujuan : Mengamati besarnya frekuensi 
osilator pada rangkaian mikrokontroler. 

2. Jalan percobaan : Kabel positif 
oskiloskop dihubungkan pada kaki input    
osilator dan kabel negatif dihubungkan 
pada ground. 

 
Gambar 5 Pengujian Osilator 

 

 
 

Gambar 6. Hasil pengujian Osilator 

Keterangan Gambar 6 : 

V / Div : 2 Volt 

t / Div  : 0,5 Second 

3. Hasil pengamatan : Dari hasil 
pengamatan di dapat besarnya frekuensi 
yang dihasilkan oleh kristal atau osilator 
adalah 11,056 MHz. 

4.  Analisa : Dari pengukuran menggunakan 
alat ukur  Multifunction Counter   
terdapat sedikit perbedaaan dari nilai 
osilator sebenarnya yaitu sebesar 11,0592 
MHz, perbedaan ini disebabkan oleh 
keakurasian alat ukur atau faktor 
kesalahan mata. 

Hasil pengukuran pada alat 
ukur Multifunction Counter, kemudian 
difoto dengan menggunakan kamera 
digital seperti ditunjukkan pada gambar 7 

 
Gambar 7  Hasil Pengujian Osilator 
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Keterangan : t / div : 0,1 s. 
Analisa dari hasil pengukuran pada pin 19 

dapat diamati bentuk sinyal dari mikrokontroler 
adalah gelombang sinus. Besar frekuensi 
rangkaian osilator sebesar 11,056 MHz. Namun 
pada realisasi alat, osilator yang dipergunakan 
sebesar 11,0592MHz. Hal ini biasanya terjadi 
disebabkan karena kurangnya keakuratan alat 
ukur. Namun dengan nilai frekuensi yang diukur, 
selisih nilai sebenarnya adalah 11,0592MHz - 
11,056 MHz  = 0,0032 MHz. masih dianggap 
dalam batas harga osilator yang digunakan. 
Sementara untuk pengukuran dan pengujian 
oscilator pemancar dan penerima tidak dapat 
dilakukan dikarenakan penulis belum 
menemukan alat ukur yang memadai yang 
mampu dipaki untuk mengukur alat tersebut. 
 
3.2 Pengukuran Rangkaian Catu Daya 

Pengukuran rangkaian catu daya adalah 
untuk mengetahui besar tegangan yang ada 
dari rangkaian catu daya. Pengukuran ini 
dilakukan dengan cara menghubungkan 
multimeter dengan rangkaian catu daya. 

 
Gambar 8  Langkah Pengukuran Catu Daya 

 
Hasil pengukuran Pada alat ukur Multimeter 
dengan skala 50 V, kemudian difoto dengan 
menggunakan kamera digital seperti ditunjukkan 
pada gambar 4.4.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                        (b) 
Gambar 9.Hasil Pengujian Catu Daya, 

a) Multimeter 1, b) Multimeter 2 
 

Analisa dari hasil pengukuran pada 
rangkaian catu daya didapatkan pada saat 
rangkaian catu daya dioperasikan, tegangan input 
DC sebesar 12,04 Volt dan tegangan output 7805 
sebesar 5,00 Volt. 

 
Table 1 Hasil Pengujian Alat 

 
Suhu yang diukur berkisar antara 18-900C ( 

suhu diukur dengan menggunakan thermometer 
laboratorium dengan skala Celcius dan suhu 
maksimum 1800 dan akurasi 0,01-0,10C) suhu ini 
sengaja dibuat maksimum 900C dikarenakan 
wadah yang digunakan penulis terbuat dari bahan 
plastik jadi agar wadah tidak rusak maka suhu 
dibuat sedemikian rupa tanpa mengurangi 
eksistensi dari alat tersebut. Tegangan kerja 
mikrokontroler didapat dari output IC 7805 
sebesar +5 Volt sedangkan untuk kipas 12V yang 
didapat dari output dioda melalui relay, namun 
pada bagian penerima ini diwakilkan oleh led, 
heater ( pemanas air ) sebesar 220 V yang 
didapat langsung dari sumber (juga diwakilkan 
oleh led).  

Respon waktu tidak mengalami perubahan 
meskipun jarak telah diubah, mungkin ini 
dikarenakan frekuensi oscillator yang digunakan 
yaitu 11,0562 MHz yang berarti memiliki 
kecepatan waktu sebesar 1 : 11,0562 MHz atau 
sama dengan 0.09µs persetiap perintah yang akan 
dilaksanakan, sementara penulis tidak 
mempunyai alat ukur waktu yang mampu 
mengukur hal tersebut. 

Tegangan pada dioda tidak mengalami 
perubahan yang signifikan. Adapun perbedaan 
yang terjadi mungkin disebabkan karena tingkat 
kesalahan dari alat ukur yang belum di kalibrasi 
ataupun kondisi komponen yang berkurang. 
Tegangan idealnya adalah 12V dc. Total rata-rata 
tegangan yang dikeluarkan oleh dioda adalah 
12,041V. Terlebih lagi pada KA7805. Ini 
dikarenakan kemampuannya meregulasi 
tegangan yang sangat baik di dalam ruang 
lingkup kerjanya ( dibawah 35V dengan suhu 
maksimal 1650C )  

Waktu yang diperlukan oleh LCD pada saat 
reset hingga penyalaan berkisar 0,01s-0,02s   ( 
hampir 0,02s pada saat power dihubungkan 
dengan alat ). Ini dikarenakan spesifikasi LCD 
yang dibawah kemampuan mikrokontroler. 

Dikatakan posisi pemancar dan penerima 
tidak memiliki halangan bukan berarti bahwa 
keduanya harus berada dalam satu garis lurus 

HASIL PENGUJIAN ALAT 

Pengujian 
Jarak 
( m ) 

Respon 
( s ) 

Besar Tegangan Tx 
( Volt ) 

Besar Tegangan Rx 
( Volt ) 

      DIODA KA7805 DIODA KA7805 
1 2 0,01 12.04 5.00 12.04 5.00 
2 3 0,01 12.05 5.00 12.04 5.00 
3 5 0,01 12.04 5.00 12.05 5.00 
4 7 0,01 12.04 5.00 12.04 5.00 
5 10 0,01 12.05 5.00 12.04 5.00 
6 15 0,01 12.05 5.00 12.04 5.00 
7 20 0,01 12.05 5.00 12.04 5.00 
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yang mutlak namun bisa juga dalam kondisi siku 
( 900 )  terhalang tembok dengan catatan ruang 
gerak gelombang tidak terganggu dan dibatasi 
oleh ruang, ini dikarenakan sifat dari gelombang 
itu sendiri yang memancar secara omni 
directional. 

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penulisan ini dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

Setelah pembuatan sistem simulator dan 
dilakukan pengujian, maka dapat disimpulkan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Pada saat pengujian alat bekerja sesuai yang 

diharapkan yaitu data yang dikirim dari 
pemancar dapat diterima dan ditampilkan 
pada display LCD di rangkaian penerima. 

2. Pada saat pengujian data yang dikirimkan 
melalui rangkaian pemancar dapat mencapai 
jarak 20 meter tanpa halangan dan diterima 
dengan baik oleh rangkaian penerima. 
Rangkaian pemancar dan penerima tidak 
mengalami perubahan tegangan, ketika 
melakukan proses pengiriman dan 
penerimaan sinyal dengan perubahan jarak. 

3. Penerima ini ternyata mampu dijadikan alat 
untuk mengamati suatu alat pemanas kayu 
yang memiliki tingkat panas yang tinggi 
tanpa harus mendekati tungku pemanas 
tersebut dan tanpa menggunakan kabel 
penghubung sehingga aman bagi yang 
mengamati dan cukup efisiensi serta efektif 
untuk jarak 20 meter 
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 PADA  INSTRUMANT PENDETEKSI  SUHU  UDARA PERMUKAAN  
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ABSTRAK 

Parameter data temperature (suhu udara)  sangat diperlukan terutama bagi para peneliti dan instansi 
yang melakukan penelitian tentang klimatologi, sensor suhu dari Radiosonde RS II-76 Vaisala merupakan 
transduser  yang mempunyai karakteristik  berubah nilai resistansinya terhadap perubahan suhu udara,  
semakin naik suhu udara maka nilai resistansi sensor akan turun sehingga tipe sensor dalam kategori NTC 
(negative temperature coeffisient). Merancang instrument pengukur suhu udara dengan sensor RS II-76 
Vaisala merupakan terobosan dalam memenuhi kebutuhan data suhu permukaan secara digital.  Hasil 
perubahan nilai resistansi sensor (∆R) dikonversi menjadi perubahan tegangan (∆V) pada unit 
pengkondisi sinyal (PS) sedangkan untuk penguatan sinyal digunakan rangkaian Operational Amplifier 
(Op-Amp) bertingkat sistem proportional  dengan hasil keluarannya sebagai masukan  pada 
mikrokontroller seri AT89C51 yang menghasilkan perubahan sinyal analog ke digital (A/V Converter)  
hasilnya berupa nilai numerik ditampilkan pada LCD 3,5 digit.  

 
   Kata kunci : temperature, klimatologi, transduser, operational amplifier, digital, konvensional, paralak.   
 

I. PENDAHULUAN 

Dengan semakin meningkatnya suhu 
permukaan bumi dari tahun ketahun khususnya 
berkaitan dengan isu adanya  pemanasan global 
(global worming) maka kebutuhan data suhu 
permukaan dibeberapa titik pengamatan sangat 
diperlukan peralatan yang dapat digunakan  
sebagai pengukur suhu udara permukaan yang 
ada kebanyakan masih secara konvensional 
(menggunakan air raksa) sehingga dalam 
pembacaan hasil  sering mengalami kendala 
dan dapat menimbulkan penafsiran yang 
berbeda antara beberapa pengamat, karena cara  
pembacaan harus menyesuaikan permukaan air 
raksa terhadap  skala angka yang tertera.        

Dalam aplikasi desain instrumentasi 
pengukur suhu permukaan  menggunakan 
sensor Radiosonde RS II-76 Vaisala  dengan   
mikrokontroler AT89C51  pada penelitian ini   
menjadi suatu terobosan baru dalam menjawab 
tantangan dengan kondisi lapangan. Sistem  
rangkaian instrument ini   bekerja  secara digital 
dengan tingkat akurasi tinggi yang digunakan 
untuk  mengukur suhu  udara permukaan.   
Transduser /sensor ini  memiliki range 
(jangkauan) sangat lebar (sekitar -90 ºC s/d  40 
ºC)  karena biasa digunakan untuk observasi 
meteo vertikal.  

Untuk dapat memfungsikan sistem kerja 
rangkaian instrumentasi, maka perlu menambahkan 
beberapa  sistem interface  yang terdiri dari blok  
sistem penunjang antara lain : sensor,   pengkondisi 
sinyal,   operational amplifier (Op-Amp),   
mikrokontroler  dan  LCD 3,5 digit.   Setiap blok  
sistem mempunyai fungsi sendiri yang terkait 
dengan fungsi utama instrument sebagai pendeteksi 
(pengukur) parameter suhu  udara permukaan 
secara digital.  Proses untuk melakukan kalibrasi 
dapat dilakukan dengan mengatur besaran 
perbandingan Output terhadap Input (O/I)  yang 
disesuaikan terhadap  alat lain sebagai refferensi 
(AL)   pengaturan nilai tersebut  terdapat pada  
adjust variabel Rf  dalam unit  Operational 
Amplifier (Op-Amp).  

 
II.          METODOLOGI  : 
II. 1.  Karakteristik Sensor Suhu : 

    Sensor suhu dari Radiosonde RS II-76 
Vaisala  adalah transduser yang berfungsi sebagai 
pendeteksi perubahan  suhu udara menjadi 
perubahan resistansi. (∆T=∆R)   dalam merancang 
instrument sebagai alat  detektor  

suhu, pertama harus  diketahui karakteristik  
sensor yang akan digunakan antara lain : 
• Sistem kerja sensor : besaran 
parameter yang membuat sensor  bekerja                                                              

mailto:toni_wako@yahoo.com
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• Range (jangkauan) sensor : jangkauan 
nilai respon keluaran dari titik bawah sampai 
atas 
• Jenis respon sensor : nilai 
perubahan output sensor terhadap perubahan 
input (NTC atau PTC) 

    Dalam menentukan karakteristik 
sensor tersebut,  perlu dilakukan pengukuran 
untuk tiap perubahan suhu terhadap nilai 
resistansi sensor,  dalam melakukan  kegiatan 
ini diperlukan sarana lain seperti : Ohm meter,  
Thermometer  dan  Kabel jamper. 

 
      Hasil pengukuran sensor suhu  & grafik 
       respon  adalah sebagai berikut : 

Temperatur 
( °C ) 

Resistansi 
( K Ohm ) 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

16,5 
16,3 
15,8 
15,4 
14,7 
14,4 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 

13,9 
13,3 
12,7 
12,3 
11,8 
11,5 
11,1 
10,8 

           Gambar II. 1a : Tabel pengukuran sensor 
 

      

Grafik : suhu vs resistansi
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        Gambar II-1b : Grafik respon sensor       
 

     
 
  
 
 
      Gambar II-1C : Visualisasi sensor suhu 
 
   II.        2. Blok Diagram Sistem Rangkaian : 

Secara umum  cara kerja instrument ini 
dimulai dari sensor yang merupakan unit 
pengindera parameter suhu udara untuk 
menghasilkan perubahan nilai resistansi, hasil 
dari perubahan resistansi dikonversi menjadi 
perubahan tegangan (sinyal analog) dan 
tegangan tersebut diperbesar (dikuatkan) 
dengan menggunakan Op-Amp 2 tingkat  dan  
dimasukkan pada port Mikrokontroler 
AT89C51 sebagai komando utama sistem dan 
akhirnya sinyal  diteruskan  pada   unit peraga 
(display) yaitu  Digital LCD. Secara umum 
blok diagram sistem rangkaian adalah sbb:  : 

9

SENSOR
Suhu

Pengkondisi
Sinyal (PS)

Operational
Amplifier

Mikrokontroler
AT89C51

LCD 3,5 D

UPS : +2V, +5V, +12V, -12V

 

      Gambar II-2 : Blok diagram sistem  
    Sistem    kerja rangkaian instrument terbagi 

menjadi  
    beberapa blok diagram terkait yang mempunyai 

fungsi 
   konversi sinyal sebagai berikut : 

• Sensor suhu  : Alat pengindera suhu 
bekerja secara perubahan nilai resistansi 

               atas perubahan suhu  ( ∆T = ∆R ) 
• Pengkond. Sinyal : Melakukan konversi dari 

perubahan nilai resistansi menjadi 
               perubahan  tegangan  (∆R = ∆V)  

• Op-Amp  : Berfungsi sebagai 
penguat sinyal analog  [1] 

• Mikrokontroler  : Sebagai unit utama 
komando pada sistem instrument yang  

              mengkonversi  sinyal  analog  menjadi 
              sinyal digital. [3] 

• LCD 3,5 digit : Unit  peraga  nilai  akhir  
dari sistem ini dapat                                               
ditampilkan  pada LCD 3,5 digit.  

. 
  III.     CARA KERJA  ANTAR  BLOK  
  III.       1. Pengkondisi Sinyal  : 
             Sistem pengkondisi sinyal yang digunakan 

pada rangkaian ini adalah jembatan wheatstone 
yang memiliki 4 resistansi  dimana pada salah satu 
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resistansinya diganti dengan sensor suhu 

8

R1 R2

RS R3

Vcc

GND

Vo1 Vo2

I1 I2

Nilai Resistansi & Vcc :

Vcc : 2 Volt

R1, R2, R3    : 25 K Ohm

 
 Gambar III-1 : Pengkondisi sinyal jembatan 

Wheatstone  
 
   Teori dasar jembatan wheatstone : 

R1xR3 = RsxR2  ………………………( 1 ) 

(i1(R1)+i1(Rs))=(i2(R2)+i2(R3))............( 2 ) 

Vo1=Vccx(Rs/(R1+Rs))...……………...( 3 ) 

Vo2=Vccx(R3/(R3+R2))………………..( 4 )   

Dari beberapa    persamaan diatas maka  untuk     
nilai Vo2 yang memiliki nilai R2 = R3 adalah :  
   Vo2 = ½ (Vcc)   dan   
  Vout = (Vo1 - Vo2) atau Vout = (Vo2 – Vo1) 
mana yang lebih dominant  [1] 
Untuk pemilihan nilai resistansi R1, R2 dan R3 
harus sesuai dengan range dari  resistansi sensor 
(RS) pada pengukuran karakteristik msuhu 
yang digunakan, karena berpengaruh pada 
system perhitungan nilai tegangan keluaran 
jembatan.  

        Analisis perhitungan sinyal : 

       Pada saat suhu : 20 °C        resistansi  sensor 
(Rs) = 16,5 KΩ 

                           Rs                 16,5 KΩ 
 Vo1 = Vcc x ------ = 2 V x ----------   = 795 mV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                     (Rs+R1)      (16,5KΩ+25KΩ) 
     Pada saat suhu : 33°C       resistansi sensor (Rs) 

= 10,8 KΩ 
                           Rs                 10,8 KΩ 
 Vo1 = Vcc x ------- = 2V x -----------  = 603 mV   
                     (Rs + R1)     (10,8KΩ+25KΩ )   
 
     Sedangkan untuk Vo2 karena R2 = R3 maka 

nilai Vo2 : 
 Vo2 = ½ (Vcc)     = 1 Volt            = 1000 mV 
     
Sehingga tegangan keluaran dari pengkondisi 

sinyal (PS)  : 
 Vo  = Vo2 – Vo1    nilai Vo2 pada beberapa 

kondisi suhu tetap sehingga  
       Pada suhu 20 °C   

 Vo=Vo2 – Vo1 =1000mV – 795 mV = 205 mV 
      Pada suhu 33 °C 
  Vo = Vo2 – Vo1=1000 mV – 603 mV = 397 mV 
     Perbandingan perubahan tegangan terhadap 

perubahan suhu : 
      ∆V     (397mV–205mV)  192 mV 
 ------ = -------------------- = ---- =  14,76 mV/ °C  
     ∆T      (33 °C–20 °C )      13°C 
    Untuk setiap perubahan 1 ° C  suhu  udara  

mengalami  perubahan tegangan dari  Pengkondisi 
    Sinyal  sebesar 14,76 mV 
  
  III.    2. Operational Amplifier (Op-Amp) : 

         Rangkaian penguat sinyal yang digunakan  

adalah Operational Amplifier (Op-Amp) 

menggunakan  IC 741  sistem  proporsional  

masukan inverting ditempatkan pada hasil keluaran 

dari pengkondisi sinyal (PS)  yang menghasilkan 

tegangan lebih besar disambungkan pada input 

inverting (kaki nomor 2)         

V1

Rf

V2
741

741

-

+ -

+

R1

R2
R3

R4

R5

Vout

GND

 
    Gambar III – 2 : Rangkaian Op – Amp     

Proportional 2 Tingkat 
 
   Daftar komponen : 

   R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10 KΩ 

   Rf  =  50 KΩ 

   Perhitungan penguatan sinyal analog  

  Penguatan Operational Amplifier (Op-Amp 1) : 

 VoA1= (Vo2–Vo1)x(-(Rf / R1))  = menghasilkan 

nilai tegangan negatip [5] 

   Penguatan Operational Amplifier (Op-Amp 2) : 
   Karena nilai R3 = R4 = R5 maka Op-Amp 2 

mempunyai nilai penguatan = 1 dan berfungsi 
sebagai inverting (pembalik fasa) 

 VoA2 = (-VoA1) x (-(R5 / R3)) = menghasilkan 
tegangan positip      
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  III.   3. Mikrokontroler AT89C51 pada data 
             analog ke LCD  [4] 
         Data digital 8 bit dari ADC diambil oleh 

mikrokontroler melalui port 2 ( P2.0-P2.7 
dihubung dengan DB0-DB7 ) sedangkan data 
masukan untuk penampilan LCD dikeluarkan 
melalui Port 1 ( P1.0-P1.7 dihubung dengan 
D0-D7 ). Untuk mengontrol kaki RS dan E 
pada LCD mikrokontroler memanfaatkan kaki 
P3.6 dan P3.7       Data yang diambil dari P2 
dikalibrasi terlebih dahulu setelah dikalibrasi 
data tersebut kemudian diubah kedalam kode 
ASCII supaya tertampil angka 0-100 pada 
LCD,  jika tidak diubah maka yang tertampil 
adalah angka 0-255.  

 
 Algoritma Sistem Konversi & Tampilan  LCD 

10

Start

Ambil Data ADC

Kalibrasi

Konversi ke ASCII

Tampilkan ke LCD

 

         
     Gambar III – 4 : Gambar LCD 3,5 Digit 

 

 

 

 

Implementasi Algoritma control 
program [ 2 ] 

 
Void control (void) 
{ 
  Int integral; 

Int derive; 
Integral=0; 
 
error=SP-suhu; 
Derive=error – error_akhir, 
Integral+=error 
Output =  (int)(Kprop*error + Kint*integral + 
Kderiv*d erive); 
If (output>Maxoutput) output=Maxoutput; 
If (output<<Minoutput) output=Minoutput; 
Tunda=40000-output*160; 
OCR1A=tunda; 
error_akhir=error; 
    }  
 
  Hasil uji lapangan respon instrument  dalam desain  

dapat ditampilkan pada gambar dibawah ini   : 
 

         
  

 Gambar III.- 3 : Uji coba rangkaian pengukur suhu  
 
 

III.       4. Hasil Observasi : 
 
            Observasi instrument dilakukan pada suhu 25 

°C ~ 35 °C dengan menggunakan alat thermometer 
air raksa sebagai sarana refferensi   alat lain (AL) 
posisi sensor diletakkan berdekatan dengan 
thermometer, yang diharapkan mempunyai 
kesamaan tampilan  terhadap media yang diukur.  
Pada setiap perubahan kenaikan suhu diamati nilai 
display pada  LCD  3,5 digit  

    Hasil pengukuran sebagai berikut : 
         

 

 

        Pengukuran Instrument 

Suhu 
( °C ) 

DVM 
( mV ) 

Selisih 

24 23,8 - 0,2 
25 24,7 - 0,3 
26 25,8 - 0,2 
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27 26,9 - 0,1 
28 28,1 + 0,1 
29 28,9 - 0,1 
30 29,9 - 0,1 
31 31,0 0 
32 32,1 + 0,1 
33 33,2 + 0,1 

 
    Gambar III-4 : Tabel Pengukuran  
 
a.     Hasil Pengukuran  Op-Amp : 
        Memberikan input tegangan DC bervariasi 

antara : 10 V ~ 100 V dengan posisi nilai 
resistansi Rf tetap dengan penguatan (Av) 
sekitar 10 kali  

 b.    Hasil Pengukuran Instrument : 
        Pengukuran pada suhu antara  :  24 °C ~ 33 

°C menghasilkan nilai DVM yang mendekati 
nilai parameter suhu  

 
   IV.    ANALISA & KESIMPULAN : 
   IV.    1. Analisa : 
           Hasil perancangan desain instrumentasi 

dengan mikrokontroler seri AT89C51 
menggunakann sensor Radiosonde RS II – 76 
Vaisala  merupakan  aplikasi mikrokontroler 
yang berhasil dipadukan dengan interface 
masukan dan keluaran  yang memiliki tingkat 
akurasi dalam kategori cukup.   Respon sinyal 
pada blok sistem dapat dianalisa sebagai berikut 
:  Karakteristik sensor Radiosonde RS II – 76 

   Vaisala type NTC ditempatkan pada lengan 
   jembatan wheatstone bagian bawah  
   menghasilkan : 
   Vo1 = 795 mV pada T 20 °C   dan   Vo1 = 603 

mV pada T 33 °C sedangkan  
   Vo2 = ½ Vcc = 1000 mV  perubahan tegangan  

pada setiap  perubahan suhu  
 
  IV.   2. Kesimpulan : 
          Berdasarkan hasil dari analisa mengenai 

karakteristik instrument diatas maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut  : 

    Dengan terbangunnya sistem pendeteksi suhu  
    udara dipermukaan merupakan terobosan baru  
    untuk mendapatkan data suhu secara digit dan 
    presisi 
Tingkat akurasi instrument  dalam  observasi  
suhu antara 24 °C ~ 33 °C  : 
Thermometer Air Raksa (TAR)            : 285      
Desain Instrument Mikrokontroler (DIM) : 284,4  
Selisih   (SL)               :   0,6 
Tingkat akurasi : (DIM/TAR)*100 %     : 99,78 %  
Toleransi               : (SL/TAR)*100%

                  :     0,21 % 
Impedansi Input ( Z )  : 28 Watt 

Disipasi daya instrument relatip kecil sehingga 
menunjang penggunaannya dalam jangka waktu 
lama (tidak terlalu panas) 
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ABSTRAK 
Banjir yang disebabkan meluapnya air sungai merupakan bencana yang menimbulkan korban. 
Masyarakat yang tinggal disekitar sungai biasanya tidak mengetahui kapan banjir tersebut datang. 
Apabila meluapnya  sungai dapat dideteksi dan disebarluaskan, maka korban yang diakibatkannya 
bisa dikurangi.  Seiring dengan meningkatnya pemakaian telepon seluler, terutama layanan SMS, 
maka memungkinkan untuk mengirim suatu peringatan. Pemantau ketinggian air melalui layanan 
SMS adalah sistem pemantau ketinggian air yang memberikan peringatan dini ketika ketinggian air 
mencapai level tertentu. Hasil pengujian terhadap simulator yang telah dirancang menunjukan rata-
rata penyimpangan pengukuran ketinggian air sebesar 0,6 %. 
Kata kunci : Telemetri, sms, sistem berbasis PC 
 
I. PENDAHULUAN 
Banjir yang disebabkan oleh meluapnya air 
sungai merupakan bencana yang dapat 
menimbulkan banyak korban, baik jiwa 
maupun harta. Apabila meluapnya air sungai 
dapat dideteksi dan disebarluaskan keseluruh 
masyarakat, maka korban yang diakibatkan 
bisa dikurangi seminimal mungkin. Proses 
pemantauan ketinggian air sungai dapat 
dilakukan dengan sistem telemetri. Dengan 
telemetri ini ketinggian dan air sungai dapat 
dipantau dengan cepat dari jarak yang relatif 
jauh secara terus-menerus maupun periodik. 
Karena ketinggiannya dapat dipantau, maka 
dapat diketahui kapan air sungai mulai meluap 
dan dapat menimbulkan banjir, sehingga dapat 
diambil suatu langkah-langkah tertentu untuk 
menyelamatkan masyarakat disekitar aliran 
sungai dari ancaman bahaya banjir. 

Dengan semakin meningkatnya 
peman-faatan teknologi telekomunikasi, 
khususnya telepon seluler oleh kebanyakan 
masyarakat, maka memungkinkan untuk 
mengirim tanda bahaya yang merupakan tanda-
tanda akan terjadinya banjir kepada seluruh 
masyarakat yang memiliki telepon seluler 
melalui layanan pesan singkat (sms). Bahkan 
masyarakat dapat terns menerus memantau 
ketinggian air yang terdapat pada suatu sungai 
melalui layanan pesan singkat.SMS (Short 
Message Service) adalah salah satu fasilitas 
yang tredapat pada telepon seluler dimana 
hampir setiap orang mengenal dan telah 
menggunakannya. Selain memiliki biaya 
operasional yang murah, fasilitas ini juga 
merupakan media komunikasi dan saran 
informasi antar individu yang bisa dianggap 
memiliki sifat waktu nyata (real time), 

sehingga dapat memanfaatkan untuk mengirim 
tanda peringatan akan datangnya suatu bahaya. 

 
II. PROSEDUR PENELITIAN 
II.1. SISTEM TELEMETRI 
Telemetri atau biasa disebut pengukur jarak 
jauh. Merupakan sebuah konsep pengukuran 
yang dilakukan secara jarak jauh. Dimana letak 
lokasi pengukuran dengan penampil hasil 
ukuran berada pada lokasi yang berbeda. Hal 
ini dilakukan karena bebrapa faktor antara lain 
yaitu lokasi pengukuran yang berbahaya, faktor 
keselamatan manusia terhadap lokasi 
pengukuran, dan tingkat kebutuhan informasi 
hasil pengukuran yang berbeda-beda. 
Sistem telemetri terdiri dari unit pemantau 
dilapangan dan unit pengumpul data yang 
biasanya terpusat dan letaknya relatif jauh. 
Pengiriman data biasanya melalui media udara 
dengan menggunakan sistem radio. Secara 
garis besar dapat digambarkan seperti terlihat 
pada Gambar1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vianpedrosa@yahoo.com
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Gambar1. Sistem Telemetri 
 
II.2. BLOK PERANCANGAN SISTEM TELEMETRI UNTUK MENDETEKSI KETINGGIAN 
PERMUKAAN AIR MELALUI SMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Rancangan Blok  system 
 
Blok diagram dari sistem yang akan dibuat  
terdiri dari 2 bagian unit yaitu unit  pemantau  
dilapangan  dan unit sentral  seperti pada Gambar 
2 Unit pemantau dilapangan dimaksudkan untuk 
mengambil data ketinggian permukaan air dan 
kemudian mengirimkannya menuju sentral 
pemantauan.    Unit sentral pemantau bertugas 
untuk menerima dan mengolah data, apabila data 
ketinggian telah mencapai level tertentu maka 
signal akan dikirimkan kepada para pelanggan 
menggunakan layanan pesan singkat atau SMS 
berbasis GSM Modem. 

Unit pemantau dilapangan terdiri dari 
beberapa rangkaian diantaranya adalah tranducer 
yaitu rangkaian yang akan mengubah tegangan 
analog menjadi tegangan digital, rangkaian 
pengendali mikro yang bertugas mengendalikan 
rangkaian pengubah tegangan analog menjadi 
tegangan digital, rangkaian modulator FSK dan 
rangkaian pemancar. 

Pada sentral pemantauan dilengkapi 
dengan suatu rangkaian penerima FM,  rangkaian  
demodulator  FSK, rangkaian pengubah level 
TTL menjadi level RS232, sebuah komputer, dan 
sistem pengirim dan penerima SMS yang 
menggunakan sebuah telepon selular berbasis 
GSM 
 
 
II.3. PENGUKURAN KETINGGIAN AIR 

Untuk melakukan pengukuran ketinggian 
permukaan air, dipilih sebuah tranducer dengan 
pelampung sederhana. Pelampung buatan 
digunakan untuk menggerakan putaran dari 
potensiometer. Gerakan putar potensiometer akan 
menghasilkan keluaran hambatan yang berubah-
ubah. Berubah-ubahnya hambatan ini 
menyebabkan perubahan tegangan output yang 
akan merepresentasikan perubahan dari 
ketinggian permukaan air sungai. 
Pelampung yang digunakan diletakkan pada 
sebuah kotak penampung air, dengan ketinggian 
permukaan air dalam kotak penampung tersebut 
akan diukur. Pengukuran akan dilakukan pada 
output tegangan dari potensiometer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar3 Sistem Pelampung 
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II.4 PENGENDALI  MIKRO AVR 8535 

 Pengendali mikro pada dasarnya 
merupakan sebuah mikroprocessor yang 
dikhususkan untuk instrumentasi dan proses 
pengendali. Jenis pengendali mikro yang akan 
digunakan adalah AVR 8535, pengendali mikro 
ini merupakan buatan ATMEL dengan bentuk dan 
ukuran yang relatif cukup kecil, Sistem minimum 
(sismin) pengendali mikro adalah rangkaian 
elektronik minimum yang diperlukan untuk 
beroperasinya IC pengendali mikro. Sismin ini 
kemudian bisa dihubungkan dengan rangkaian 
lain untuk menjalankan fungsi tertentu. Di 
keluarga pengendali mikro AVR, seri 8535 
adalah salah satu seri yang sangat banyak 
digunakan. Untuk membuat rangkaian sismin 
Atmel AVR 8535 diperlukan beberapa 
komponen yaitu: IC mikrokontroler 
ATmega8535, 1 XTAL 4 MHz atau 8 MHz 
(XTAL1), 3 kapasitor kertas yaitu dua 22 pF (C2 
dan C3) serta 100 nF (C4), 1 kapasitor elektrolit 
4.7 uF (C12) 2 resistor yaitu 100 ohm (R1) dan 
10 Kohm (R3) , 1 tombol reset pushbutton 
(PB1) Selain itu tentunya diperlukan power suply 
yang bisa memberikan tegangan 5V DC.  
Rangkaian sistem minimum ini sudah siap untuk 
menerima sinyal analog (fasilitas ADC) di port 
A. Gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar4. Pengendali mikro AT8535 
 
II.5 FSK MODULATOR dan FSK 
DEMODULATOR 
XR-2206 merupakan generator fungsi yang 
dibangun dari rangkaian terintegrasi monolit dan 
mampu membangkitkan bentuk gelombang sinus, 
segi empat dan gigi gergaji dengan kualitas 
tInggi dalam hal kemantapan dan kecermatannya. 
Bentuk gelombang outputnya dapat dimodulasi 

amplitude dan frekuensi.  Frekuensi kerjanya 
berada dalam jangkauan 0.01 sampai dengan 1 
MHz,  XR-2206  ini dapat  diaplikasikan  sebagai  
modem. Bila XR-2206 diaplikasikan sebagai 
modem, maka IC ini bertindak sebagai  
modulatornya. XR 2206 terbagi menjadi 4 blok 
fungsi yaitu oscillator, VCO, pembangkit 
gelombang, penguat, penyangga dan perangkat 
saklar-saklar arus. Untuk demodulatornya 
digunakan IC XR-2211, IC ini   adalah suatu 
Phase Locked Load (PLL) yang didesain  khusus 
untuk penerapan komunikasi data, yang sangat 
cocok diaplikasikan sebagai bagian dari modem.  
XR-2211 merupakan pasangan dari XR-2206.   
Jika XR-2206 dipakai sebagi modulator FSK, 
maka XR-2211 berfungsi sebaliknya yaitu 
sebagai demodulator FSK. XR-2211 dapat 
dioperasikan pada tegangan 4,5-20 volt dan 
mempunyai jangkauan frekuensi 0,01 sampai 300 
Khz.   Dalam kerja-nya IC Ini dirangkai dengan 
beberapa komponen eksternal. Komponen 
eksternal dari XR-2211 dipakai untuk 
menentukan frekuensi tengah, bandwidth, serta 
delay Output. Bagian utama PLL yang terdapat 
dalam XR-2211 terdiri dari Input preamplifier, 
phase detector, dan voltage controlled oscillator 
(VCO).  Preamplifier dipakai sebagai limiter 
sekaligus juga sebagai penguat.  Sinyal yang 
berada diatas 2 mV dikuatkan pada level yang 
konstan. Phase detector menghasilkan selisih 
dari frekuensi Input dan frekuensi Output VCO.  
Perbedaan fase dari Phase Detector diapakai 
untuk mengemudikan VCO. 
 
II.6. SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 

     Short Message Service (SMS) adalah 
sebuah mekanisme penyampaian pesan pendek 
dalam jaringan bergerak.   SMS saat ini menjadi 
sebuah fitur mendasar dari setiap telepon selular.  
Fitur SMS baru berjalan ketika terdapat operator 
telepon seluler (operator provider) yang 
menyediakan layanan ini. SMS memungkinkan 
dua orang atau lebih yang memiliki telepon 
selular dapat saling mengirimkan pesan teks satu 
sama lain.   Teknologi yang mendukung SMS 
antara lain adalah GSM, TDMA dan CDMA.  
Dengan didukung oleh ketiga teknologi ini, SMS 
telah menjadi layanan data bergerak yang bersifat 
universal.  

II.7. PENGOLAHAN DATA PADA 
KOMPUTER 
Program ini terbuat dari bahasa pemrograman 
Delphi dan berfungsi untuk menerima data dari 
unit pemantau lapangan dan mengirim data 
tersebut kepada pelanggan terdaftar. Data yang 
diterima berupa data 8 bit dari suatu nilai 

http://bambangwinarno.multiply.com/journal/item/101/SHORT_MESSAGE_SERVICE_SMS_
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tegangan yang kemudian diolah menjadi data 
ketinggian air. Proses pengiriman data kepada 
pelanggan akan bekerja apabila ketinggian air 
telah mencapai level yang telah ditetapkan. 
Program penerimaan sms berfungsi untuk 
menerima SMS dari pelanggan untuk kemudian 
mengirimkannya kembali menuju pelanggan 
yang bersangkutan. Program ini berjalan apabila 
ketinggian air telah mencapai level tertentu. 
Apabila ketinggian air belum mencapai level 
yang ditentukan, maka program ini tidak 
dijalankan. Flow chart program seperti pada 
gambar 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar5.Diagram alir program pada computer 

III. PENGUJIAN SISTEM 
Setelah sistem yang dirancang direalisasikan 
selesai, maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan pengujian terhadap sistem tersebut. 
Tujuan dari pengujian sistem ini adalah untuk 
mengetahui spesifikasi sistem dan 
kemampuannya. 
Pengujian sistem yang dilakukan meliputi 
pengujian pada unit pemantau dilapangan, 
pengujian data yang 
terkirim ke sentral pemantau, dan pengujian data 
yang terkirim ke telepon selular melalui SMS. 
Titik pengujian seperti terlihat pada gambar6 di 
bawah ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar6. Titik-titik Pengujian dari Sistem 
 
III.1. PENGUJIAN DATA TERKIRIM KE 
KOMPUTER 
 
Pengujian data yang terkirim ke komputer 
dilakukan dengan cara melihat data yang muncul 
pada jendela hasil pengukuran yang terdapat pada 
perangkat lunak. Adapun perbandingan hasil 
perhitungan ideal level permukaan air yang 
diukur, tegangan yang input ke Pengendali mikro 
dan info tampilan pada Komputer/SMS dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 1 Perbandingan ideal level air, tegangan 
dan tampilan pada komputer/SMS. 

 
III.2. PENGUJIAN DATA TERKIRIM 
MELALUI SMS 
Untuk pengujian data terkirim melalui SMS 
berbasis GSM Modem dapat dilakukan dengan 
melihat data yang direspon dari pengiriman 
Perintah AT dari Komputer ke telepon selular 
pelanggan yang sudah terdaftar. Disamping itu 
dilakukan juga pengujian terhadap batas level 
ketinggian yang digunakan sebagai acuan kapan 
SMS tanda bahaya banjir mulai dikirimkan. 
 

LEVEL 
AIR 
(Cm) 

TEGANGAN 
(Volt) 

TAMPILAN PADA 
KOMPUTER/SMS 

0 0  0 
1  0,625 128 
2  1,25 256 
3  1,875 384 
4  2,5 512 
5  3,125 640 
6  3,75 768 
7  4,375 896 
8  5,0 1024 
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Tabel 2 Pengubahan batas level, hasil pengukuran dan SMS terkirim 

NO LEVEL/ 
TEGANGAN  

HASIL 
PERHITUNGAN 

NILAI 
TAMPILAN 

SMS 
Δ 

1 0,0 0 0 0 
2 0,5 102,40 102 0.40 
3 1,2 245,76 245 0,76 
4 1,8 368,64 368 0,64 
5 2,2 450,56 350 0,56 
6 2,6 532,48 532 0,48 
7 3,1 634,88 634 0,88 
8 3,7 757,76 757 0,76 
9 4,3 880,64 880 0,64 
10 4,5 921,60 921 0,60 
11 4,7 962,56 962 0,56 
12 5,0 1024 1023 1,00 
   Δ rata-rata 0,60 

 
Pengujian dilakukan dengan mengubah-ubah 
batas level dan melihat apakah SMS tanda 
bahaya telah terkirim ke tujuan  
 
III.3. ANALISA DATA DAN 
PEMBAHASAN 
Analisa data perlu dilakukan untuk melihat 
seberapa besar tingkat kesalahan dari data yang 
terkirim menuju telepon selular pelanggan.  
Dari tabel 2 diatas dapat dihitung rata-rata dari 
penyimpangan yang sangat kecil dan 
kemungkinan disebabkan oleh proses konversi 

dari ADC, ADC yang digunakan adalah ADC 8 
bit, semakin besar bit dari ADC, semakin besar 
pula akurasi hasil konversi dari ADC. 
Selain melakukan perhitungan terhadap rata-
rata penyimpangan, juga dilakukan perhitungan 
untuk menentukan hubungan antara tegangan 
terukur pada ADC dengan ketinggian 
permukaan air pada kotak air. Pada kotak air 
diberi tanda strip sebanyak delapan buah, 
dengan jarak antar strip adalah 1 cm yang 
diasumsikan mewakili 1 meter pada keadaan 
yang sesungguhnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar7. Grafik hubungan tegangan terukur dengan level air 
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Gambar 8. Grafik hubungan tampilan pada Komputer/SMS dengan level air 

 
 
IV. PENUTUP  
1. GSM Modem lebih fleksible dan dapat 

digunakan untuk melaksanakan pengi-
riman data hasil pemantauan perubahan 
ketinggian air danau/sungai kepada 
pelanggan selular yang sudah terdaftar 
secara cepat. 

2. Pengendali mikro AVR 8535 dapat 
berfungsi dengan baik untuk melaksanakan 
pengambilan dan pengiriman data hasil 
pengukuran, yang diimplementasikan 
berupa layanan pesan singkat sebagai 
sarana untuk peringatan dini tentang 
kemungkinan datangnya bahaya banjir. 

3. Hasil pengujian system memiliki tingkat 
akurasi data yang relatif bagus, karena  
memiliki  rata-rata  penyimpangan  0,6.  
Penyimpangan ini merupakan kesalahan 
sangat kecil yang kemungkinan 
disebabkan oleh proses konversi dari ADC 
8 bit yang digunakan. 
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METODE  OBSERVASI  DAN  ANALISIS   
KONSENTRASI  OZON    VERTIKAL  MENGGUNAKAN 

  RADIOSONDE  VAISALA  DENGAN  ECC OZONESONDE 
DI SPD – LAPAN  WATUKOSEK (JATIM)  

  
1Lalu Husnan Wijaya ,2Toni Subiakto  
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ABSTRAK 
SPD LAPAN Watukosek mulai tahun 1985 sampai sekarang telah bekerja sama dengan pihak luar negeri 
dalam melakukan observasi ozon vertical . Data tentang variasi konsentrasi ozon disetiap ketinggian 
sangat diperlukan bagi para peneliti dan instansi yang melakukan analisis level ozon disetiap lapisan  , 
metode untuk melakukan observasi ozon secara vertikal di Indonesia ini sulit dilakukan karena faktor 
sarana.  Dengan menggunakan payload Radiosonde RS II-80 Vaisala yang digabung dengan   ECC 
Ozonesonde  maka observasi dapat dilakukan. Radiosonde RS II-80 Vaisala memiliki beberapa sensor 
seperti : tekanan, suhu dan kelembaban . Dalam observasi ozon vertikal Radiosonde digabung  dengan 
sensor ECC Ozonesonde yang memiliki sensor ozon  menjadi suatu payload dan diterbangkan 
menggunakan balon karet untuk menghasilkan parameter berupa data : tekanan, suhu, kelembaban dan 
ozon secara vertikal.   Dalam mengirimkan informasi data melalui gelombang  radio  bekerja  pada  
frekuensi 400 MHz. dengan sistem penerima sinyal menggunakan unit receiver .Hasil  observasi 
menunjukkan bahwa Ozon maximum terletak pada ketinggian antara 20 Km sampai 40 Km dengan 
konsentrasi sekitar 15 mPa. 

 
Kata kunci : Ozon ,  Observasi ,  Payload, Radiosonde  ,  Ozonesonde . 
 
Pendahuluan 

 Ozon (O3) merupakan zat berbentuk 
gas yang sangat  bermanfaat untuk mengabsorbsi 
sinar ultra violet (UV) yang terbawa bersama  
cahaya matahari. Selain dari manfaat tersebut 
ozon merupakan zat beracun, bila terhirup dalam 
jumlah yang banyak dan dalam waktu lama. 
Konsentrasi  ozon dipermukaan (lapisan 
troposfer) tidak kita harapkan keberadaannya 
karena sebagai polutan tetapi yang sangat kita 
harapkan adalah adanya konsentrasi ozon tinggi 
pada lapisan stratosfer  sekitar 20 - 40 km yan 
disebut dengan lapisan ozonosfer .   

      Metode untuk mendapatkan data 
konsentrasi ozone secara vertikal masih sulit  
dilakukan , pada sekitar tahun 1985  SPD  
LAPAN  Watukosek bekerja sama dengan pihak 
luar (NASDA, TOKYO University dan NASA) 
mulai untuk melakukan observasi ozone vertrikal 
dengan menggunakan payload Radiosonde RS 
II-90 KC menggunakan  receiver type  RD 65 A-
II  yang menggunakan antenna parabola untuk 
penerima sinyal radio dari payload. Dengan 
menggunakan frekwensi radio 1680 MHz.   

Seiring dengan semakin berkembangnya sistem 
observasi ozone vertikal untuk saat ini payload 
pendeteksi konsentrasi ozon menggunakan 
Radiosonde RS II-80 Vaisala yang digabung 
dengan ozonesonde type ECC ozone. 
Menggunakan receiver radio transceiver ICOM  
UHF menggunakan frekuensi  radio ± 402 MHz 
. Wahana yang digunakan untuk mengangkut 
payload radiosonde dan ozonsonde tersebut 
ádalah  balon udara  yang diisi dengan gas 
hidrogen , ketinggian yang bisa dicapai  adalah 
sekitar ± 38 Km.        

       SPD LAPAN Watukosek yang terletak 
di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan 
Jawa Timar adalah  merupakan  salah satu 
tempat observasi ozon vertikal  dari 12 titik 
pengamat ozon vertikal seluruh dunia yang 
tergabung dalam SHADOZ (Southern 
Hemisphere Additional Ozonesonde) dengan 
kode inisialisasi  observasi WA  . Secara  
geografis  lokasi    SPD  LAPAN  Watukosek  
terletak   pada :112º BT,    - 7º.57” LS  dengan 
ketinggian 50 meter diatas permukaan air laut . 

  

mailto:lalu_wako@yahoo.co.id
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Gambar 1. Jaring pengamat ozon dunia yang 

termasuk dalam SHADOZ 
   
 Karakteristik Sensor :  

Pada unit payload sebagai transmitter 
(pemancar) menggunakan Radiosonde RS II-80 
Vaisala digabung dengan ECC Ozone.  
Radiosonde dilengkapi 3 sensor : tekanan, suhu 
dan kelembaban  sedangkan pada ECC Ozone   
terdapat sensor pendeteksi  ozon dan suhu pompa  
karakteristik sensor-sensor tersebut antara lain  : 
Pressure ;      Sensor type : capacitive aneroid  

Measuring range  : 3 mbar – 1060                                 
mbar 
Resolution : 0,1 mbar.   
Accuracy : +/-  0,5 mbar 

Temperature ; Sensor type : capacitive bead 
Measuring range : + 60 sampai – 
90 ºC 

        Resolution : 0,1 ºC 
        Accuracy : +/- 0,2 ºC 
Humidity   ; Sensor type HUMICAP thin film  

capacitor 
                      Measuring range : 0 %-100 % RH 
        Resolution : 1 % RH 
        Accuracy : +/- 2 % RH 
 Ozon ;  Tabung Dioda (bekerja prinsip 

elektrolisa menghasilkan sejumlah 
elektron dari ozon yang masuk 

                      pada liquid KI di tabung Katoda) 
range : 0 ppmV s/d 20,0 ppmV  

 
Gambar 2.,3 adalah gambar sensor temperatur, 
kelembaban, tekanan dan sensor ozon yang 
digunakan dalam observasi  yang ada didalam 
payload . 

        

                        
Gambar2,3 Sensor P,T,Rh dan Sensor  Ozon      

 

Procedur Penelitian 
 
1.Blok Diagram Sistem  Instrument Observasi 
 

Dalam  proses observasi ozon vertikal  
ini secara sistematika dibagi menjadi  2 unit  
yaitu : unit pemancar dan unit penerima  kedua 
unit terhubung melalui gelombang radio pada 
frekuensi ± 402 MHz. Secara blok diagram 
sistem maka unit tersebut  sebagai berikut :   

  
  Unit Pemancar                           Unit Penerima                                                    

 
           Balon                            

            parasut 

             

 
              Radio 

                                 
    Payload                                    

                                              Pre Amp        Radio Receiver 

Gambar 4.Blok Rangkaian Instrument Observasi 

Pada unit pemancar sinyal radio  
dikirimkan  oleh unit pyload (radiosonde) 
dengan frekuensi ± 402 MHz  merupakan 
frekuensi karier yang berisi tentang informasi 
data meteo & data konsentrasi ozon.  Sedangkan  
pada unit penerima (receiver) sinyal radio 
diterima mula-mula melalui antenna yang 
diperkuat pada Pre-Amp masuk ke Radio 
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receiver  selanjutnya sinyal radio diubah menjadi 
sinyal bentuk semula (F/D Converter) oleh 
Modem  dan dapat diterima Komputer dalam 
bentuk angka  numerik/digit  dan bentuk grafik.    

 
2. Preparasi & Test Telemetry : 

        Tahap persiapan awal menjelang 
observasi adalah melakukan preparasi yaitu 
penanganan awal payload  terutama melakukan 
pengukuran kelayakan sensor ECC ozon yang 
dikondisikan  terhadap KTU (Kontrol Test Unit) 
suatu alat yang dapat memberikan ozon dalam 
konsentrasi tertentu , diharapkan pada lapisan 
puncak ozon sensor ECC ozon masih dapat 
bekerja dengan baik . 

        Pengetesan signal radio juga 
dilakukan apakah radio pengirim dan radio 
penerima sudah bekerja secara baik dengan 
melihat hasilnya melalui monitor apakah data-
data dari seluruh sensor ( P,T,Rh dan Ozon ) 
sudah diterima semua. 

                                                                     

 
              Gambar 5. Radio Reseiver 

3.Proses Observasi 
                  Stasiun Pengamat Dirgantara 
Watukosek melakukan pengamatan dengan 
menggunakan payload ozonesonde bersama 
dengan Radiosonde type RS-80, yang merupakan 
peralatan yang bertugas untuk membaca 
parameter-parameter yang diperlukan untuk 
pengukuran setiap lapisan udara secara vertikal 
dengan frekuensi 402 MHz. Proses pengambilan 
data pada saat observasi di tunjukkan pada 
gambar 6 berikut ini.  

 
Gambar 6. Proses Observasi 

 Pada gambar 6. diatas diawali dengan 
preparation yang merupakan rangkaian 
persiapan payload sebelum di gunakan, mulai 
dari proses kalibrasi sampai dengan tes fungsi 
radio. Setelah preparation di lakukan langkah 
berikutnya mempersiapkan peralatan pendukung 
agar terpasang dan berfungsi dengan baik. 
Langkah berikutnya mempersiapkan balon yang 
akan digunakan untuk membawa payload 
terbang keatas, kemudian payload di 
integrasikan dengan balon yang sudah di beri 
gas dengan tambahan unwinder dan paracute 
untuk menjaga kestabilan alat dan keselamatan. 
Setelah semua peralatan terpasang dengan baik, 
payload siap untuk di luncurkan. Di dalam 
ruangan tracking dilaksanakan perekaman dan 
pengolahan data oleh komputer yang terhubung 
dengan modem, radio penerima dan antena.  
 
Hasil dan Pembincangan 
Contoh data summary dari hasil observasi ozon 
vertikal WA072  tanggal 13 Maret 2009 dengan 
menggunakan program Strato.. 
 

NOAA/CMDL flight description file 
produced on 13 March 2009 at 14:52:08 
strato version 8.02 
Telemetry and data analysis software 
written by Holger Voemel, University of 
Colorado. 

Flight number = WA072 
Flight date = 13-03-2009 
Launch time = 20:00:06 
Date [GMT] = 13-03-2009 
Time [GMT] = 13:00:06 
Location = Watukosek, Indonesia 
Longitude = 112.60 
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Latitude = -7.50 
Time stamp in raw data file = GMT 
Launch altitude (km) = 0.050 
Surface pressure (mb) = 1010.00 
Surface temperature (deg) = 32.00 
Surface humidity (%) = 65.00 
Burst altitude (km) = 32.308 
Burst pressure (mb) = 8.384 
Instrument type = Ozone Sonde 
Vaisala number = 524106714 
Vaisala humicap sensor = H 
Radiation correction = Yes 
A/D System = V2C 
Ozone sonde number = 2Z7593 
Total ozone column (Dobson) = 
260 (137) 
Solution correction = None 
Solution = 2%, no Buffer 
Time (sec) to pump 100 ml = 29.50 
Lab temp. for flowrate = 28.0 
Lab humidity for flowrate = 63 
Response time (sec) = 32.6 
Prep background #1 (uA) = 0.03 
Ozone background = 0.060 (uA) 
Background current (uA) = 0.060 
Background treatment = Constant 
Ozone pump correction file = 
Pump.dat 
Actually used coefficients = Strato 
default 

 
Contoh data ozon stratosfer hasil observasi  
tangal 13 Maret 2009 . 
 
 The Data Contained In This File Are 
Preliminary And Subject To Reprocessing And 
Verification   For Sounding Details Refer To File 
Wa072.De1 

Time Press Alt Temp RH O3 P O3 Mr 

[min] [hpa] [km] [ C] [%] [mPa] [ppmv] 

0.25 1004.0 0.05 32.4 52 4.14 4.12E-02 

0.02 1003.6 0.05 32.1 56 4.308 4.29E-02 

0.04 1003.0 0.06 32.1 55 4.257 4.24E-02 

0.06 1002.4 0.06 32.0 52 4.23 4.22E-02 

0.08 1001.6 0.07 31.7 51 4.143 4.14E-02 

0.1 1000.8 0.08 31.5 52 4.143 4.14E-02 

0.12 1000.2 0.08 31.3 52 4.18 4.18E-02 

0.14 999.4 0.09 31.2 52 4.186 4.19E-02 

0.16 998.8 0.10 31.1 53 4.211 4.22E-02 

0.18 998.2 0.10 31.1 54 4.201 4.21E-02 

0.2 997.1 0.11 30.9 55 4.211 4.22E-02 

0.22 995.7 0.12 30.8 55 4.211 4.23E-02 

0.24 995.0 0.13 30.7 55 4.201 4.22E-02 

0.26 994.5 0.13 30.7 55 4.201 4.22E-02 

0.28 993.6 0.14 30.6 55 4.243 4.27E-02 

0.3 993.3 0.15 30.5 55 4.231 4.26E-02 

0.32 992.4 0.15 30.4 55 4.347 4.38E-02 

0.34 991.9 0.16 30.4 56 4.403 4.44E-02 

0.36 991.2 0.16 30.3 55 4.357 4.40E-02 

0.38 989.7 0.18 30.1 56 4.37 4.42E-02 

0.4 988.8 0.19 29.9 56 4.357 4.41E-02 

0.42 987.7 0.20 29.8 56 4.346 4.40E-02 

0.44 986.7 0.20 29.7 56 4.432 4.49E-02 

0.46 986.0 0.21 29.6 56 4.559 4.62E-02 

0.48 985.3 0.22 29.6 56 4.502 4.57E-02 

0.5 984.3 0.23 29.5 56 4.618 4.69E-02 

0.52 983.3 0.24 29.4 57 4.564 4.64E-02 

0.54 981.9 0.25 29.3 57 4.543 4.63E-02 

0.56 981.2 0.26 29.2 57 4.589 4.68E-02 

0.58 980.5 0.26 29.2 57 4.638 4.73E-02 

0.6 979.5 0.27 29.1 58 4.65 4.75E-02 

0.62 978.3 0.28 29.0 59 4.638 4.74E-02 

0.64 977.0 0.29 28.9 59 4.618 4.73E-02 

0.66 976.3 0.30 28.9 59 4.683 4.80E-02 

0.68 975.5 0.31 28.8 60 4.764 4.88E-02 

0.7 974.6 0.32 28.8 59 4.764 4.89E-02 

0.72 973.5 0.33 28.7 60 4.773 4.90E-02 

0.74 972.8 0.33 28.7 59 4.795 4.93E-02 

0.76 971.4 0.34 28.6 58 4.764 4.90E-02 

0.78 970.3 0.36 28.5 59 4.718 4.86E-02 

0.8 968.9 0.37 28.4 59 4.724 4.88E-02 

0.82 967.9 0.38 28.3 60 4.706 4.86E-02 

0.84 967.1 0.38 28.2 60 4.744 4.91E-02 

0.86 966.1 0.39 28.2 62 4.877 5.05E-02 

0.88 964.9 0.40 28.04 62 4.773 4.95E-02 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

110.3 9.24 31.6 -34.7 0.9 4.416 4.78E+00 

110.3 9.25 31.6 -34.6 0.9 4.414 4.77E+00 

110.3 9.25 31.6 -34.6 0.9 4.383 4.74E+00 
 

  
 Dari data hasil observasi seperti yang tertera 
diatas maka dapat dibuat grafik antara ozon 
pressure vs altitude atau ozon mixing ratio vs 
altitude untuk mengetahui pada ketinggian 
berapa dan seberapa tabal lapisan ozonosfer , 
dan juga grafik antara temperatur vs altitude 
untuk mengetahui letak lapisan tropopause itu 
berada  . 
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Ozon Pressure Vs Altitude
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        Grafik 1. Ozon pressure vs altitude 
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           Grafik 2. Temperatur vs Altitude 

              

Ozon Mixing Ratio
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     Grafik 3. Ozon mixing ratio vs Altitude 

Dari grafik hasil observasi seperti yang 
digambarka diatas yang telah dilakukan pada 
tanggal 13 Maret 2009 maka terlihat bahwa 

lapisan tropopause terletak pada ketinggian 
17.54 Km dengan temperatur   – 82.17 ºC dan 
lapisan Ozonoafer terletak ketinggian 20-40 Km 
( untuk ozon mixing ratio puncakya pada 
ketinggian 32 Km dengan konsentrasi sekitar 12 
ppmv , sedangkan untuk ozon pressure 
puncaknya pada ketinggian  26,06 Km dengan 
konsentrasi ozon  sekitar 15,12 mPa ). 
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Kesimpulan 

 
Darai hasil observasi ozon vertikal yang 

telah dilakukan oleh Stasiun Pengamat 
Dirgantara LAPAN Watukosek dengan 
menggunakan payload ozonesonde dan 
radiosonde maka dapat diambil kesimpulan  
bahwa konsentrasi ozon pada bulan Maret 2009 
adalah sebagai berikut : 
   Tropopause : Temperatur  : - 82,17 ºC  
            Ketinggian  :  17,54 Km 
             Pressuere     :  94 mPa 
 
    Ozon maximum (Ozon persuure): 
                          Ketinggian  : 26,06 Km 
                          Konsentrasi 15,12 mPa 
     Ozom maximum (ozon mixing ratio) : 
                           Ketinggian  :32,2 Km 
              Konsentrasi ozon : 12 ppm 
    Ozon total : 260 DU  
    Ballon burst : 32,30 Km 
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ABSTRAK 
Makalah ini membahas simulasi perhitungan arus listrik yang mengalir melewati dinding potensial 
tunggal yang tersusun dari material GaAs/AlGaAs/GaAs. Arus listrik yang mengalir dihitung dari 
perkalian tiga elemen dasar, yaitu probabilitas terobosan melewati dinding potensial tersebut, kerapatan 
keadaan dan fungsi distribusi Fermi. Metode yang digunakan untuk menghitung probabilitas terobosan 
adalah dengan secara langsung menyelesaikan persamaan Schrodinger melalui matrik propagasi. 
Didapatkan hasil bahwa osilasi arus listrik terjadi ketika dinding potensial diberikan tegangan sehingga 
arus memasuki daerah Fowler-Nordheim. Didasarkan pada perhitungan probabilitas terobosan, osilasi 
arus ini terjadi karena adanya interferensi gelombang electron pada daerah Fowler-Nordheim tersebut. 
Osilasi arus listrik ini tidak terjadi ketika perhitungan probabilitas terobosan dilakukan dengan metode 
klasik pendekatan Wentzel-Kramers-Brillouin. Metode perhitungan ini menjadi studi yang penting dalam 
rangka disain dan analisis divais nano yang lebih luas, seperti pada resonance tunneling diode, field 
emitter dan divais lainnya. Detail metode perhitungan arus listrik berikut dengan probabilitas terobosan 
dipaparkan dalam makalah ini.  
 
Kata kunci : arus listrik, dinding potensial tunggal, efek terobosan, persamaan Schrodinger 
  
Pendahuluan 
 Efek terobosan (tunneling effect) menjadi 
kata kunci dalam realisasi divais elektronik 
berbasis struktur nano [1]. Divais nano 
dikembangkan untuk memberikan solusi bagi 
perkembangan teknologi divais semikonduktor 
yang diprediksi akan mencapai sebuah titik 
yang secara normal tidak bisa beroperasi lagi. 
Hal itu terjadi ketika ukuran divais elektronik 
konvensional mendekati beberapa nanometer 
yang bisa berakibat kebocoran arus dan efek 
suhu yang signifikan. Divais nano dengan basis 
operasi yang berbeda dengan divais 
konvensional sekarang ini diperkirakan akan 
bisa direalisasikan setelah semua infra struktur 
terpenuhi.  
 Selama ini, para peneliti telah melakukan 
riset divais nano baik dalam bentuk divais 
terobosan resonansi (resonant tunneling device) 
[2], field emitter [3,4], divais elektron tunggal 
(single electron device) [5-7] maupun detektor 
foton tunggal (single-photon detector) [8, 9]. 
Riset dari kacamata eksperimen maupun teori, 
termasuk di dalamnya simulasi, sangat 
diperlukan dalam mengupas lebih dalam 
fenomena dan dasar operasi yang ada di 
dalamnya. Selain dari sudut pandang operasi 
dasar divais, riset juga berkembang untuk topik 
material baru, misalnya berkembangnya divais 
nano berbasis heterostructure, carbon nanotube, 
fullerene dan sebagainya. Dalam riset divais 
nano, salah satu hal mendasar yang menjadi 
topik hangat adalah karakteristik transportasi 

listrik pada divais nano. Perhitungan dan 
analisis arus listrik versus tegangan yang 
dikenakan pada divais nano tersebut menjadi hal 
yang penting untuk dikuasai. Simulasi arus 
listrik perlu dilakukan baik untuk disain divais 
nano maupun dalam analisis lebih dalam divais 
tersebut. Riset dari sisi simulasi bisa 
mengurangi biaya dibanding secara langsung 
melakukannya dengan eksperimen. Tetapi, 
untuk bisa melakukan riset simulasi, perlu 
diketahui terlebih dahulu konsep-konsep dasar 
yang diperlukan. 
 Makalah ini akan membahas perhitungan 
arus listrik yang mengalir pada dinding 
potensial tunggal pada sistem material 
GaAs/AlGaAs. Metode perhitungan ini menjadi 
dasar bagi perhitungan karakteristik listrik pada 
divais nano seperti divais field emitter dan juga 
divais terobosan resonansi yang berstruktur 
dinding potensial ganda. Pada simulasi ini, 
material GaAs baik di bagian sisi kiri maupun 
kanan dinding potensial diasumsikan 
mempunyai doping yang sangat tinggi, sehingga 
tidak terjadi daerah akumulasi dan deplesi 
ketika dinding potensial diberikan tegangan. 
Makalah ini juga membahas bagaimana 
probabilitas terobosan dihitung berdasarkan 
persamaan Schrodinger, yang merefleksikan 
fenomena fisika kuantum pada struktur dinding 
potensial tersebut. Selanjutnya hasil tersebut 
dibandingkan dengan hasil perhitungan 
berdasarkan metode klasik pendekatan Wentzel-
Kramers-Brillouin. Dari perbandingan ini akan 
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dapat dilihat bahwa pentingnya perhitungan 
dengan persamaan Schrodinger karena bisa 
menerangkan fenomena interferensi gelombang 
pada daerah Fowler-Nordheim, yang itu tidak 
muncul pada metode perhitungan klasik.  
 
Dasar Teori  
 Gambar 1 menunjukkan pofil dinding 
potensial yang tersusun dari material 
GaAs/AlGaAs/GaAs pada kondisi tanpa dan 
ketika diberikan tegangan. Pada gambar 1 ini 
diasumsikan bahwa material GaAs diberikan 
doping donor yang sangat tinggi, sehingga tidak 
terjadi daerah akumulasi dan deplesi ketika 
tegangan diberikan. Analis dengan material 
GaAs doping rendah sehingga terjadi daerah 
akumulasi di sebelah kiri dinding potensial dan 
daerah deplesi di sebelah kanan dinding 
potensial dijelaskan oleh grup Ando [10]. Untuk 
melakukan perhitungan arus listrik yang datang 
dari arah kiri menerobos dinding potensial dan 
menuju ke arah kanan, perlu dihitung jumlah 
elektron yang bergerak dari kiri ke kanan di 
sebelah kiri dinding potensial dan jumlah 
elektron yang bergerak dari kanan ke kiri di 
sebelah kanan dinding potensial. Selisih antara 
kedua jumlah elektron ini yang selanjutnya 
menjadi jumlah net, dan selanjutnya digunakan 
untuk melakukan perhitungan arus listrik. 
 

 
Gambar 1. Diagram dinding potensial tunggal 
yang terbentuk dari struktur material 
GaAs/GaAlAs/GaAs. 
 
 Pada Gambar 1, di sebelah kiri dinding 
potensial, jumlah electron dengan energy 
sebesar Ex menuju arah kanan tegak lurus pada 
dinding potensial adalah merupakan perkalian 
dari kerapatan state electron dan fungsi 

distribusi fermi. Nilai integral dari jumlah 
electron tersebut terhadap energy dapat 
dinyatakan sebagai [10], 
 

  

,             (1) 

 
dimana, q adalah muatan elektron, m* adalah 
masa efektif elektron,  adalah konstanta 
Planck, kB adalah konstanta Boltzman, T adalah 
suhu, f(E) adalah fungsi distribusi Fermi dalam 
fungsi energi, EF adalah level Fermi dan Ex 
adalah energi elektron. 
 Di sebelah kanan dinding potensial, 
jumlah electron dengan energy sebesar Ex 
menuju arah kiri tegak lurus pada dinding 
potensial dinyatakan sebagai, 
 

  

.       (2) 

 
 Dalam hal ini, selisih jumlah electron 
yang bergerak dari kiri ke kanan pada area kiri 
dinding potensial dan jumlah electron yang 
bergerak dari kanan ke kirin pada area kanan 
dinding potensial merupakan jumlah electron 
yang menerobos dinding potensial tersebut. Jadi 
selisih dari jumlah electron dari kedua arah 
yang berbeda tersebut adalah, 
 

  

  

 

.           (3) 

 
Persamaan di atas jika diintegralkan terhadap Ex 
maka akan didapatkan kerapatan arus sebagai 
berikut,  
 

    

       .                       (4) 

 
 Perhitungan probabilitas terobosan pada 
sistim dinding potensial tunggal biasanya 
diselesaikan dengan memakai pendekatan 
Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB), tetapi 
pendekatan WKB ini memepunyai kelemahan 
sebagai berikut, 
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- Tidak bisa digunakan untuk menerangkan 
fenomena resonance tunneling. 

- Tidak bisa digunakan untuk menghitung 
perubahan dinding potensial yang drastic 
seperti pada antar-permukaan lapisan 
heterostructure. 

Karena itu, probabilitas terobosan perlu 
didapatkan dengan melakukan penyelesaian 
secara langsung persamaan Schrodinger pada 
sistim dinding potensial [10-15]. Persamaan di 
bawah ini merupakan persamaan Schrodinger 
dalam bentuk dimensi satu,  

 

.                (5) 

 
di mana  adalah konstanta Planck, dan m 
adalah masa efektif dari elektron. Gambar 2 
menjelaskan diagram potensial energi pada 
dinding potensial tunggal. Fungsi gelombang 

jψ  pada posisi grid j, yang merefleksikan 
sebuah elektron dengan energi E yang bergerak 
tegak lurus pada dinding, dapat ditulis sebagai: 
 

.                          (6) 
 
Sedangkan  pada posisi grid  fungsi 
gelombangnya dapat ditulis sebagai, 
 

.         (7) 
 
Dalam hal ini, ( )xik jexp  adalah gelombang 
yang bergerak ke kanan, sedangkan 

( )xik j−exp  adalah gelombang yang bergerak 
ke kiri. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, 
perlu diberikan asumsi syarat daerah perbatasan 
bahwa  dan  di titik grid  
harus kontinyu. Dengan asumsi syarat tersebut 
akan dihasilkan hubungan nilai A dan B pada 
grid sebagai berikut,  
 

,                              (8)     

         ,                      (9) 

         ,                        (10) 

         ,                            (11) 

 
di mana, 

 
 
dan . 

            Selanjutnya diasumsikan bahwa  
dan , yang berarti tidak ada refleksi 
gelombang pada titik , sehingga 
persamaan () menjadi,  
 

,              (12) 

 
di mana, 
 

.                                 (13) 

 
Dari persamaan di atas maka akan didapatkan 
nilai  adalah, 
 

.               (14) 
 
Selanjutnya bisa ditentukan probabilitas 
terobosan yang bisa ditulis sebagai berikut, 
 

.  

          .              (15) 
 
Dapat dilihat di sini bahwa untuk menentukan 
probababilitas terobosan perlu dihitung nilai 

, dan ini bisa didapatkan dari persamaan 
(14). Tetapi pada persamaan (14) perlu 
diketahui nilai F22, yang itu bisa diketahui dari 
penyelesaian matrik propagasi pada persamaan 
(8-13). 

 
Gambar 2. Diagram dinding potensial tunggal 
berikut dengan definisi amplitudo gelombang. 

 
 
Hasil dan Diskusi 
 Gambar 3 menunjukkan hasil 
perhitungan arus listrik yang mengalir 
menerobos dinding potensial tunggal berstruktur 
GaAs/AlGaAs/GaAs. Pada simulasi kali ini 
digunakan program MATLAB dengan definisi 
konstanta dan parameter sebagai berikut, 
 
me=9.1095e-31;   % masa elektron  bebas (kg) 
temp=10;              % suhu (K) 
q=1.602e-19;        % besar satu muatan (C)  
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kb=1.381e-23;      % konstanta Boltzman (J/K) 
phi=3.1415; 
hbar=1.054e-34;  % konstanta Reduced Planck 
       (J-s) 
Bw=35;              % lebar dinding potensial (nm) 
N=350;              % jumlah grid lebar dinding  
     potensial 
Bh=0.3767;       % tinggi dinding potensial (eV)  
vmin=0.0;          % tegangan awal (V) 
vmax=1.5;         % tegangan akhir (V) 
NV=100;           % jumlah grid antara vmin  
    sampai vmax 
mGaAs=me*0.067;  

            % masa electron pada GaAs 
mAlGaAs= me*(0.067+0.083*x);  
            % masa electron pada AlxGa1-xAs, x=0.5 
 
Untuk perhitungan probabilitas terobosan, 
dilakukan proses penyelesain matrik propagasi 
pada persamaan (8-13). Proses penyelesaian ini 
sangat sulit dilakukan dengan metode analitik, 
karena berupa persamaan non-linier, sehingga 
cara numerik digunakan pada simulasi kali ini. 
Perhitungan kerapatan arus pada persamaan (4) 
dilakukan dengan metode Simpson, 
 
J=(q*dEx/3)*(sum0+4*sum1+2*sum2+sumN); 
 
di mana, J adalah kerapatan arus, dEx adalah 
segmen energi integrasi, sum0 adalah hasil 
integrasi arus ke-1, sum1 adalah hasil integrasi 
untuk bilangan ganjil, sum2 adalah hasil 
integrasi untuk bilangan genap dan sumN 
adalah hasil integrasi arus terakhir. 
 

 
Gambar 3. Hasil simulasi karakteristk arus 
listrik terhadap tegangan pada struktur dinding 
potensial tunggal GaAs/AlGaAs/GaAs. 
 
 Terlihat di Gambar 3 bahwa ketika 
tegangan dinaikkan arus listrik yang mengalir 
naik secara eksponensial. Kenaikan arus listrik 
ini disebabkan karena ketika tegangan 
dinaikkan, maka luas dinding potensial yang 
dilewati oleh elektron akan berkurang, yang 
berakibat probabilitas terobosan elektron akan 
semakin besar. Imajinasi semacam ini bisa 

dilihat dengan membandingkan beda luas 
dinding potensial antara Gambar 1(a) dan 1(b).  
 Yang lebih menarik dari hasil simulasi 
pada Gambar 3 adalah munculnya osilasi arus 
listrik ketika dinding potensial diberi tegangan 
lebih besar dari sekitar 0.5 V, dimana hal 
demikian tidak terjadi ketika tegangan di bawah 
0.5 V. Osilasi arus listrik ini merupakan 
berhubungan erat dengan hasil perhitungan 
probabilitas terobosan, sebagaimana hasil 
perhitungan pada Gambar 4. Terlihat bahwa 
karakteristik antara arus listrik dan probabilitas 
terobosan ini mirip sekali. Pada gambar 4, di 
bawah tegangan 0.5 V tidak ada sesuatu yang 
mencolok kecuali naiknya probabilitas 
terobosan terhadap tegangan. Tetapi di atas 
tegangan 0.5 V terlihat osilasi probabilitas 
terobosan. Kejadian unik ini tidak terjadi ketika 
perhitungan dilakukan dengan metode klasik 
pendekatan Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) 
sebagaimana terlihat pada garis putus-putus 
pada Gambar 4. Terlihat pada grafik garis 
putus-putus bahwa tidak ada fenomena osilasi 
probabilitas terobosan baik pada tegangan di 
bawah maupun di atas 0.5 V. 
 

 
Gambar 4. Plot probabilitas terobosan terhadap 
tegangan untuk nilai Ex=0.05 eV.  
 
 Untuk mencari kejelasan fenomena yang 
terjadi, Fowler-Nordheim plot dibuat 
sebagaimana pada Gambar 5 berdasarkan grafik 
pada Gambar 3. Daerah Fowler-Nordheim 
berada pada harga (1/V) kurang dari 2.5 
(1/Volt) sedangkan daerah dengan kondisi (1/V) 
lebih dari 2.5 (1/Volt) merupakan daerah direct 
tunnel. Membandingkan grafik pada gambar 3, 
4 dan 5 bisa diambil kesimpulan bahwa osilasi 
arus listrik terjadi pada daerah Fowler-
Nordheim. Fenomena demikian telah juga 
dibuktikan secara eksperimen [16-18]. 
 Gambar 6 menunjukkan bagaimana 
karakter fungsi gelombang di daerah Fowler-
Nordheim. Pada kondisi tertentu, interferensi 
gelombang terjadi akibat refleksi gelombang 
pada antar-permukaan AlGaAs/GaAs, yang 
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mengakibatkan probabilitas terobosan saat itu 
tinggi sekali, dan pada kondisi yang lain 
interferensi gelombang tidak terjadi, yang 
berakibat probabilitas terobosan menurun. Hal 
demikian yang mengakibatkan terjadinya osilasi 
arus listrik pada daerah Fowler-Nordheim, dan 
hal ini tidak terjadi di daerah direct tunnel. 
 

 
Gambar 5. Fowler-Nordheim plot pada struktur 
GaAs/AlGaAs/GaAs. Grafik ini dibuat dari data 
grafik dalam Gambar 3. 
 
 Osilasi arus listrik tidak dijumpai ketika 
probabilitas terobosan dihitung berdasarkan 
pendekatan Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB). 
Hal ini karena metode WKB hanya menghitung 
luas dinding potensial yang dilewati oleh 
electron, tanpa mempertimbangkan sifat 
gelombang yang menerobos dinding potensial. 
Tetapi metode klasik ini masih tetap berguna 
untuk perhitungan secara cepat probabilitas 
terobosan. 

 
Gambar 6. Karakter gelombang elektron di 
sebelah kiri, di dalam dan sebelah kanan 
dinding potensial. Di dalam dinding potensial 

AlGaAs terjadi interferensi gelombang yang 
disebabkan refleksi gelombang pada antar-
permukaan AlGaAs/GaAs. 
 
Kesimpulan  
 Makalah ini telah membahas simulasi 
arus listrik yang mengalir menerobos dinding 
potensial tunggal yang tersusun dari material 
GaAs/AlGaAs/GaAs. Pada simulasi ini, 
material GaAs pada sisi kiri dan kanan dinding 
potensial diberikan doping yang sangat kuat 
sehingga tidak terjadi daerah akumulasi dan 
deplesi ketika dinding potensial diberikan 
tegangan. Dihasilkan bahwa osilasi arus listrik 
muncul ketika tegangan diberikan sehingga 
daerah Fowler-Nordheim terbentuk. Pada 
daerah Fowler-Nordheim tersebut terjadi 
refleksi gelombang pada antar-permukaan 
AlGaAs/GaAs yang menghasilkan interferensi 
gelombang. Interferensi gelombang inilah yang 
menjadi penyebab munculnya osilasi arus 
listrik. Diketahui juga bahwa osilasi arus listrik 
tidak terjadi pada daerah direct tunnel, dan ini 
sesuai dengan hasil eksperimen yang dilakukan 
oleh grup riset lain selama ini. 
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ABSTRAK 
Operasi wasir dengan teknik DG-HAL memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknik 
konvensional. Meskipun demikian, teknik DG-HAL mutlak memerlukan alat medis khusus yaitu alat 
pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler beserta kelengkapannya. Alat medis ini hanya 
diproduksi di luar negeri dengan jumlah produsen yang terbatas dan harganya amat mahal. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut mitra menggandeng tim peneliti untuk menghasilkan alat pendeteksi 
aliran darah dengan prinsip Doppler untuk keperluan operasi wasir dengan teknik DG-HAL dengan 
biaya ekonomis dan mempunyai kinerja dan fasilitas yang minimal sama dengan alat medis yang telah 
ada. Alat medis ini terdiri dari dua bagian utama yaitu sebuah proctoscope yang dilengkapi dengan 
transduser ultrasonik dan sebuah unit utama pengendali transduser. Metode penyelesaian masalah 
dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui studi literatur dan studi referensi. Obyek referensi dalam 
program ini adalah KM-25 dari HADECO. Literatur didapatkan dari buku dan jurnal yang membahas 
teknik ultrasonik Doppler. Pada akhir program penelitian ini, telah dihasilkan luaran berupa purwarupa 
alat pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler. Fungsi utama purwarupa ini telah diujikan kepada 
10 subyek untuk mendeteksi aliran darah pembuluh nadi dengan tingkat keakuratan 100%. Desain 
proctoscope perlu disempurnakan untuk meningkatkan ergonomi, daya tahan, dan sterilitasnya agar 
dapat dipergunakan dalam operasi sesungguhnya dengan baik. 
 
Kata kunci : Wasir, DG-HAL, Doppler  
 
Pendahuluan 
 Hemorrhoids, atau dalam bahasa sehari 
– hari dikenal sebagai wasir atau ambeien 
mengacu pada suatu kondisi ketika pembuluh – 
pembuluh vena di sekitar anus atau rektum 
mengalami pembengkakan dan peradangan [1]. 
Pendapat umum mengatakan bahwa wasir 
ditimbulkan oleh ketegangan saat mengejan 
ketika buang air besar. Kehamilan, penuaan, 
konstipasi kronis / diare, dan hubungan seks 
anal juga dapat menjadi faktor pemicu 
timbulnya wasir [2]. Hampir 50% dari 
penduduk dunia berusia 50 tahun atau lebih 
pernah terserang penyakit ini [3]. Di Indonesia 
sendiri prevalensinya diperkirakan mencapai 
45% dari usia produktif (20 – 60 tahun) [4]. 
Ketika wasir ini telah sampai pada stadium 
lanjut (stadium III dan IV) maka prosedur 
penanganan yang efektif adalah dengan jalan 
operasi (hemorrhoidectomy) [5]. Trauma pasca 
– operasi wasir selama ini dikenal sangat tidak 
mengenakkan dan menyakitkan serta risiko 
komplikasi dan infeksi yang cukup tinggi 
karena besarnya luka yang ditimbulkan. Waktu 
pemulihan yang dibutuhkan juga relatif lama.  
 Pada tahun 1995, Morinaga 
memperkenalkan suatu teknik baru untuk 
pengobatan wasir yang dikenal dengan nama 
Doppler guided hemorrhoidal artery ligation 

(DG-HAL) [6]. Ilustrasi teknik ini dapat dilihat 
pada gambar 1.  
 

 
 

Gambar 1. proctoscope yang digunakan untuk 
      menemukan arteri wasir dalam  
      operasi wasir dengan teknik  
      DG-HAL 

 
Inti dari teknik ini adalah  mengikat arteri yang 
mengalirkan darah ke jaringan wasir sehingga 
jaringan ini mengecil dan akhirnya menghilang. 
Teknik ini sama efektifnya dengan teknik 
konvensional dan luka yang ditimbulkan sangat 
minimal. Setelah menjalani operasi ini pasien 
dapat langsung beraktifitas secara normal di hari 
berikutnya. Teknik ini menggunakan 
proctoscope yang dirancang khusus dan 
dilengkapi dengan sebuah transduser Doppler 
untuk menemukan arteri yang menuju ke wasir.  

mailto:danvicz@yahoo.com
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 Berdasarkan pemaparan di atas, jelas 
operasi wasir dengan teknik DG-HAL jauh 
lebih baik dibandingkan teknik konvensional. 
Tapi, rendahnya antusiasme dokter bedah di 
bidang operasi wasir ditambah langkanya alat 
pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler 
menyebabkan teknik ini tidak populer di 
Indonesia. Alat pendeteksi aliran darah ini 
hanya diproduksi di luar negeri dengan jumlah 
produsen yang terbatas. Harganya pun amat 
mahal, dapat mencapai ratusan juta rupiah. 

Dalam penelitian lintas disiplin ilmu 
ini, tim peneliti memiliki mitra yaitu dr. 
Sugandi Hardjanto Sp. B. Beliau adalah dokter 
bedah yang menekuni operasi wasir dengan 
teknik DG-HAL di RS Kasih Ibu Surakarta. 
Selama ini, untuk melakukan operasi wasir 
dengan teknik DG-HAL, mitra menggunakan 
alat medis bernama Ultrasonic Blood Flow 
Detector seri KM-25 buatan HADECO Co., 
Ltd., perusahaan alat – alat medis asal Jepang. 
Karena langka dan mahalnya alat medis ini, 
ditambah antusiasme masyarakat akan teknik 
operasi wasir yang efektif dan aman, mitra 
berinisiatif menggandeng tim peneliti untuk 
melakukan kajian mengenai alat medis ini dan 
mereproduksinya. 

Tujuan dari program ini adalah untuk 
menghasilkan suatu alat medis yaitu alat 
pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler 
untuk keperluan operasi wasir dengan teknik 
DG-HAL dengan biaya ekonomis. Alat medis 
yang dihasilkan juga diharapkan mempunyai 
kinerja dan fasilitas yang minimal sama dengan 
alat medis yang telah ada. Lebih dari itu  alat 
medis hasil program ini diharapkan juga 
berkesempatan melalui uji dan evaluasi klinis, 
dapat digunakan oleh mitra dalam kegiatan 
operasional sehari – hari, serta  diterima secara 
luas di kalangan dokter bedah di Indonesia. 
 
Prosedur Penelitian  
 Secara umum alat medis yang akan 
dikembangkan tim peneliti akan serupa dengan 
alat medis yang menjadi referensi yaitu 
Ultrasonic Blood Flow Detector seri KM-25 
buatan HADECO. Alat medis ini terdiri dari dua 
bagian yaitu proctoscope dan unit utama, 
demikian juga dengan alat yang akan 
dikembangkan. Sirkuit pengendali akan 
ditempatkan dalam suatu kemasan logam 
berbentuk kotak seperti yang terlihat di gambar 
2. 
 

200 mm

160 mm

50 mm
Doppler Blood Flow Detector

 

 
Gambar 2. desain dan dimensi unit utama 

 
Pada bagian panel depan terdapat soket 

untuk menghubungkan bagian ke-dua yaitu 
proctoscope ke sirkuit pengendali di dalam unit 
utama. Gambaran konstruksi dan dimensi 
proctoscope dapat dilihat pada gambar 3. 
 

Transduser
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Kabel ke
unit utama

120 mm
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Gambar 3. desain dan dimensi proctoscope 
 
Desain alat medis ini secara teknis dapat 
dituangkan dalam diagram blok pada gambar 4. 
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Gambar 4. diagram blok sistem keseluruhan 
 
 Alat pendeteksi aliran darah yang akan 
dirancang dan direalisasikan menggunakan 
metode pulsed wave (PW) karena resolusinya 
yang baik dalam menentukan lokasi. Transduser 
menggunakan sebuah kristal piezoelektrik PZT-
5 dengan frekuensi 8 MHz yang berfungsi 
sebagai pemancar sekaligus penerima.  
 Sinyal kotak dengan siklus-kerja 50% ini 
dibangkitkan oleh blok Osilator frekuensi tinggi 
yang dikuatkan oleh blok Keluaran frekuensi 
tinggi untuk mencapai suatu amplitudo yang 
cukup kuat. Eksitasi sinyal ini ke transduser 
diatur oleh blok Kontrol. Sinyal ini oleh 
transduser kemudian dipancarkan ke permukaan 
kulit. Gelombang ultrasonik ini bergerak dalam 
suatu lintasan lurus menembus jaringan dan 
dipantulkan oleh objek yang bergerak, yaitu sel 
– sel darah merah. Sinyal ultrasonik yang telah 
mengalami pergeseran frekuensi ini diterima 
kembali oleh transduser yang sama dan diubah 
kembali menjadi sinyal elektrik. Sinyal yang 
telah diubah ini kemudian diperkuat oleh blok 
Penguat frekuensi tinggi untuk kemudian 
dideteksi oleh blok Pendeteksi gelombang. Di 
blok ini, sinyal asli yang dipancarkan dan sinyal 
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yang diterima akan dicampur untuk 
mendapatkan selisih frekuensinya yang masuk 
dalam jangkah frekuensi audio (20 – 20 kHz). 
Sinyal ini kemudian diumpankan ke blok Tapis 
lolos-pita untuk ditapis deraunya dan 
ditingkatkan SNR-nya. Oleh blok Keluaran 
frekuensi rendah sinyal ini dikuatkan dan 
diperdengarkan melalui pengeras suara. 

Kecepatan aliran darah di arteri wasir 
berkisar antara 20 – 750 mm/s dan kecepatan 
gelombang ultrasonik di jaringan tubuh berkisar 
antara 1540 – 1600 m/s [7,8]. Transduser 
ultrasonik yang digunakan dalam aplikasi ini 
bekerja pada frekuensi 8 MHz. Frekuensi 
pergeseran Doppler dapat dihitung 
menggunakan rumus: 

od f
c
vf 





=

2    (1) 

 
fd  = frekuensi Doppler (Hz) 
fo   = frekuensi transduser (Hz) 
v   = kecepatan aliran darah (mm/s) 
c  = kecepatan gelombang ultrasonik di    
           jaringan tubuh (mm/s) 

Dengan mengetahui nilai variabel – 
variabel dalam rumus tersebut, dapat 
diperkirakan frekuensi Doppler yang akan 
dihasilkan berkisar antara 200 – 7500 Hz. 
Sinyal dengan frekuensi inilah yang akan 
terdengar apabila transduser tepat berada di atas 
arteri wasir. 

Secara teknis program ini merupakan 
rekayasa ulang dari produk yang telah ada maka 
penyelesaian masalah dilakukan dengan dua 
cara, yaitu melalui studi literatur dan studi 
referensi. Obyek yang menjadi referensi dalam 
program ini adalah KM-25 dari HADECO. 
Literatur didapatkan dari buku dan jurnal yang 
membahas teknik ultrasonik Doppler. Dalam 
realisasinya, dua cara penyelesaian masalah ini  
dijalankan secara simultan sehingga 
dimungkinkan proses rekayasa yang cepat 
dengan hasil – hasil yang terukur. Penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan aspek medis di 
lapangan dikonsultasikan dengan mitra yang 
tentunya lebih kompeten dalam hal ini. 
 
Hasil dan Pembincangan 
 Bagian pertama yang akan dibahas 
adalah unit utama sebagai pengendali 
transduser. Secara fisik dan kemasan, berupa 
kotak logam dengan dimensi 20 cm (p) x 16 cm 
(l) x 5 cm dengan berat kira – kira 0.8 kg, 
seperti yang terlihat pada gambar 5. 
 

 
 

Gambar 5. tampak depan purwarupa unit utama 
 Pada unit utama, perubahan dilakukan 
pada integrasi rangkaian. Pada desain awal, 
seluruh blok direncanakan untuk ditempatkan 
pada satu PCB (printed circuit board) tetapi 
ternyata hal ini menyebabkan sistem cenderung 
berosilasi ketika keluaran dari blok Tapis lolos-
pita mencapai level tertentu. Hal ini tidak 
menguntungkan karena berarti suara arterial 
yang akan terdengar pada pengeras suara hanya 
terbatas pada level tertentu. Masalah ini telah 
diatasi dengan cara memisahkan blok Keluaran 
frekuensi rendah dari sistem.  
 Bagian ke-dua dari alat medis yang akan 
dibahas adalah proctoscope. Bagian inilah yang 
akan bersentuhan langsung dengan subyek 
(pasien) sehingga masalah keamanan, 
kenyamanan dan sterilitas harus diperhatikan. 
Pada desain awal, proctoscope ini direncanakan 
untuk dibuat dengan konstruksi seperti pada  
proctoscope referensi (gambar 1) tetapi hal ini 
secara teknis menyulitkan karena proctoscope 
ini harus bisa digunakan dalam lingkungan 
basah, kotor, dan bisa disterilkan menggunakan 
cairan khusus. Konsekuensinya adalah teknik 
penyatuan proctoscope generik dan transduser 
ultrasonik harus secara kedap air dan kedap 
udara sementara proctoscope juga harus 
memiliki rongga yang cukup sebagai jalan alat – 
alat bedah penunjang. Untuk saat ini, tim 
peneliti belum memiliki kemampuan untuk 
melakukan hal itu. Kesulitan ini telah 
dikonsultasikan kepada mitra dan disarankan 
untuk menyederhanakan konstruksi 
proctoscope. Transduser ultrasonik cukup 
disatukan dengan suatu silinder plastik dengan 
panjang kira – kira 12 cm dan diameter kira – 
kira 2 cm, hasilnya terlihat pada gambar 6. 
 

 
 

Gambar 6. purwarupa proctoscope 
 
 Dengan menggunakan desain seperti  
pada gambar 6, proses pengikatan arteri wasir 
akan berlangsung dua tahap. Pertama, mitra 
akan menggunakan purwarupa proctoscope 
untuk menemukan arteri – arteri wasir yang 
letaknya biasanya sudah tertentu yaitu pada arah 
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jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 [9]. Setelah arteri – arteri 
tersebut terkonfirmasi keberadaannya, mitra 
akan ganti menggunakan proctoscope generik 
yang memiliki jendela ligasi. Lewat jendela 
ligasi itulah arteri – arteri wasir akan dikait 
keluar dari lapisan mukosa untuk kemudian 
diikat.  

Karena keterbatasan waktu, purwarupa 
alat medis ini belum di uji coba untuk operasi 
wasir yang sebenarnya tetapi menurut mitra 
indikator kinerja yang utama adalah 
kemampuan alat ini untuk mendeteksi aliran 
pembuluh darah arteri pada pergelangan tangan. 
Apabila aliran darah ini terdeteksi maka akan 
dihasilkan bunyi dengan pola tertentu (bunyi 
arterial) dari  pengeras suara. Aliran darah pada 
pergelangan tangan ini lebih dikenal dengan 
denyut nadi yang dapat diraba dengan tepat 
dengan teknik rabaan tiga jari (gambar 7) yang 
diajarkan oleh mitra. 

 

 
 

Gambar 7. teknik rabaan tiga jari untuk  
             mendeteksi denyut nadi  
 
 Teknik rabaan tiga jari menggunakan jari 
manis, tengah, dan telunjuk sebagai sarana 
untuk mendeteksi letak pembuluh nadi dengan 
cukup akurat. Jari manis berfungsi untuk 
membendung aliran darah, jari tengah berfungsi 
untuk merasakan denyut, dan jari telunjuk 
berfungsi untuk mengatur volume denyut. 
Teknik ini digunakan sebagai pembanding 
kinerja alat pendeteksi aliran darah luaran 
program dan telah diujikan pada 10 subyek di 
Fakultas Teknik Elektro dan Komputer UKSW. 

Pengujian kinerja alat pendeteksi aliran 
darah ini terdiri dari beberapa langkah yaitu: 
1. Temukan denyut nadi pergelangan tangan 

kiri menggunakan teknik rabaan tiga jari, 
2. gantikan tiga jari tersebut dengan 

proctoscope dengan posisi transduser 
ultrasonik tepat menggantikan jari tengah, 
perhatikan bunyi dari pengeras suara, 

3. geser sedikit proctoscope ke suatu arah 
yang masih sejajar aliran darah, perhatikan 
bunyi dari pengeras suara, 

4. geser sedikit proctoscope ke suatu arah 
yang tidak sejajar aliran darah, perhatikan 
bunyi dari pengeras suara. 

 

Pada langkah 2 dan 3 seharusnya akan terdengar 
bunyi arterial sebagai tanda terdeteksinya aliran 
darah, sedangkan pada langkah 4 seharusnya 
bunyi arterial tidak terdengar lagi. Hasil 
pengujian terhadap 10 subyek tersebut di atas 
terangkum dalam tabel 1. 
 
Tabel 1 hasil percobaan kinerja alat pendeteksi 

aliran darah 

 
 

 Dari 10 set data hasil percobaan tidak 
ditemukan adanya anomali sehingga dapat 
disimpulkan bahwa alat medis luaran program 
ini berfungsi dengan baik. Bunyi arterial dapat 
terdengar cukup jelas dalam ruangan dengan 
tingkat kebisingan rendah. Hasil percobaan 
hanya diamati secara kualitatif saja 
menggunakan indra pendengaran (terdengar / 
tidak terdengar) sebab pada prakteknya mitra 
tidak peduli tentang berapa desibel intensitas 
bunyi yang dihasilkan oleh pengeras suara. 
Asalkan bunyi arterial terdengar cukup jelas 
sudah cukup memuaskan bagi mitra. 
 Tentunya timbul pertanyaan dari 
skenario percobaan ini. Apakah skenario ini 
cukup mewakili kondisi yang sesungguhnya? 
Bukankah arteri wasir jauh lebih kecil dan 
alirannya jauh lebih pelan dibandingkan 
pembuluh nadi? Fakta ini benar, tetapi yang 
perlu diingat adalah lapisan mukosa yang 
menutupi arteri wasir juga jauh lebih tipis 
sehingga transduser ultrasonik akan mampu 
menangkap pergerakan sel – sel darah merah 
dalam arteri wasir. 
 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Pada akhir program penelitian ini, tim 
peneliti telah menghasilkan luaran berupa 
purwarupa alat pendeteksi aliran darah dengan 
prinsip Doppler. Alat medis ini merupakan 
sarana penunjang yang mutlak diperlukan untuk 
melakukan operasi wasir dengan teknik DG-
HAL. Luaran program penelitian ini pada 
dasarnya terdiri dua unit yaitu unit utama dan 
proctoscope yang dilengkapi transduser 
ultrasonik. 
 Fungsi utama alat medis luaran program 
penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi 
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pembuluh  arteri dengan cara mendeteksi aliran 
darah dalam pembuluh darah tersebut. Apabila 
aliran darah terdeteksi maka unit utama akan 
menghasilkan bunyi arterial melalui pengeras 
suara. Fungsi ini telah diujikan kepada 10 
subyek untuk mendeteksi aliran darah pembuluh 
nadi dengan tingkat keakuratan 100%. Bunyi 
arterial yang dihasilkan juga terdengar cukup 
jelas pada ruangan dengan tingkat kebisingan 
rendah. 
 Kekurangan utama alat medis ini ada di 
bagian desain proctoscope. Pada alat medis 
referensi, proctoscope berfungsi untuk 
mendeteksi aliran darah sekaligus sebagai 
apparatus untuk melakukan ligasi arteri 
sementara proctoscope luaran program 
penelitian ini hanya berfungsi sebagai 
pendeteksi aliran darah. Untuk melakukan ligasi 
diperlukan proctoscope lain yang memiliki 
jendela ligasi. Ergonomi, daya tahan, dan 
sterilitas proctoscope juga belum teruji pada 
operasi yang sesungguhnya. 
 Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan 
pengujian yang telah dilakukan pada akhir 
program penelitian, dapat dihasilkan beberapa 
rekomendasi yaitu : 
1. Transduser ultrasonik perlu diganti dengan 

jenis yang memiliki sensitivitas lebih tinggi 
karena sensitivitas sangat berperan dalam 
menghasilkan bunyi arterial yang jelas. 

2. Filter aktif perlu ditambahkan di antara 
Blok tapis lolos-pita dan Blok keluaran 
frekuensi rendah untuk menapis derau dan 
sekaligus memperkuat spektrum frekuensi 
bunyi arterial. 

3. Desain proctoscope perlu disempurnakan 
sehingga mempunyai fungsi yang sama 
dengan proctoscope referensi 

4. Purwarupa alat medis luaran program 
penelitian ini perlu dilengkapi dengan buku 
manual dan kemasan sehingga menjadi 
produk yang siap dipasarkan. 
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ABSTRAK 
Kesinambungan ketersediaan listrik dan mutunya harus dijaga setiap waktu di dalam sistem penyaluran 
daya listrik, karena hampir seluruh lapisan masyarakat memerlukan energi listrik. Dengan demikian, 
kegagalan suatu komponen vital seperti transformator daya, dapat berakibat terhambatnya pasokan listrik. 
Padahal seiring dengan waktu, proses degradasi material dapat menyebabkan cacat pada komponen 
transformator tersebut. Cacat material tersebut dapat mengurangi kinerja dari transformator. Fenomena 
ini dibarengi dengan kenaikan suhu pada saat beroperasinya transformator. Untuk menghindari terjadinya 
kegagalan operasi transformator, maka pemeliharaannya harus dilakukan, diantaranya dengan model 
pemeliharaan prediktif melalui pemantauan suhu. Pemantauan dengan inspeksi thermography merupakan 
model pemeliharaan yang tahap awal tanpa mengganggu jalannya operasi tenaga listrik. Bahkan evaluasi 
lanjutan dari hasil thermography dapat mengarah pada pemeliharaan proaktif yang dapat memperpanjang 
umur operasi suatu peralatan. Dari inspeksi transformator daya 1,25MVA, terbukti bahwa terjadi 
peningkatan dari temperatur ruang 44◦C dan  transformator mencapai 45,1 oC deviasi dari 0,2◦C ~ 0,5◦C. 
Sedangkan  pada trafo daya 250KVA terjadi peningkatan suhu transformator mencapai 40,8◦C dengan 
deviasi 0,2~0,4 ◦C. Teknik thermography dapat mendeteksi terjadinya kelainan permukaan material dari 
komponen transformator secara dini sehingga dapat diikuti perbaikan sesegera mungkin, maka kegagalan 
komponen dapat dicegah. Makalah ini memaparkan suatu Analisa Hasil Pemeliharaan Prediktif 
TRANSFORMATOR DAYA Dengan System Penditeksian THERMOGRAPHY Infra Merah.  

 
Kata Kunci: Pemeliharaan Prediktif Thermography, Infra Merah, Transformator, dan suhu 
 
I. PENDAHULUAN 
Dalam upaya penghematan energi dilakukan 
dengan menjaga penyaluran energi listrik 
yang telah ada, sehingga terhindar dari 
berbagai macam gangguan, seperti 
kebakaran. Peristiwa kebakaran akibat trafo 
yang terjadi di GI  waktu lalu berdampak 
langsung terhadap pemadaman bergilir di 
ibukota sehingga berpengaruh bagi 
masyarakat. Faktor yang mengakibatkan 
percikan api pada transformator dapat 
disebabkan pada sistem pendinginannya 
ataupun kurangbaiknya koneksitas 
komponen. Hal ini dapat terjadi karena 
penyebabnya tak diketahui sejak dini. 
Dengan demikian pemeliharaan prediktif 
sangat penting. Hal itu dimaksudkan guna 
mencegah terjadinya kerusakan material 
yang dapat  mengakibatkan pemadaman. 
Padahal setiap industri selalu memerlukan 
energi listrik bagi pengoperasinya.  
Seperti diketahui bahwa kegagalan 
komponen dapat menyebabkan 
terganggunya pasokan energi listrik yang 
tentunya menggangu proses produksi. 
Kegagalan tersebut dapat diakibatkan 
terabaikannya system pemeliharaan 

prediktif yang harus dilakukan secara berkala. 
Dampak dari kegagalan yang terjadi tidak hanya 
berakibat panjang terhadap energi yang dihasilkan, 
tetapi juga terhadap umur penuaan peralatan yang 
terkait. Adapun proses penuaan seringkali ditandai 
adanya degradasi material. Hal ini merupakan suatu 
yang tidak bisa dihindari, tapi dapat dikendalikan. 
Proses ini dapat menyebabkan cacat pada komponen 
sehingga dapat mengurangi sifat konduktivitas. 
Berkurangnya sifat tersebut, dapat menaikkan 
resistivitas dan arus akan terhambat. Akibatnya akan 
menghasilkan panas yang berlebih. Akhirnya, ketika 
temperatur operasi peralatan meningkat, maka umur 
pengoperasian dapat berkurang. Hal yang dapat 
mempercepat cacat pada material peralatan adalah 
seperti suhu yang tinggi sehingga dapat 
meningkatkan laju kerusakan komponen seiring 
dengan jalannya waktu.  
Penyelesaian masalah penuaan tersebut, sistem 
pemeliharaan yang didasari penditeksian dini atas 
kondisi peralatan sebagai alternatif nan jitu. Berbagai 
kondisi yang dapat dipantau misalnya getaran, 
temperatur dan kondisi lainnya. Salah satu teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
thermography. Sistem tersebut menggunakan kamera 
infra merah dan sistem transformator tetap dalam 
kondisi bekerja. Dimana, metode ini akan memantau 
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kondisi dari suatu peralatan berdasarkan 
temperatur dari suatu peralatan karenanya 
sistem tetap beroperasi dan tak boleh 
padam. Oleh karena itu dengan adanya 
sistem pemeliharaan prediksi ini terhadap 
suatu peralatan maka kerusakan secara tiba-
tiba seperti kebakaran dapat dihindari. 
Sistem dengan thermography sangat 
berperan dalam predictive maintenance 
untuk menentukan kondisi peralatan, 
sehingga dapat mengurangi gangguan yang 
terjadi. 
Untuk menghindari kerusakan total dan 
untuk menganalisa kondisi peralatan dari 
gambar termal berdasarkan distribusi 
temperatur terukur melalui beberapa 
parameter. Pada makalah ini difokuskan 
pada pola analisa distribusi panas yang 
dihasilkan transformator daya yang bekerja 
dengan bantuan penggunaan kamera infra 
merah. 

2.1. 2.1. Transformator 
          Transformator ini merupakan 
komponen tenaga listrik yang berfungsi 
sebagai penaik atau penurun tegangan. 
Transformator ini merupakan komponen 
elektromagnetik yang mentransfer energi 
listrik dari satu rangkaian (primer) ke 
rangkaian lain (sekunder) dengan prinsip 
induksi magnet bersama. Induksi ini 
merupakan gabungan induksi magnet oleh 
medan magnet bersama. Pada gambar 2.1 
dibawah ini terlihat suatu rangkaian 
transformator yang terdiri dari inti besi dan 
lilitan. Pada gambar tersebut, generator AC 
menghasilkan energi listrik, yang kemudian 
energi tersebut disalurkan ke kumparan 
primer. Pada kumparan primer mengalir 
arus bolak-balik yang membangkitkan fluks 
medan yang berubah-ubah setiap saat, 
sehingga pada kumparan primer terjadi 
tegangan induksi yang seringkali 
disimbolkan sebagai Ep. Fluks magnet dari 
kumparan primer akan mengenai kumparan 
sekunder, sehingga pada sisi kumparan 
sekunder akan muncul tegangan induksi 
sebagai Es. Jika rangkaian sekunder 
disambungkan dengan beban L maka pada 
kumparan sekunder akan mengalirkan arus 
yang akan menimbulkan fluks magnet. 
Gabungan fluks dari sisi primer dan 
sekunder ini dikenal sebagai fluks bersama. 

 

 

Gambar 2.1. Rangkaian Transformator 
 

Dengan tranformator ini memungkinkan unit 
pembangkit untuk mentransfer energi berjarak jauh. 
Pada sisi pembangkitan alat ini digunakan untuk 
menaikkan tegangan berkisar 11~23kV menjadi 
tegangan transmisi (70kV~500kV). Transformator 
pada ujung sistem transmisi (gardu induk) digunakan 
untuk menurunkan tegangan. Kemudian dari gardu 
induk, daya dikirim ke gardu distribusi untuk 
selanjutnya tegangan diturunkan kembali sesuai 
kebutuhan yaitu 220V atau 380V. Untuk melindungi 
penghantar dari panas yang ditimbulkan diperlukan 
isolasi. Agar tidak mudah rusak akibat kenaikan 
temperatur, maka perlu adanya standar batasan 
kenaikan temperatur yaitu : 
• Kenaikan rata-rata suhu kumparan 65 oC 
• Kenaikan temperatur hot spot 80 oC. 
• Kenaikan temperatur top liquid 65oC 
Kumparan primer dihubungkan dengan tegangan atau 
arus bolak-balik, maka pada kumparan tersebut 
timbul fluks yang akan menginduksikan pada 
kumparan sekunder. Apabila pada rangkaian 
sekunder ditutup maka akan mengalir arus pada 
kumparan ini. Berbagai macam sistem pendinginan 
transformator berdasarkan media dan cara 
pengalirannya dapat diklasifikasikan pada tabel 2.1. 
Pada tabel tersebut dilengkapi dengan keterangan 
bahwa: A= air(udara), O=Oil (minyak), N = Natural 
(alamiah), F =  Forced (Paksaan / tekanan). 

Tabel 1 Tipe Pendinginan Transformator 
 

 
 
2. 2 Indikator  
Untuk mengawasi selama transformator beroperasi, 
maka perlu adanya indikator pada transformator 
seperti: Lampu indikator dari suhu minyak, indikator 
permukaan minyak, indikator sistem pendingin, 
koneksitas antar bagian dan kedudukan tap [7,8] 
Data perbandingan dari jenis transformator yang 
diujikan adalah sebagai berikut: 
Transformator 1250 KVA 

Daya : 1250 KVA, phasa: 3, frekuensi: 50 Hz 
IN= 28,86A(80%), arus nominal : 36,1A, 
impedansi: 6,3 %, pendingin : minyak 

Transformator 250 KVA 
Daya : 250 KVA, phasa : 3, frekuensi: 50 Hz, 
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I-nominal  : 7,2 A, impedansi: 4 %, 
dan pendingin : minyak dengan merk 
sama. 

 
2.3.Jenis Gangguan  
Pada jaringan tenaga listrik, gangguan yang 
terjadi dapat disebabkan oleh 2 hal utama, 
yaitu: gangguan Luar (External Faults) 
yaitu gangguan yang terjadi di sisi luar 
Transformator sedangkan Gangguan Dalam 
(Internal Faults) adalah gangguan yang 
terjadi di dalamnya.  
Pada pengoperasian Transformator 
dilengkapi dengan berbagai series. Adapun 
gangguan yang terdapat pada penyaluran 
energi listrik ini dapat digolongkan dalam 2 
bagian yaitu: 
 
2.3.1  Gangguan tersembunyi 
Kegagalan akibat gangguan ini 
mengakibatkan terjadinya: 1).Busur api 
kecil dan pemanasan lokal. 2).Gangguan 
pada sistem pendingin. Semua gangguan 
tersebut menyebabkan pemanasan lokal, 
tapi tidak mempengaruhi suhu transformator 
secara keseluruhan. Gangguan ini tidak 
dapat dideteksi dari terminal transformator 
karena besar dan keseimbangan arus serta 
tegangan tidak berbeda dengan kondisi pada 
saat kondisi operasi normal. Walaupun 
incipient faults merupakan gangguan yang 
kecil, tetapi jika tidak segera dideteksi akan 
membesar dan menimbulkan kerusakan 
yang lebih serius. 
2.3.2.  Gangguan Hubung Pendek 
Umumnya gangguan ini dapat dideteksi 
oleh rele yang terpasang karena akan selalu 
timbul arus dan tegangan yang tidak normal 
atau tidak seimbang. Jenis gangguan 
hubung singkat ini antara lain berupa 
hubung singkat fasa ke tanah, hubung 
singkat fasa-fasa, hubung singkat antar 
lilitan pada kumparan yang sama dan 
gangguan pada terminal transformator. 
 
2.4. Maintenance Sistem 
Maintenance (pemeliharaan) merupakan 
suatu kegiatan rutin yang bertujuan untuk 
menjaga kerja operasi dari suatu peralatan 
agar peralatan itu dapat beroperasi sesuai 
dengan yang diharapkan. Pemeliharaan 
sistem tidak dapat dipisahkan terhadap 
keandalan. Jika peralatan memiliki 
keandalan tinggi, maka tidak diperlukan 
pemeliharaan walau bukan berarti tak dapat 
diabaikan. Keandalan dari suatu peralatan 
ditunjukkan dengan kemungkinan untuk 
melakukan fungsi yang benar sesuai dengan 
spesifikasinya dibawah kondisi yang 
ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. 

Semua peralatan elektronik pada suatu saat akan 
gagal melaksanakan fungsinya. Suatu peralatan 
dirancang dengan menggunakan kualitas komponen 
terbaik, dalam lingkungan ruangan yang diatur dan 
dipelihara, memberikan unjuk kerja yang lebih baik 
dalam kurun waktu yang lebih lama jika 
dibandingkan peralatan dengan yang dioperasikan di 
dalam lingkungan yang ruangannya yang tidak diatur 
dan tidak dipelihara. Secara umum sebuah peralatan 
harus dituntut untuk memenuhi unjuk kerja berupa 
keandalan yang tinggi dan kontinuitas pelayanannya. 
Unjuk kerja tersebut hanya dapat dicapai melalui 
program pemeliharaan yang efektif dan terencana. 
Sehingga, gangguan yang terjadi pada suatu peralatan 
dapat dikurangi dan akan meminimalkan terjadinya 
kegagalan kerja dari peralatan tersebut. Dalam 
pemeliharaan terhadap suatu peralatan yang rusak 
diperlukan identifikasi bagian-bagian yang rusak dan 
membuat peralatan kembali berfungsi pada unjuk 
kerja operasi yang optimum. Menjaga keandalan 
suatu peralatan dengan pengujian atau monitoring 
secara periodik parameter-parameter penting dari 
peralatan dan mengganti bagian yang diperkirakan 
akan rusak sebelum menyebabkan suatu kerusakan 
yang lebih besar. 
Beberapa Tujuan dari pemeliharaan sistem tersebut 
adalah: a). Meningkatkan reliability, availability,  
effiency., b). Memperpanjang umur peralatan.c). 
Mengurangi resiko terjadin kegagalan peralatan, d). 
Meningkatkan Safety peralatan.e). Mengurangi lama 
waktu padam akibat sering gangguan.[7] 
Jenis–jenis pemeliharaan peralatan dalam Preventive 
Maintenance, yaitu: 
Preventive maintenance adalah pemeliharaan 
pencegahan. Pemeliharaan ini dilakukan dengan 
memperhatikan kondisi peralatan yang beroperasi 
dan memberikan suatu lingkungan yang kondusif 
agar peralatan dapat beroperasi lebih lama.  
 
System Preventive maintenance dibagi menjadi 3 
bagian utama, yaitu: 
 
2.4.1. Predictive Maintenance 
Predictive maintenance adalah sistem pemeliharaan 
yang dilakukan dengan cara memprediksi atau 
memperkirakan kondisi suatu peralatan listrik, yaitu 
kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut 
menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi 
tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. 
Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi 
secara online, baik pada saat peralatan beroperasi 
atau tidak beroperasi. Untuk itu, diperlukan peralatan 
dan personil khusus untuk memberikan hasil analisa. 
Cara ini disebut pemeliharaan berdasarkan kondisi. 
 
2.4.2. Time Base Maintenance 
Time Base Maintenance adalah kegiatan 
pemeliharaan terhadap suatu peralatan yang 
dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan 
peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan 
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unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai 
umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan 
berkala dan berpedoman pada Instruction 
Manual pabrik, standar yang ada dan 
pengalaman. Cara ini disebut pemeliharaan 
berdasarkan waktu. Posisi Predictive 
Maintenance terhadap metode pemeliharaan 
lainnya, dapat dilihat pada gambar 2.2.[6] 
 
 

 
 

Gambar 2.2 jenis pemeliharaan 
 
Kegiatan pemeliharaan rutin merupakan hal 
yang harus direncanakan, sedangkan 
kegiatan yang bersifat darurat merupakan 
kegiatan yang tak terduga. Namun, hal 
semacam ini harus dapat diantisipasi. Pada 
gambar 2.2, tampak bahwa Condition Based 
Maintenance atau Predictive Maintenance 
termasuk dalam Preventive Maintenance 
bersama-sama dengan Time Based 
Maintenance. Adapun Time Based 
Maintenance (TBM) inilah yang biasa 
digunakan oleh pembuat peralatan, yang 
menurut kecenderungan sekarang banyak 
dikembangkan secara bertahap ke arah 
Condition Based Maintenance.  
Jika ada porsi Time Based Maintenance 
yang dapat dilakukan dengan Condition 
Based, akan dialihkan ke Predictive 
Maintenance. Sedangkan perbedaan antara 
Time Based Maintenance dengan Condition 
Based Maintenance dapat dilihat pada 
gambar 2.3. [6] 
 

 
 
Gambar 2.3 Perbedaan Time Base dengan Conditon 

Base Maintenance 
 

Gambar 2.3 memaparkan Time Base Maintenance, 
overhaul atau  perbaikan dilakukan pada setiap 
interval waktu tertentu, yaitu pada S-II tanpa melihat 
kondisi peralatan masih baik atau tidak. Sisa reantan 
waktu kondisi peralatan dari M sampai S-II adalah 
pendek. Dengan Predictive Maintenance, sisa waktu 
tersebut dapat diperpanjang sampai S-III.  
Predictive Maintenance tidak selalu memperpanjang 
interval waktu pemeliharaan, akan tetapi bisa juga 
dengan memperpendek waktu tersebut, jika dari hasil 
pemantauan dan analisa ternyata peralatan sudah 
mendekati batas rusak (R). Hal paling utama dalam 
Predictive Maintenance adalah dengan menentukan 
daftar Pekerjaan. Tujuan utama dibuatnya daftar 
pekerjaan adalah untuk mengingatkan pekerja tentang 
alat apa yang harus diservis, apa yang harus 
dilakukan oleh teknisi (membersihkan alat, dan 
mengganti komponen).  
Dalam daftar pekerjaan akan tercantum prosedur 
pelaksanaan pemeliharaan terhadap peralatan, yang 
harus dilakukan yaitu: 1.Inspeksi, 2. Pemeliharaan, 
3Pembersihan, 4 Pemeriksaan kualitas suara, 5 
Menanyakan pada operator dan 6 Analisis. 
 
2.5. Breakdown Maintenance 
System pemeliharaan Breakdown Maintenance 
adalah suatu metode pemeliharaan yang dilakukan 
setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya 
tidak tertentu dan sifatnya darurat. Dalam hal ini, 
kegagalan atau kecelakaan sudah telanjur terjadi 
terlebih dahulu. Biaya yang diakibatkan oleh 
kerusakan mendadak ini cenderung mahal. Hal ini 
merupakan suatu proses pembelajaran yang mahal 
harganya agar dapat dihindari di masa mendatang. 
Memang hal tersebut karena selain bisa 
mengakibatkan berhentinya operasi suatu  sistem, 
juga karena biasanya kerusakan ini lebih parah dan 
fatal. Untuk itu maka kini dikembangkan sistem 
pemeliharaan secara prediktif yang didasarkan pada 
pantauan suatu kondisi atau kinerja suatu peralatan. 
Bila diabaikan sistem ini maka akan mengakibatkan 
resiko yang tinggi. Dengan pantauan secara rutin, 
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kejanggalan suatu kondisi dapat terdeteksi 
secara dini. Salah satu pemeliharan adalah 
dengan menggunakan teknik thermography. 
[7] 
 
3.1. Spektrum gelombang 
elektromagnet sebagai Dasar 
Thermography 
Spektrum gelombang elektromagnet 
mencakup berbagai macam bentuk pancaran 
elektromagnet yang berbeda-beda, termasuk 
infrared, cahaya tampak, X-rays, dan 
gelombang radio. Perbedaannya hanya pada 
panjang gelombang atau frekuensinya. 
Spektrum gelombang elektromagnet 
tersebut dapat dilihat pada gambar 2.5. Pada 
gambar tersebut dapat dilihat bahwa mata 
manusia dapat merespon pancaran 
inframerah di wilayah sinar tampak dari 
porsi sinar inframerah dalam spektrum 
elektromagnet yaitu 400 nm sampai 750 nm. 
Respon ini membuat mata memiliki 
kemampuan untuk mengamati logam yang 
dipanaskan. Hal ini membuat operator dapat 
mengamati perubahan bentuk warna (yaitu 
panjang gelombang atau frekuensi) dari 
merah membara menuju ke putih bersinar. 
Sebagian besar pancaran inframerah di luar 
wilayah mata manusia dan tidak dapat 
diamati secara langsung. Akan tetapi sinar 
inframerah dapat difokuskan melalui 
detektor pada sistem optik seperti pada 
cahaya tampak.  
 
Pada radiasi panas yang terjadi dan 
ditampilkan pada range frekuensi atau 
panjang gelombang yang luas dirumuskan 
oleh hukum radiasi Planck Tafsir dari 
hukum radiasi Planck adalah panjang 
gelombang yang dominan dari radiasi yang 
dipancarkan menurun seiring kenaikan 
temperatur. Sebagai contoh seperti pada 
gambar 2.4, benda yang panas berwarna 
merah memancarkan panjang gelombang 
paling banyak di area sinar tampak, ini 
sebabnya kelihatan merah. Jika dipanaskan 
terus, frekuensi utamanya bergeser ke area 
tengah dari sinar tampak yang membuatnya 
bersinar putih, atau disebut putih panas. 
Perubahan  warna sebagaimana terlihat pada 
gambar 2.4. 
  

 
 

Gambar 2.4 Spektrum gelombang elektromagnet. 
 

Gelombang  infra merah merupakan suatu metode 
yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi 
elektromagnetik yang berada pada daerah panjang 
gelombang 0,75– 1.000µm[2]. Pada mesin uap, panas 
diubah menjadi energi mekanik. Demikian pula 
energi listrik dapat diubah menjadi panas atau 
sebaliknya. Energi listrik dapat diubah menjadi panas 
dengan cara mengalirkan arus listrik pada suatu 
kawat tahanan. Oleh karena itu suatu peralatan listrik 
akan menghasilkan panas apabila dialiri arus dalam 
selang waktu tertentu. 
 
3.2. Radiasi Panas  
Konsep radiasi panas agak berdasarkan intuisi atau 
perasaan. Jika dirasakan panas dari suatu benda tanpa 
men yentuh benda tersebut, itulah yang disebut 
radiasi panas. Semua benda yang bertemperatur di 
atas nol mutlak (-273,15 ºC atau -459.690K) akan 
memiliki energi panas sesuai dengan temperaturnya 
dan akan memancarkan sebagian energi tersebut 
sebagai energi inframerah. Semakin tinggi temperatur 
benda akan semakin banyak energi yang 
dipancarkannya. Suatu benda juga akan dipanaskan 
jika terjadi penyerapan gelombang inframerah. 
Tubuh manusia mampu memancarkan dan menyerap 
gelombang inframerah. Inilah yang menyebabkan 
perasaan hangat di waktu terik matahari. Pancaran 
inframerah tersebut berasal dari matahari melewati 
ruang hampa dan atmosfir dengan kecepatan cahaya 
akhirnya mengenai badan manusia. Radiasi panas 
didefinisikan sebagai radiasi gelombang 
elektomagnet yang dipancarkan dari permukaan suatu 
benda karena temperaturnya. Radiasi panas 
dibangkitkan pada saat energi panas yang berkaitan 
dengan pergerakan partikel atom yang bermuatan di 
dalam benda diubah menjadi radiasi elektromagnetik 
pada permukaan benda tersebut.  
 
4.1.  Teori Emisivitas  
Radiasi inframerah merupakan energi yang 
dipancarkan sehubungan dengan pergerakan atom-
atom dan molekul dari permukaan benda. Intensitas 
dari pancarannya merupakan fungsi dari temperatur 
material. Kata lain, semakin tinggi suhu, semakin 
banyak intensitas energi inframerah yang 
dipancarkan oleh benda. Sama halnya seperti 
kemampuan memancarkan, material juga 

http://termografer.blogspot.com/2008/12/radiasi-panas.html
http://termografer.blogspot.com/2009/01/teori-emisivitas.html
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memantulkan, menyerap dan pada material 
tertentu mentransmisikan inframerah. Jika 
suhu material sama dengan suhu sekitarnya, 
maka banyaknya radiasi panas yang diserap 
objek sama banyaknya energi yang 
dipancarkannya.  
Emisivitas adalah perbandingan antara 
energi yang diradiasikan oleh suatu benda 
dengan energi yang diradiasikan oleh 
blackbody. Perubahan emisivitas sesuai 
dengan kondisi permukaan benda dan juga 
temperatur dan panjang gelombang. Jika 
nilai emisivitas ini tidak akurat maka 
temperatur yang benar tidak dapat diukur. 
Dengan kata lain, variasi atau perubahan 
emisivitas akan menyebabkan perubahan 
indikasi pada kamera infra merah dan data 
gambar yang diperolehnya. Dengan 
demikian dapat mengganggu analisa hasil 
prediksi yang diperolehnya. 
4.2 Infrared Thermography 
INFRARED THERMOGRAPHY atau 
thermal imaging adalah teknik dimana 
energi inframerah yang tidak tampak yang 
dipancarkan oleh obyek dirubah menjadi 
gambar panas secara visual. Infrared 
Thermography dapat dianggap sebagai 
pemetaan panas tanpa sentuhan dan analisa 
pola panas dari permukaan benda atau 
objek. Thermography dapat digunakan 
untuk menginspeksi peralatan listrik atau 
mekanis untuk menentukan 
ketidaknormalan fungsi benda dengan 
memperoleh pola panasnya. Metode 
inspeksi ini didasarkan pada kenyataan 
sebagian besar komponen di dalam suatu 
sistem akan menunjukkan kenaikan atau 
penurunan temperatur. 
 
4.2.1 Penggambaran dari panas 
benda 
Infrared Thermography adalah gambaran 
sederhana dari panas suatu benda. Semua 
benda memancarkan energi dari permukaan 
mereka sebagai gelombang elektromagnetis, 
yang  secara langsung berhubungan dengan 
temperaturnya. Obyek yang lebih panas 
adalah energi lebih dari benda tersebut 
untuk  memancarkan radiasi. Objek yang 
lebih dingin memiliki yang lebih tinggi 
panjang gelombangnya, sedangkan yang 
lebih panas mempunyai panjang gelombang 
yang lebih rendah. Sehingga energi 
inframerah tidak terlihat oleh mata kasat 
manusia, tapi dapat terlihat kamera 
inframerah. 
Untuk mengukur temperatur yang tepat, 
beberapa parameter yang mempengaruhi 
hasil pengukuran tersebut seperti emisivitas, 
jarak antara kamera dan obyek yang diteliti, 

temperatur lingkungan dan kelembaban. Dalam 
kaitannya dengan karakteristik radiasi inframerah, 
untuk mendeteksi adanya overheating dengan kamera 
infra merah, panas yang dihasilkan harus secara 
langsung diamati.  
 
4.2.2 Monitoring kondisi peralatan 
 
Monitoring kondisi inframerah adalah  teknik yang 
mampu menunjukkan secara langsung 
ketidaknormalan dengan menampilkan distribusi 
panas. Ketidaknormalan tersebut dihasilkan oleh 
permukaan   komponen. Untuk menentukan suatu 
temperatur operasi yang kurang baik dari komponen 
diperlukan beberapa parameter.  
 
Parameter yang pertama adalah dengan  penentuan 
suatu baseline. Baseline pada sistem kelistrikan 
dibentuk ketika sistem sedang beroperasi di bawah 
beban normal. Pada monitoring dapat diperoleh 
parameter tentang temperatur operasi maksimum 
peralatan dan perbedaan temperatur antara bagian 
yang satu dengan bagian yang lain dari suatu 
peralatan. Sebagai contoh, apabila suatu peralatan 
dengan temperatur operasi maksimum antara 75oC – 
100oC, maka jika setelah dilakukan pengamatan 
dengan thermography didapatkan bahwa antara 
bagian yang satu dengan bagian yang lain terdapat 
perbedaan temperatur antara 21oC – 40oC, maka 
peralatan tersebut dinyatakan dalam kondisi kritis. 
Sehingga perlu direkomendasikan bahwa peralatan 
tersebut harus dilakukan perbaikan sesegera mungkin 
untuk menghindari kerusakan fatal pada peralatan 
tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan juga tentang 
kondisi isolasi dari peralatan. Sehingga temperatur 
baik pada saat peralatan tersebut beroperasi harus 
dalam batas normal. Sehingga, selain memperhatikan 
standar inspeksi dengan thermography, harus 
diperhatikan juga manual book dari peralatan 
tersebut. Karena life time peralatan akan menjadi 
setengah apabila temperatur operasi melebihi 10OC 
pada batas temperatur. Monitoring dengan kamera 
inframerah di industri terutama di bagian: [4] 
 
 Inspeksi pada Instalasi Listrik.  
Gangguan pada instalasi listrik muncul sebagai hot 
spot atau titik panas yang dengan mudah dideteksi 
oleh kamera inframerah. Peralatan listrik yang lazim 
diinspeksi berupa sekering, motor listrik, relai-relai, 
isolasi, kapasitor dan saklar-saklar. Titik panas yang 
terjadi pada peralatan tersebut akibat dari naiknya 
nilai resistansi pada suatu rangkaian listrik, kelebihan 
beban atau kegagalan isolasi listrik. Koneksi isolasi 
atau penghantar yang buruk akan menunjukkan 
kenaikan suhu karena resistansinya lebih tinggi. 
Koneksi isolasi atau penghantar yang buruk biasanya 
karena kendor, bahan koneksi teroksidasi atau terjadi 
korosi. Hal tersebut digambarkan seperti pada 
gambar 2.5. tentang inspeksi peralatan listrik dengan 
thermography. Pada gambar tersebut 
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menggambarkan telah terjadi kelainan pada 
sambungan antara transformator dengan 
penghantar.   

 
 Inspeksi pada Peralatan Mekanis.  
Peralatan mekanis yang lazim diinspeksi 
berupa mesin-mesin berputar, dimana 
peningkatan temperatur permukaan mesin 
berputar menunjukkan ada masalah di 
dalam mesin. Peralatan-peralatan mekanis 
yang dapat diinspeksi berupa bearing, gear, 
sabuk pengencang drive belt, kopling 
mekanis, poros dan pompa-pompa. Seperti 
yang ditunjukkan gambar 2.6, yaitu inspeksi 
pada pompa yang dilakukan dengan 
thermography. Pada gambar, pompa telah 
terjadi panas berlebih yang dihasilkan oleh 
gesekan pada bearing yang bermasalah 
sebagai akibat dari pemakaian, 
misalignment (ketidak seporosan) atau 
kurangnya pelumasan.  
 
Thermal Imaging disebut Thermography 
merupakan visualisasi radiasi termal atau 
panas permukaan dalam bentuk distribusi 
warna temperatur terukur. Gambar yang 
terukur terdiri dari beberapa titik yang 
menunjukkan harga temperatur terukur. 
Dalam analisa Thermography terdapat 
parameter analisis yaitu spot meter guna 
mengetahui lokasi di satu titik tertentu dan 
area untuk mengetahui distribusi temperatur 
pada suatu lingkup area. 
Masing-masing memberikan nilai terukur 
dari temperatur permukaan. Prinsip dalam 
analisa adalah mencari ketidaknormalan 
temperatur permukaan melalui distribusi 
warna, dan dengan parameter analisis dapat 
diprediksikan lebih lanjut kemungkinan 
akibat yang ditimbulkan.  
 

Tabel 2: Hasil pengujian suhu pada 
transformator 

 
Selain Pengukuran pada transformator, 
dapat juga dilakukan pengukuran pada 
komponen lainnya seperti pada mesin 
listrik. Pada gambar 2.5 dapat diperlihatkan 
pengukuran pada salah satu bagian dari 
peralatan motor listrik mengalami over 
heating, yang diindikasikan dengan warna 
merah terang yang berbeda dengan 
permukaan fasa-fasa  yang lainnya. Hal 
tersebut bisa disebabkan oleh adanya 
koneksi penghantar yang kendor atau kotor 
sehingga harus diamati dan ditelaah lebih 
lanjut, agar dapat segera diperbaiki. Hal ini 
dapat diketahui sebelum adanya resiko yang 
lebih tinggi. 

 

 
 
Gambar 2.5 Inspeksi peralatan dengan thermography 
 

Inspeksi pada transformator difokuskan pada 
bagian-bagian transformator yang dimungkinkan 
dapat menimbulkan permasalahan baru. Bagian 
transformator yang dapat bermasalah adalah: 
1. Koneksi kendor di terminal bushing. Jika ada 

yang kendor pada koneksi akan terjadi panas 
lebih walaupun beban dalam kondisi normal.  

2. Aliran oli transformator yang terhambat di 
radiator atau coolernya. Apabila ada masalah 
tersumbat maka akan terlihat temperatur yang 
tidak seragam pada cooler tra.  

3. Panas lebih di tap changer . Dalam kondisi 
normal, dimana tap changer sedang tidak 
beroperasi, tangki utama transformator lebih 
panas dibandingkan bagian kompartemen tap 
changer karena adanya pemanasan rugi winding 
dan arus edi di winding dan intinya. Jika kondisi 
menunjukkan sebaliknya berarti ada masalah. 

4. Level oli di transformator / bushing. Gambar 
menunjukkan daerah perbatasan seberapa tinggi 
level oli, yang bagian lebih terang menunjukkan 
ada oli sedangkan yang gelap menunjukkan 
bagian yang tidak terkena ol 

 

DAYA 250KVA (5,76A) 1250KVA(28,86A) 
PARA 

METER 
SUHU 
TINGGI 

SUHU 
RENDA
H 

SUHU 
TINGGI 

SUHU 
RENDA
H 

2008 40,8 40,6 45,1 44,6 
2009 36,7 36,3 40,6 40,4 
Wind 35,8 35,5 46,2 41,8 
Arus 
nomina
l 

7,2A  36,08A  
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4.2.3 Analisa hasil pengujian 
transformator  
Pengambilan data pengujian dilakukan pada 
dua transformator daya 250 KVA dan 
1250KVA yang berada di dalam ruang 
transformator. Transformator 250KVA jenis 
step down ini menurunkan tegangan dari 20 
kV menjadi 380V. Transformator 250 KVA 
ini, ketika pengambilan gambar pada tahun 
2008 dan 2009 dibebani sekitar 80% beban 
maksimum. Dimana arus nominalnya 
sebesar : 

V
SIn
.3

=   
kV

kVA
20.3

250
=   = 7,2 A 

sehingga karena pada transformator ini 
dibebani 80 % In, maka arusnya 80% x 7,2 
A adalah sebesar 5,76A. Nilai arus ini juga 
masih diambang batas normal untuk 
transformator beroperasi secara kontinu. 
Dari data hasil pengukuran thermography 
pada tahun 2008, pengambilan contoh 
temperatur diambil dari empat titik yaitu 
pada masing-masing fasa dan winding 
transformator. Temperatur pada masing-
masing fasa adalah 40,7oC, 40,8oC, dan 
40,6oC. Suhu tertinggi  adalah 40,8oC dan 
suhu terendah 40,6oC Sedangkan pada 
winding transformator temperaturnya adalah 
44,2 oC, dengan target temperatur sebesar 
37,9oC. Pengambilan thermography tersebut 
dilakukan pada temperatur udara sekeliling 
sebesar 35oC. Hal tersebut karena 
pengambilan gambar kedua transformator 
tersebut hanya berbeda beberapa menit. 
Transformator tersebut mempunyai tingkat 
emisivity sebesar 0,9. 
Pada hasil pengukuran thermography  
transformator 250 KVA tahun 2009, 
mengalami penurunan suhu, dimana suhu 
tertinggi hanya 36,7oC. Pengambilan contoh 
temperatur diambil dari empat titik yaitu 
pada sisi fasa dan kabel transformator. 
Temperatur pada sisi fasa adalah 36,7oC dan 
36,3oC, sedangkan pada sisi kabel 
temperaturnya adalah 35,8oC dan 35,5oC, 
dan dengan target temperatur sebesar 
36,8oC. Temperatur pada sisi kabel 
cenderung lebih rendah bila dibandingkan 
dengan temperatur pada bagian bushing 
transformator. Hal itu dikarenakan  pada sisi 
bushing lokasinya dekat dengan winding 
transformator dan juga karena terletak pada 
sambungan atau koneksi antara 
transformator dengan penghantar. 
Pengambilan thermography dilakukan pada 
temperatur 30oC. Transformator tersebut 
juga mempunyai tingkat emisivity sebesar 
0,9.  

Dapat diketahui dengan jelas bahwa suhu ruang 
lokasi pengujian cukup memberikan efek bagi hasil 
pengukuran suhu transformator 250 KVA dan 
demikian pula pada transformator 1250 KVA. Pada 
transformator 1250KVA mengalami penurunan suhu 
dari 45,1oC (2008) dan suhu  40,6oC (2009). 
Sistem pengujian untuk transformator 1250 KVA 
juga dilakukan sama seperti halnya pengujian pada 
transformator 250KVA. Adapun hasil pengujian 
tersebut secara mudah dapat dilihat pada tabel 2 
sebagai bahan perbandingan antar kedua 
transformator tersebut. Kedua transformator tersebut 
dalam kondisi layak. 
 
5. Kesimpulan 
Dari beberapa uraian pembahasan sebelumnya maka 
dapat diambil 3 kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Metode dengan system thermography ini sangat 
mendukung proses pemeliharaan dari suatu peralatan, 
sehingga kondisi dan gangguan suatu peralatan dapat 
dipantau atau diketahui sedini mungkin. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan pemantauan peralatan secara 
berkala. 
2.  Kondisi lingkungan tempat pengujian dapat 
mempengaruhi temperatur operasi suatu peralatan. 
Dari data diperoleh bahwa pada temperatur udara 
35oC, temperatur transformator 1250KVA dapat 
mencapai 45,1 oC dan 40,8oC (250KVA). Sedangkan 
pada temperatur udara 30oC, temperatur 
transformator dapat mencapai 40,6oC dan 36,7 oC 
(250KVA). 
3.  Perbedaan temperatur (ΔT) pada suatu titik akan 
menentukan tingkat kondisi suatu peralatan. Pada 
data thermography tersebut, transformator masih 
dikategorikan normal dengan  perbedaan temperatur 
(ΔT) masih dibawah 5oC. Untuk transformator 250 
KVA ini, ΔT sebesar 0,2 oC pada tahun 2008 dan 0,5 
oC pada tahun 2009. Dengan demikian terlihat bahwa 
sistem penditeksian berbasis thermograph dengan 
bantuan Infra Red dapat digunakan sebagai langkah 
pemeliharaan tahap awal. 
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ABSTRAK 

Makalah ini memaparkan suatu simulasi tentang sistem pembangkitan energi listrik pikohidro berdasarkan 4 inlet  
tenaga gravitasi air mengalir sebagai penggerak generator. Perancangan Sistem Pembangkit listrik pikohidro ini 
mempunyai empat inlet sebagai penggerak generator yang disimulasikan dengan CFD sebagai suatu alternatif 
penghasil energi listrik terbarukan. Dalam menghadapi krisis energi saat kini maka konversi energi air menjadi 
energi listrik ini merupakan salah satu solusi alternatif untuk menghasilkan energi yang bersih dan ramah 
lingkungan. Namun harga penghasil energi listrik alternatif yang mendominasi pasar dan masih relatif mahal serta 
membutuhkan teknologi proses produksi yang sulit. Untuk lebih dapat memaksimalkan penggunaan listrik di tanah 
air dengan sumber air yang berlimpah maka dirancanglah suatu system pembangkitan tenaga listrik pikohidro 
berskala kecil dan tanpa bahan bakar sehingga beroperasi dapat secara individual. Guna mensimulasikan 
perancangan pikohidro ini digunakan teknologi simulasi CFD Cosmos Floworks2007 dengan bentuk aliran fluida 
pada katup berdimensi 1:11. Dari rancangan ketinggian tangki air sebesar 3m dan efisiensi kerja berhasil 
mencapai 60% dan berpotensi menghasilkan energi listrik 1200 Watt. 
 
Kata kunci :Pembangkit alternatif, simulasi, analisis dimensi, pikohidro dan analisis CFD. 

 
 

I. PENDAHULUAN  
Usaha pelestarian lingkungan hidup dan iklim di bumi 
termasuk tantangan global yang disadari sepenuhnya oleh 
kalangan masyarakat nasional maupun Internasional[1]. 
Sehingga diperlukan strategi ganda untuk meningkatkan 
efisiensi pemakaian energi dan sumber daya alam, dan 
untuk menambah produksi energi terbarukan serta bahan 
baku yang tumbuh kembali. Dengan demikian 
terdoronglah usaha pengembangan teknologi energi yang 
inovatif, baik di pihak produsen, seperti pembangkit 
tenaga listrik dan penghasil energi terbarukan, maupun di 
pihak pemakai energi. Sumber daya alam negeri ini dapat 
dimanfaatkan dan dioptimalkan pemakaiannya untuk 
menghasilkan daya listrik. Olehkarenanya pemanfaatan 
tenaga gravitasi air dengan 4 inlet akan dijadikan 
penggerak generator guna menghasilkan energi listrik 
berukuran sangat kecil agar penggunaannya berskala 
individu dan dapat disebut sebagai pikohidro.  
Hal itu dimaksudkan untuk pemerataan penggunaan eneri 
kistrik hingga ke pelosok negeri. sehingga setiap anggota 
masyarakat dapat menggunakan, merawat dan 
mengoptimalkan penggunaan sumber yang berlimpah di 
sekitarnya. Akibatnya setiap anak bangsa ini terutama 
yang tinggal di pedesaan sekalipun dapat mengecap 
Energi listrik sebagaimana layaknya kehidupan di 
perkotaan dan bahkan dengan tanpa memikirkan bahan 
bakar BBM. 
2.1. GENERATOR-ALTERNATOR 

Generator adalah sebuah mesin listrik yang dapat 
mengubah daya mekanis menjadi daya listrik. 
Sedangkan alternator merupakan generator elektris 
yang digerakan untuk menghasilkan arus bolak 
balik. Pada alternator arus listrik dibangkitkan 
dalam kumparan pada saat kumparan diputarkan 
dalam medan magnet. Jenis arus listrik yang 
dibangkitkan adalah arus bolak-balik yang arah 
alirannya secara konstan berubah-ubah dan untuk 
merubahnya menjadi arus searah, diperlukan sebuah 
komutator dan brush (sikat-sikat). Gambaran 
tentang magnet berputar di dalam kumparan dapat 
dilihat pada gambar 1 yang dilengkapi dengan koil 
rotor dan stator. 
 

 
Gambar 1: Magnet berputar di dalam kumparan 

 
Bagian-bagian utama dari alternator adalah 

rotor  yang membangkitkan elektromagnetik, stator 
yang membangkitkan arus listrik dan diode yang 

mailto:asofwan31@yahoo.com
mailto:parantow@yahoo.co.id
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menyearahkan arus. Sebagai tambahan, terdapat pula 
brush yang mengalirkan arus ke rotor coil untuk 
memperhalus putaran rotor dan fan untuk mendinginkan 
rotor, stator serta diode. Semua bagian tersebut dipegang 
oleh front dan rear frame seperti terlihat pada gambar 1. 

 
2.2 Pemodelan Sudu dan Rumahnya  
Sudu merupakan bagian dari sistem penggerak berupa 
pelat yang disusun secara melingkar pada suatu poros. 
Rumah sudu digunakan untuk penempatan sudu 
penggerak sekaligus tempat berputarnya sudu. 
Berputarnya sudu digerakkan oleh energi kinetik yang 
dihasilkan oleh air yang mengalir secara vertikal. Rumah 
sudu dirancang sedemikian rupa sehingga air yang telah 
masuk setelah memutar sudu akan keluar dan mengalir 
kembali menuju bejana penampung utama.  
 
 

 
 

 
Gambar 2: Konsep Rumah Sudu Penggerak dan 

Bagiannya. 
Rumah sudu (Housing Impeller) secara transparan dapat 
dilihat pada gambar 2 yang dilengkapi dengan potongan 
dari bagian-bagian, baik yang tampak dari luar maupun 

potongan tampak dari dalam. Pada rumah sudu 
tersebut memiliki empat inlet sebagai tempat masuk 
mengalirnya air sebagai penggerak. Keempat inlet 
tersebut mempunyai desain posisi arah yang saling 
berbeda satu dengan yang lainnya. Hal itu 
dimaksudkan agar putaran yang dihasilkan sudu 
tersebut dari dapat berkesinambungan dan kostan.  
 
2.3 Pemodelan Katup tipe Ball Valve 

Katup atau valve dapat difungsikan 
sebagai gerbang pengendalian (control-gate) yang 
memiliki peran untuk mengatur besar kecilnya debit 
air. Air tersebut yang akan mengalir didalam pipa 
menuju penstock sebelum akhirnya air mengalir 
menuju rumah sudu (Housing Impeller). Penstock 
dipasang dan diletakkan secara kolinier dengan 
lubang outlet pada katup sehingga debit dan 
kecepatan air yang mengalir pada penstock. Sudah 
tentu besarnya aliran sangat dipengaruhi oleh besar 
kecilnya katup yang terbuka pada ball valve (lihat 
gambar 3). 

 

 
Gambar 3 Ball valve 

 
 
2.4 Pemodelan aliran fluida pada penstock 
Teori dasar pemodelan aliran pada penelitian ini 
digunakan untuk menganalisis turbin air yang 
dirancang, menyangkut perilaku fluida cair 
(hidrostatika) yang meliputi teori hidrostatika dan 
hidrodinamika. Basaran fluida yang terlibat dalam 
perhitungan turbin air tersebut adalah tekanan (p), 
massa jenis (ρ) dan viskositas (v atau μ). Viskositas 
dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu viskositas 
kinematik v dan viskositas absolut dinamik μ. 

Jumlah energi listrik yang dihasilkan 
tergantung dari volume aliran air dari head (beda 
ketinggian permukaan air pada bejana dan 
penstock). Semakin besar aliran yang masuk ke 
dalam penstock, maka makin besar energi listrik 
yang dapat dihasilkan. Persamaan untuk mengukur 
energi listrik yang dihasilkan oleh system pada 
turbin Kaplan adalah sebagai berikut [2]: 

ηρgQHP =    [1] 

P adalah tenaga listrik yang dihasilkan 
dalam satuan [Watt], Q aliran rata-rata debit air 
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yang mengalir masuk (m3/s), gravitasi g (m/s2), kerapatan 
air ρ (kg/m3), head statis H (m) dan efisiensi η. Simulasi 
CFD digunakan sebagai salah satu cara untuk 
menganalisis aliran fluida pada penstock. Analisis 
menggunakan CFD (Computional Fluid Dynamic) 
dibutuhkan pemodelan persamaan-persamaan aliran 
fluida pada rumah turbin, beberapa persamaan utama 
akan dijabarkan sebagai berikut : 
a) Persamaan kontinuitas  

Persamaan kontinuitas (konservasi massa)  
suatu aliran dalam pipa sebagai fungsi dari kecepatan 
aliran secara umum dapat dituliskan dalam persamaan 2, 
sebagai berikut [4]:  

 

0)( =∇+
∂
∂ U

t
ρρ

  [2] 

Dimana ρ adalah kerapatan dan U adalah 
kecepatan aliran air dalam pipa, dimana nilai besaran 
pada aliran fluida inkompresibel (ρU) = 0 pada keadaan 
steady.  

 
b) Persamaan momentum  

Persamaan gerak fluida dalam pipa umumnya 
memenuhi persamaan konservasi momentum yang  
mempunyai parameter viscositas, tekanan status. Bentuk 
persamaan tersebut diperlihatkan pada persamaan 3 
sebagai berikut [2]:  

 

m
T SUUPUU

t
U

+∇+∇•∇+−∇=•∇+
∂
∂ )))((()()( µδρ
ρ

 [3] 

Dimana P adalah tekanan statik, μ dinamik 
viscositas dan Sm adalah sumber momentum. Sumber 
momentum diakibatkan gaya diakibatkan gerakan fluida 
akibat gravitasi. 

 

III. FORMULASI MASALAH DAN SIMULASI 
CFD 

 
3.1 Deskripsi  

Katup pengendali (Control Gate) adalah 
merupakan tempat dimana pengaturan besarnya debit 
fluida yang mengalir dari bejana ke penstock sebelum 
akhirnya mengalir ke rumah sudu dan selanjutnya 
mengakibatkan akan berputarnya sudu penggerak. Katup 
tersebut disusun secara kolinier dengan penstock 
sehingga aliran fluida pada tempat masuk (water inlet) 
katup dan penstock mempengaruhi aliran yang masuk 
pada rumah sudu. Dimensi katup mempengaruhi aliran 
fluida yang masuk ke dalam penstock. Oleh karena itu 
diperlukan analisis katup agar didapatkan profil katup 
dan penstock yang optimal.  
3.2 Model geometri 

Pada pemodelan geometri dari suatu bentuk katup (valve) 
akan menggunakan bentuk dan ukuran yang sebenarnya 

dari model yang akan disimulasikan [3]:. Pada 
umumnya, guna perolehan pemodelan geometri 
yang lengkap dilakukan secara 3 (tiga) bentuk 
dimensi. Pada simulasi ini digunakan dengan 
penskalaan yang dipilih 1 :11, Secara jelas 
digambarkan benda tersebut dari tampak samping, 
tampak depan dan tampak atas dan telah 
disimulasikan  sebagaimana digambarkan pada 
gambar 4 di bawah ini. Ukuran geometri dalam 
simulasi subjek ini menggunakan satuan millimeter 
(mm) 

 

 
Gambar 4: Model konsep geometri katup alir 
 
3.3 Model aliran 

Pada pemodelan aliran dalam pipa ini  
diasumsi bahwa kecepatan aliran fluida memiliki 
kecepatan rendah atau dengan kata lain viskositas 
kinematiknya tinggi. Sedangkan fluida kerja adalah 
fluida inkompresibel yaitu air, sebagaimana yang 
direncanakan dalam pembangkitan energi listrik 
yang berbasis air.  

Berdasarkan asumsi tersebut di atas 
digunakan pemodelan untuk aliran turbulen. 
Berbagai parameter air seperti density, viscosity, 
panas khusus dan thermal conductivity sebagai 
fungsi pada temperatur 293,3oK dinyatakan pada 
gambar 5. Temperatur yang meningkat dapat 
mengakibatkan density yang turun walau tidak 
berbentuk linear dapat dilihat pada kurva pertama. 
Demikian pula dengan dynamic viscositasnya. 
Sedangkan konduktifitas air akan meningkat pada 
temperatur yang lebih tinggi, sedangkan specific 
heatnya akan turun pada temperatur dibawah 
293,3oK dan selanjutnya stabil pada kisaran 
temperatur 300oK ~ 320oK dan selanjutnya naik 
kembali pada temperatur di atas 320oK. Kondisi 
tersebut dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5: Parameter air pada temperature 293,3oKelvin. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Permasalahan yang diambil pada kajian analisis 
ini adalah bentuk aliran fluida pada katup berdimensi 
1:11 dengan menggunakan teknologi simulasi CFD 
Cosmos Floworks2007 dengan pemodelan aliran 
turbulen ε−k . Untuk kecepatan air pada water inlet, 
nilai tersebut merupakan hasil simulasi dari air yang 
turun dari penampung utama menuju penampung 
sekunder hingga mengalir melalui pipa hingga menuju 
inlet pada katup.  

 Jika jarak head dengan katup penstock 3 
meter, kecepatan air yang masuk pada water inlet 
sebesar 20m/s, suhu air 293oK, disipasi turbulensi 
(ε ) 1W/kg, energi turbulensi (k) 1J/kg, dan 
tekanan hidrostatis pada water outlet adalah 
101325Pa. maka diperoleh parameter hasil simulasi 
CFD pada katup terbuka penuh sebagaimana dapat 
dilihat pada table 1. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

  
(d) 

 
Gambar 6: (a) Distribusi kecepatan air saat katup 
terbuka penuh, (b) Distribusi kecepatan air saat 

katup terbuka setengah, (c) Distribusi tekanan air 
saat katup terbuka penuh (d) Distribusi tekanan 

fluida saat katup terbuka setengah. 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010      ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 9 - 5 

 
Tabel 1 Parameter hasil simulasi CFD pada Katup terbuka penuh. 

 

Name Uni
t Value Progress 

Use 
in conver 

gence 
Delta Criteria 

Outlet Min 
Velocity  m/s 0.308014 100 On 0.375431701 2.34527973 
Outlet Mass 
Flow Rate  Kg/s -6.24409 100 On 0.000267946029 0.00624408597 
Outlet Max 
Velocity  m/s 49.1434 100 On 0.775236433 2.86022986 
Outlet Volume 
Flow Rate  M3/s -0.00625526 100 On 3.80343926e-007 3.13463064e-005 
Outlet Av 
Velocity  m/s 17.7604 100 On 0.0256130317 0.242269379 
Inlet Av Total 
Pressure Pa 1.43888e+006 100 On 27363.7981 34706.2762 
Outlet Max 
Total Pressure  Pa 1.30673e+006 100 On 37799.7455 112115.601 

 

Tabel 2  Parameter Min/Max hasil simulasi CFD pada katup terbuka penuh. 

Name Minimum Maximum 
Pressure [Pa] -1.17362e+006 1.41183e+006 
Temperature [K] 292.833 293.268 
Density [kg/m3] 998.184 998.262 
Velocity [m/s] 0 59.4003 
X-velocity [m/s] -59.4003 9.15527 
Y-velocity [m/s] -25.4031 25.4509 
Z-velocity [m/s] -25.3361 25.4289 
Heat Transfer Coefficient [w/m2K] 0 0 
Shear Stress [Pa] 1.93838e-005 8809.83 
Surface Heat Flux [W/m2] 0 0 
Water SP Mass Fraction [ ] 1 1 
Water SP Volume Fraction [ ] 1 1 
Fluid Temperature [K] 292.833 293.268 
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Gambar 7 (a) Diagram kecepatan air di dalam katup, (b) Diagram tekanan air di dalam katup. 
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Dalam simulasi penelitian ini dapat diketahui beberapa 
parameter yang ingin dicari adalah debit ait pada outlet, 
tekanan total pada inlet, tekanan total pada outlet, 
kecepatan minimum pada outlet, kecepatan maksimum 
pada outlet, dan kecepatan rata-rata pada outlet, maka 
didapatkan hasil analisis CFD disimulasikan pada 
gambar 6. Hasil simulasi untuk nilai tekanan pada pipa 
inlet sebesar 1.43888e+0061Pa, sedangkan tekanan pada 
pipa outlet sebesar 30673e+006 Pa. Hal ini menandakan 
bahwa akan terjadi aliran air dalam pipa tersebut dengan 
debit air sebesar 0.00625526 m3/s. Hasil lainnya dapat 
dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. 
 
Pada Gambar 6 tersebut ditampilkan hasil simulasi 
terhadap nilai distribusi kecepatan air saat katup terbuka 
penuh dan pada saat katup terbuka setengah, distribusi 
tekanan air saat katup terbuka penuh Distribusi tekanan 
fluida saat katup terbuka setengah. Sedangkan Gambar 7 
(a) menampilkan diagram kecepatan air di dalam katup. 
Pada gambar 7 (b) diperoleh diagram tekanan air di 
dalam katup. 
 
Hasil analisis CFD tersebut dimasukkan ke dalam rumus 

ηρgQHP = , dengan nilai =ρ 998,262 kg/m3, 
=g 9,81 m/s2, =Q 0.00625526 m3/s. Jika dianggap 

efisiensi kerja system keseluruhan adalah 60%, dan jarak 
ketinggian dari bejana hingga katup adalah 

meterH 3= . Dengan memvariasikan nilai ketinggian 
maka akan berpengaruh terhadap hasil daya yang akan 
diperoleh dari sistem ini.  
Maka  potensi daya listrik yang diperoleh berdsarkan 
parameter tersebut diatas adalah: 
 

 

WattP
xxxxP

gQHP

26,110
6,0300625526,081,9262,998

=
=
= ηρ

 

 
Dengan menggunakan perbandingan simulasi berdimensi 
1:11 didapatkan bahwa sistem dapat menghasilkan daya 
listrik sebesar 110,26Watt pada satu inlet, dengan syarat 
air mengalir dari bejana penampung utama menuju ke 
penampung sekunder.  
 
Dengan demikian design ini memungkinkan untuk 
diwujudkan dengan menghasilkan daya listrik total 
berkisar 1,2 kW sehingga layak disebut sebagai 
pembangkit listrik pikohidro. Dengan besar daya listrik 
tersebut dapat diperuntukkan bagi pemenuhan keperluan 
energi listrik dari sebuah rumah tangga secara individu 
sehingga memungkinkan setiap rumah mempunyai 
system pembangkit sendiri. Dengan demikian akan dapat 
membantu program pemerintah dalam pemerataan energi 
listrik bagi masyarakat. 
 
 

V. KESIMPULAN 
 Dari analisa tersebut diatas dapat 
diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Pengaplikasian rumah sudu empat inlet 

dalam hal ini sebagai penggerak mula 
alternator dapat digunakan sebagai 
pembangkit listrik tenaga air pikohidro, 
meskipun output yang dihasilkan 
dipengaruhi oleh faktor kecepatan air, 
debit air, ketinggian head dan dimensi 
alat dapat menghasilkan 110,26 watt 
dengan perbandingan 1:11 . 

2. Dari analisis katup, didapatkan 
perbedaan distribusi kecepatan dari inlet 
sampai dengan outlet pada pikohidro, 
dikarenakan terjadi perbedaan 
kecepatan antara fluida yang dekat 
dinding dan di tengah penstock  

3. Dari analisis katup, tekanan aliran di 
dalam katup terjadi perubahan bilangan 
reynold dari inlet hingga outlet 
dikarenakan pada inlet aliran fluida 
pikohidro masih berupa aliran transisi 
sedangkan pada outlet telah berubah 
sepenuhnya menjadi aliran turbulen. 
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ABSTRAK 

Terdapat banyak jenis turbin angin yang berbeda dengan daya yang sama yang tersedia di pasar 
secara komersial. Masing-masing dari turbin angin ini mempunyai karakteristik tersendiri yang 
tergantung pada banyak faktor diantaranya adalah jenis mesin yang dikopel dengan turbin angin 
tersebut. Pada makalah ini, performansi karakteristik dari turbin angin skala kecil yang terkopel 
dengan generator DC dianalisis. Hubungan antara daya keluaran dan kecepatan angin 
diformulasikan, dan pengaruhnya terhadap performansi didiskusikan.  

 
Kata Kunci: Turbin angin, generator dc, dan performansi karakteristik. 
 
Pendahuluan 

Permasalahan krisis energi telah 
menstimulasi keinginan dalam penerapan 
tenaga angin. Beberapa percobaan telah 
dilakukan untuk mengembangkan sistem 
tenaga angin skala kecil sebagai sumber energi 
listrik. Banyak literatur yang dapat ditemui 
terkait dengan aspek-aspek kelistrikan dari 
konversi energi angin. Acuan [1] dan [2] 
merupakan tipikal penerapan konversi energi 
angin skala  kecil dan menengah, dan acuan [3] 
merupakan tipikal penerapan pengoperasian 
energi angin skala besar. Makalah ini 
memberikan analisis suatu sIstem tenaga angin 
yang memutar generator dc yang mensuplai 
daya ke bebean resistif. Unjuk kerja akan 
melibatkan interrelasi antara parameter-
parameter turbin angin dan beban. Persamaan 
dalam bentuk ajek yang mengaitkan kecepatan 
angin dengan output dipresentasikan pada 
makalah ini. 
 
Karaktersitik Turbin Angin 

 
Gambar 1 Sistem tenaga angin dengan 

generator dc eksitasi terpisah 
 

Gambar 1 menunjukkan elemen-elemen 
dari suatu sistem tenaga angin yang dikopel 
dengan generator dc eksitasi terpisah yang 

outputnya dikontrol oleh arus medan. Daya   

wP  dan torsi wT  dari turbin angin yang 
dibangkitkan oleh sudu-sudu turbin angin 
dengan radius wR  yang beroperasi pada 
kecepatan angin U diekspresikan oleh[4]:        

    32

2
1 URCP wpw ρπ=   

dan  23

2
1 URCT wtw ρπ= ,           (1) 

dimana ρ  adalah kerapatan udara, pC  dan 

tC  masing-masing menyatakan koefisien daya 
dan dan koefisien torsi turbin angin dan 
merupakan fungsi dari rasio antara kecepatan 
poros N dengan kecepatan angin U, yang 
diekspresikan sebagai rasio tip-speed sebagai 
berikut: 

     ( )U
NRw=λ             (2) 

Kemudian tp CC λ= .  Turbin jenis 

propeller mempunyai tipikal pC  dan tC  yang 

terkait dengan λ  seperti diilustrasikan pada 
gambar 2 dimana hanya satu puncak tC  yang 
dapat terjadi yaitu pada rasio tip-speed tertentu 

mλ . Sistem tidak stabil pada daerah mλλ < . 

Daerah stabil adalah 0λλλ ≤≤m , dan 

perkiraan variasi tC  yang terkait adalah:  

       ( )λλ −= 0CCt              (3) 
Suatu perkiraan berupa garis lurus 

terhadap torsi turbin angin diberikan oleh: 
      ( )NUUKT ww α−= 2             (4) 
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dimana: 2/0
3 λρπ CRK ww = , dan 

0λα wR= . 
Torsi turbin angin maksimum diberikan 

oleh persamaan (1) dengan tC  digantikan oleh 

tmC , dan kecepatan poros yan terkait adalah: 

          ( )wmm RUN λ=           (5) 

 
Gambar 2 Karakteristik koefisien torsi turbin 

angin  
 
Generator Eksitasi Terpisah  

Generator dc diasumsikan bahwa 
pengaruh reaksi armature dan histerisis dapat 
diabaikan. Persamaan emf dan torsi adalah:  
      vrRINkE e ++== )(φ ,  

dan NkTTIkT fcwt −−== φ            (6) 
Relasi-relasi berikut diasumsikan untuk 

pengaruh friksi dan untuk fluks generator 
sebagai fungsi dari arus medan fI : 

       

( )2

0

ff

fff

cfcc

bIaI

ICk
TICT

−=

=

+=

φ

          (7) 

Dengan menggunakan persamaan (4) 
dan (6), kecepatan poros N dan resistansi beban 
R dapat dihubungkan untuk kondisi stabil oleh: 

       
( )
( )fw

fw

IfUK
IfUK

N
2

1
2

+

+
=
α

         (8) 

dimana:  
( ) { } ctf TRrvkIf −+= φ1 ,  dan  

( ) { } fetf kRrkkIf ++= 2
2 φ    (9) 

Arus beban ( ) ( )RrvNkI e +−= φ  
diberikan oleh: 

( ) ( ) ( )
( ){ }( )RrIfUK

IvfIfkvUUkK
I

fw

ffeew

++

−+−
=

2

21
2

α
φαφ

                       (10) 
Tegangan output generator RIv =  

diperoleh dengan mengalikan persamaan (10) 
dengan resistansi beban R. Daya output adalah 

2RIVIP == . 
 
Analisis yang disederhanakan 

Jika rugi-rugi sikat, friksi, dan resistansi 
armatur diabaikan (yakni rTkv cf dan  ,,,  
semuanya bernilai nol), persamaan yang 
disederhanakan berikut memberikan: 

      
( )

( )
( )
R
kN

P

kNV
R
kN

I

kkURK
RUK

N

e

e

e

etw

w

22

2

2

φ

φ

φ
φα

=

=

=

+
=

        (11) 

Untuk output maksimum mP , fluks 

adalah ( )etw kkRUKαφ =  sehingga: 

       
t

ew
m k

kK
UP

α4
3=           (12) 

yang menunjukkan bahwa mP  berbanding 
pangkat tiga terhadap kecepatan armatur.  
 
Kisaran penerapan 

Untuk mengoperasikan pada daerah 
stabil, torsi generator pada mNN =  harus 
tidak melampaui torsi maksimum turbin 
armatur wmT . Dengan perkiraan yang telah 
dijelaskan pada bagaian 3.1, maka diperoleh 
kondisi sebagai berikut: 

          02 ≤− wm
w

mte TU
RR

kk
φ

λ
 

Karena itu, kisaran dari φ  diberikan 
oleh: 

         0
2

2 >> φ
λ

ρπ

met

tm
w kk

RUC
R          (13) 

Persamaan (8) sampai (13) dapat 
diterapkan kepada kecepatan N berapapun 
antara 0N  dan mN . 
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Generator Eksitasi Sendiri 
Jika belitan medan pada gambar 1 

dihubungkan melintasarmatur, maka arus 
armatur menjadi fa III += , dan kecepatan 
poros akan menjadi: 

     
( )

( )2
ffe

fff

bIaIk
vIRrrrr

N
−

+++
=  

dan juga: 
( ) ( )( )

fw

ffftcfcw

kUK
RRrbIaIkTICUK

N
+

+−−+−
=

α

22
0

2

kemudian dengan penyederhanaan seperti yang 
diberikan pada bagian 3.1, akan memberikan: 

( )
( )( )

UK
RRrbIaIkUK

bIaIk
Ir

w

ffftw

ffe

ff

α
+−−

=
−

222

2

                                      (14) 
Pengaruh kecepatan angin dan resistansi 

beban pada arus medan diinvestigasi dengan 
menggunakan analisa numerik, dan ini akan 
memberikan karakteristik seperti diberikan 
pada gambar 3. Dengan mengetahui fI , arus 

beban I dapat digantikan dengan fa III +=  
dan performansi yang dianalisis adalah sebagai 
generator eksitasi terpisah. 

 
Gambar 3 Dampak resistansi beban pada arus 

medan  
 
Penerapan Metode 

Performansi dianalisis untuk suatu 
turbin angin jenis propeller sumbu horisontal 
yang memutar suatu generator dc dengan 
parameter-parameter seperti yang diberikan 
pada tabel 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Parameter turbin angin dan generator 
Turbin angin Generator 

wR =0,96 m 24 V, 15 A 

ρ =1,21 Ns2/m4 800 rpm 

mλ = 5,13 r =0,34 ohm 

0λ =11,19 fr =7,3 ohm 

tmC =0,074 tk =0,13Nm/A Wb 

C =0,014 ek =0,13 Vs/Wb rad 
α =0,85 m/rad 

fk =1,6If  Nm2s/rad 

wK =0,25 Ns2/rad eT =(0,06If+0,3) Nm 
   

Hubungan antara pC  dan tC , koefisien 

daya dan torsi, terhadap rasio tip-speed λ  
diilustrasikan seperti dapat dilihat pada gambar 
4. Sedangkan karakteristik magnetisasi 
generator pada gambar 5 direpresentasikan 
oleh: 
       ( )20269,037,1 ff II −=φ           (15) 

 
Gambar 4 Koefisien torsi dan daya turbin angin 

 
Gambar 5 Flux magnet medan terhadap arus 

medan 
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Generator eksitasi terpisah 
Gambar 6 menunjukkan hubungan 

antara kecepatan angin U dengan kecepatan 
poros N dengan parameter-parameter arus 
medan fI  dan resistansi beban R. N 
mengalami penaikan secara proporsinal dengan 
U pada daerah 3-15 m/det. 

 
Gambar 6 Hubungan antara kecepatan angin 

dan kecepatan poros  
  

Kurva-kurva output P terhadap 
kecepatan angin ditunjukkan pada gambar 7 
dan gambar 8. Pada gambar 7 sangat jelas 
terlihat bahwa P diperkiran sebanding dengan 
U2. Pada gambar 8 terlihat bahwa tegangan 
output sebanding dengan U. Dari gambar 5, 7 
dan 8 mungkin dapat dijelaskan bahwa untuk 

fI  = 2 A atau kurang, daya output P 

mengalami penaikan seiring dengan fI , tetapi 

P naik lagi untuk fI >3 A karena kejenuhan. 

 
Gambar 7 Hubungan antara kecepatan angin 

dan daya output 

 
Gambar 8 Hubungan antara kecepatan angin 

dan tegangan output 
 

Gambar 9 menunjukkan suatu himpunan 
kurva-kurva daya output terhadap resistansi 
beban untuk fI = 3 A. Jika 2RIP =  pada 
persamaan (11) diselesaikan untuk daya 
maksimum, maka kondisi yang harus dipenuhi 
adalah: 
         UKkkR wet αφ 2= , 
sehingga daya maksimum adalah: 
        ( )twew kKkUP α43=         (16) 
 Daya maksimum pada gambar 9 
didasarkan pada persamaan (16). 

 
Gambar  9 Dampak resistansi beban pada daya 

output 
  

Generator eksitasi sendiri 
Karakteristik pada gambar 10 

berhubungan dengan U dan N dimana dapat 
dilihat bahwa untuk suatu resistansi beban R 
yang diberikan, tersederhanakan menjadi garis 
lurus. N lebih rendah dibanding yang telah 
diberikan pada bagian 5.1 untuk kisaran U 
yang lebih tinggi, karena arus medan yang 
lebih besar akan memberikan tegangan dan 
daya yang lebih besar. 
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Gambar 10 Hubungan antara kecepatan angin 

dan kecepatan poros 
 

Gambar 11 berhubungan dengan P, V 
dan U. Variasi resistansi beban menggeser 
kurva-kurva tanpa secara substansi merubah 
bentuknya. Sedangkan gambar 12 memberikan 
hubungan antara N dan R dimana menunjukkan 
daya output maksimum dicapai pada nilai R 
yang sembarang, sebagaimana halnya pada 
eksitasi terpisah.  

 
Gambar 11 Dampak kecepatan angin 

 
Gambar 12 Dampak resistansi beban pada daya 

output 
 

 
 

Kesimpulan 
Dari analisis, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yang terkait dengan 
hubungan antara kecepatan angin dan beban 
sebagai berikut: 
a. Untuk sistem praktis, daya output dapat 

dianalisis dari kecepatan angin. 
b. Koefisien torsi tC  diperkirakan berbentuk 

garis lurus dalam daerah stabil. 
c. Daya output maksimum sebanding dengan 

pangkat tiga dari kecepatan angin, dan 
karena itu arus medan (atau resistansi 
beban) harus dikontrol pada kisaran 
kecepatan angin yang lebar untuk 
memperoleh daya output maksimum.  
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ABSTRAK 

Akhir-akhir ini perhatian banyak sekali tertuju pada penggunaan sumberdaya energi terbarukan 
seperti angin, ombak, dan matahari untuk membangkitkan energi listrik. Sayangnya, sumber energi ini 
tidak selalu tersedia setiap saat, dan karena itu, sumber energi konvensional harus selalu tersedia 
untuk memenuhi kebutuhan selama periode ketidaktersediaan energi terbarukan tersebut. Dengan 
demikian, pengkajian keandalan dan keekonomian sumber energi terbarukan ini tidak dapat dibuat 
dengan menggunakan metode yang standar. Pada makalah ini dikenalkan metode ekspektasi 
hilangnya energi untuk mengevaluasi keandalan pembangkitan termasuk di dalamnya sumber energi 
terbarukan. Hasil kajian kemudian digunakan untuk menghitung manfaat sumber eneregi terbarukan 
tersebut berupa analisa energi yng disuplai oleh masing-masing unit pembangkit, dan break-even 
biaya kapital sistem konversi energi angin (SKEA). 
 
Kata Kunci: Keandalan, keekonomian, sistem pembangkitan, dan energi angin. 
 
Pendahuluan 

Penggunaan energi angin, ombak, 
pasang, dan matahari untuk membangkitkan 
tenaga listrik menjadi pusat perhatian pada 
beberapa tahun terakhir ini. Alasannya adalah 
bahan bakar konvensional sangat terbatas dan 
mahal, sedangkan bentuk energi lainnya yang 
biasanya disebut energi terbarukan tidak 
terbatas dan mempunyai biaya operasi yang 
murah walaupun mahal dalam biaya investasi. 
Sumberdaya energi angin salah satu potensi 
yang menjanjikan bukan hanya di Indonesia 
tapi juga di banyak negara bahkan beberapa 
negara telah mengoperasikannya dalam skala 
besar. 

Jika keikutsertaan energi angin akan 
ditimbang dalam suatu sitem tenaga listrik, 
maka keandalan dan keekonomian sistem 
tersebut perlu dikaji secara seksama. Karena 
itu, proses pembuatan keputusan memerlukan 
informasi yang terkait dengan dampak dan 
keuntungan sumber energi angin ini berada 
dalam sistem. Sayang bahwa energi terbarukan 
yang dihasilkan hanya bersif sebentar-sebentar, 
pengoperasiannya tidak dapat dijadwalkan di 
depan dan keluarannya tidak dapat diprediksi 
secara akurat. Konsekuensinya, sejumlah 
ekivalen kapasitas dari pembangkit 
konvensional masih harus tersedia untuk 
menjamin kebutuhan energi dapat tersuplai 
ketika energi dari sumber-sumber terbarukan 
tidak tersedia. Dengan demikian, terbarukan 
harus ditimbang sebagai sumber energi 

pengganti dan bukan sumber kapasitas 
pengganti. Ini akan menimbulkan suatu 
permasalahan tertentu karena kebanyakan 
teknik-teknik standar untuk melakukan 
pengkajian keandalan dan keekonomian 
didasarkan pada kapasitas, sedangkan disini 
yang diperlukan adalah teknik yang didasarkan 
pada energi. 

Makalah ini menimbang permasalahan 
yang dikemukakan di atas dan memperluas 
pendekatan loss of energy (LOE)[1] yang telah 
ada dengan mengaitkan sistem konversi energi 
angin (SKEA) dalam evaluasi keandalan 
kapasitas pembangkit statik. Hasil-hasil 
keandalan ini kemudian digunakan untuk 
menganalisis keuntungan ekonomi sistem 
SKEA. Teknik ini memungkinkan dampak dan 
keuntungan instalasi SKEA pada sistem untuk 
dikaji selama dalam tahap desain. 

Pada metode ini, model sistem 
pembangkitan dikombinasikan dengan model 
beban untuk menganalisis perkiraan energi 
yang tidak tersuplai (excpected energy not 
supplied, EENS) oleh sistem karena adanya 
kerusakan unit pembangkit dan energi yang 
disuplai oleh masing-masing individu unit 
pembangkit.  
 
Model Keandalan 

Tujuan pengkajian keandalan adalah 
untuk menganalisis indeks keandalan sistem 
dan perkiraan energi yang tersuplai oleh 
masing-masing unit pembangkit. Pendekatan 
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secara dasar-dasar probabilistik untuk 
menganalisis nilai-nilai ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a. Menyeleksi model yang cocok untuk 

masing-masing unit pembangkit, yang 
tergantung pada karakteristiknya. 

b. Mengembangkan suatu model kapasitas 
untuk sistem pembangkitan dengan 
menggunakan model-model dari masing-
masing unit pembangkit. 

c. Mengembangkan model beban yang cocok 
dari perkiraaan data selama periode studi. 

d. Mengombinasikan model kapasitas dengan 
model beban untuk mendapatkan indeks 
keandalan sistem dan perkiraan energi 
yang tersuplai oleh masing-masing unit 
pembangkit. 

 
 
Model pembangkitan 

Unit-unit pembangkit dibagi kedalam 
dua grup yaitu unit-unit konvensional yang 
dapat dikontrol dan dijadwal, dan unit-unit 
nonkonvensional seperti SKEA yang umumnya 
tidak dapat dijadwal. Unit konvensional 
direpresentasikan oleh model dua keadaan (up 
dan down) atau oleh model keadaan majemuk 
yang menyertakan keadaan penurunan 
kapasitas (derating). Unit-unit SKEA 
direpresentasikan oleh beberapa keadaan 
keluaran parsial, jumlah keadaan akan 
tergantung pada jenis data yang energi yang 
tersedia, sifat-sifat angin, dan kteristik turbin 
angin. 

Model kapasitas yang cocok untuk 
sistem pembangkit adalah capacity outage 
probability table (COPT). Hal ini memuat 
kemungkinan keadaan hilangnya kapasitas 
untuk suatu himpunan unit pembangkitan yang 
diberikan bersama-sama dengan kemungkinan 
masing-masing keadaan kapasitas yang terkait. 
Model-model kapasitas untuk kedua grup 
(konvesnional dan nokonvensional) harus 
dibuat terpisah. COPT untuk unit konvensional 
dapat dievaluasi dengan menggunakan teknik 
recursive standar. COPT untuk unit-unti 
nonkonvensional juga harus mengenal sifat-
sifat data angin tetapi dapat dievaluasi dengan 
menggunakan teknik yang diberikan pada 
acuan{4]. 
 
Model beban 

Banyak metode konvensional untuk 
mengevaluasi kecukupan sistem pembangkitan 
menggunakan kurva variasi beban puncak 
harian. Kurva ini merepresentasikan jumlah 
hari ketika beban-beban puncak harian 
terlampaui. Akibatnya, bentuk variasi beban 

yang diharapkan sepanjang hari tidak 
ditimbang, dan karena itu model-model 
tersebut tidak dapat digunakan untuk 
mengevaluasi indeks energi. Karena energi 
merupakan syarat utama dari teknik evaluasi 
yang ditawarkan pada makalah ini, model 
beban harus melibatkan variasi beban 
sepanjang hari. Variasi ini direpresentasikan 
oleh kurva lama beban yang merupakan model 
paling cocok digunakan untuk mengevaluasi 
keandalan sistem pembangkitan dimana 
terdapat SKEA. 
 
Pengkajian Keandalan 
Pendekatan dasar 

Teknik pengkajian keandalan dan 
produksi energi didasarkan pada metode 
kehilangan energi yang menghitung perkiraan 
energi yang tidak tersuplai (EENS) yang 
disebabkan oleh adanya gangguan pada unit 
pembangkit. Indeks ini diberikan oleh: 

         ∑
=

=
N

i
ii PAEENS

1
       (1) 

dimana N adalah jumlah total dari pembangkit 
yang dalam keadaan berkapasitas dalam table 
kemungkinan kapasitas sistem, Ai adalah luas 
kurva lama beban di atas suatu beban yang 
sama dengan kapasitas dari keadaan 
berkapasitas ke-i, Pi  adalah kemungkinan 
keadaan berkapasitas ke-i.     

SKEA menyediakan energi listrik secara 
intermitten. Karena alasan ini, SKEA 
duperlakukan sebagai beban negatif untuk 
menimbang kontribusi energinya kepada 
sistem. Ini menghasilkan suatu kurva lama 
beban termodifikasi dengan menggunakan 
teknik yang akan dijelaskan pada bagian 
berikut. Kurva lama beban termodifikasi ini 
nerupakan suatu model beban efektif yang 
dipersepsikan eksis dan karena itu akan 
dipenuhi oleh unit-unit lainnya dalam sistem. 
Hal ini dapat digunakan untuk program 
berikutnya dalam pendekatan LOE untuk 
menentukan keandalan sistem.      
 
Kurva lama beban termodifikasi 

Metode bentuk puncak digunakan untuk 
memodifikasi kurva lama beban dengan 
menggunakan pendekatan kemungkinan 
kondisional dan dengan hanya menimbang 
kontribusi kemungkinan kapasitas dari SKEA. 

Teknik bentuk puncak dapat 
disimpulkan oleh langkah-langkah berikut ini: 
a. Menghitung titik-titik beban dari kurva 

lama beban termodifikasi, yang diberikan 
oleh: 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 11 - 3 

           

( )

Ni
Nk

iCkLjL

o

oc

......,,1
.....,,1

)()(

=
=

−=
                 (2) 

dimana Lc(j) adalah beban ke j (MW) dari 
kurva lama beban termodifikasi, Lo(j) 
adalah beban ke j (MW) dari kurva lama 
beban asli, No adalah jumlah titik dari 
kurva lama beban asli, N adalah jumlah 
turbin angin dalam keadaan berkapasitas 
C(i) adalah kapasitas output turbin angin 
keadaan berkapasitas ke-i. Jika Lc(j) ≤ 0, 
maka Lc(j) dibuat sama dengan 0.  

b. Menghitung lama beban pada kurva 
termodifikasi dengan menggunakan 
persamaan berikut: 

       ( )[ ] ( )[ ]∑
=

×=
N

i
icic PjLdjLD

1
        (3) 

dimana ( )[ ]jLD c  adalah lama beban Lc(j) 
pada kurva termodifikasi kapasitas, Pi 
adalah kemungkinan kapasitas C(i), 

( )[ ]jLd ci  adalah lama beban Lc(j) pada 
kurva lama beban asli ketika direduksi 
oleh C(i).  

 
Evaluasi indeks energi 

Model produksi energi dapat 
diilustrasikan dalam beberapa langkah sebagai 
berikut: 
a. Mengoperasikan unit-unit pembangkit 

sesuai dengan merit order, termasuk 
SKEA. 

b. Menganalisis persyaratan energi total 
sistem selama periode studi 

c. Menghitung output energi yang diharapkan 
daro masing-masing unit pembangkit. 

Jika biaya operasi SKEA lebih kecil dari 
unit-unit lainnya dalam sistem, maka 
pembangkit ini harus tampil lebih dahulu 
dalam daftar prioritas untuk dibebani. Output 
energi yang diharapkan dari pembangkit ini 
sama dengan luas antara kurva lama beban asli 
dan kurva lama beban termodifikasi. Unit-unit 
konvensional kemudian ditambahkan, kapan 
diperlukan, ke tabel kemungkinan hilangnya 
kapasitas. Tabel ini dikombinasikan dengan 
kurva lama beban termodifikasi untuk 
menentukan output energi yang diharapkan 
masing-masing unit pembangkit. Energi yang 
diharapkan untuk disuplai masing-masing unti 
konvensional sama dengan perbedaan antara 
energi yang diharapkan untuk tidak displai 
sebelum unit ditambahkan dan energi yang 
diharapkan untuk tidak disuplai setelah unit 
ditambahkan. 

Jika biaya operasi SKEA bukan yang 
paling rendah dalam sistem, kurva lama beban 
dimodifikasi lagi (yang kedua kalinya) dengan 
menggunakan teknik serutan puncak dalam 
kedua langkah modifikasi. Pada langkah 
pertama, kurva lama beban asli dimodifikasi 
oleh tabel kemungkinan hilangnya kapasitas 
dari unit-unit konvensional yang ditempatkan 
pada prioritas paling tinggi dalam daftar merit 
order, kurva termodifikasi ini merupakan kurva 
lama beban asli yang baru. Pada langkah 
kedua, kurva lama beban asli yang baru 
inidimodifikasi oleh tabel kemungkinan 
hilangnya kapasitas dari SKEA. 

Output energi yang diharapkan dari 
turbin angin sama dengan luas antara kurva 
lama beban asli dan kurva lama beban asli yang 
baru termodifikasi. Output energi yang 
diharapkan dari unit-unit konvensional 
dianalisis dengan menggunakan prosedur 
seperti yang dijelaskan di atas. Kurva lama 
beban asli dan kurva lama beban asli yang baru 
termodifikasi digunakan untuk menentukan 
output energi yang diharapkan dari unit-unit 
konvensional dengan biaya-biaya operasi yang 
lebih rendah dan yang lebih tinggi dari biaya 
operasi turbin angin. 
 
Pengkajian Keekonomian SKEA 
Konsep-konsep 

Ketika sumber energi intermitten 
dipasang ke dalam suplai tenaga listrik pada 
skala  besar, pengkajian seharusnya 
menyertakan, sebagai tambahan dari evaluasi 
keandalan sistem, biaya-biaya dan penerimaan 
publik terhadap sumber energi ini. Biaya 
investasi turbin angin perkilowatt relatif masih 
tinggi dibandingkan dengan biaya pembangkit 
energi fosil. Namun demikian, sangat 
diharapkan bahwa biaya ini akan menurun jika 
mengintroduksi produksi masal. Perkembangan 
turbin angin telah kelihatan menarik pada 
beberapa negara dimana dapat dilihat tanda 
adanya kompetisi biaya perkilowatt bila dibuat 
dalam jumlah yang besar terhadap unit 
pembangkit dari energi fosil.   

Hal ini, dan pertimbangan lainnya, 
termasuk pengalaman keterbatasan pengalaman 
operasional dengan pembangkit-peangkit 
ukuran besar, mengartikan bahwa biaya kapital 
sangat tidak menentu. Karena itu, adalah lebih 
baik menghitung break-even biaya modal untuk 
menentukan nilai keekonomian SKEA. 
 
Metode pengkajian 

Pengkajian keekonomian didasarkan 
pada asumsi bahwa dua keuntungan utama 
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SKEA dalam sistem pembangkitan selama 
umur operasinya adalah: 
a. Hemat bahan bakar, 
b. Penurunan energi yang diharapkan tidak 

disuplai. 
Keuntungan yang pertama terkait 

dengan kenyataan bahwa energi SKEA akan 
menggantikan energi yang seharusnya disuplai 
oleh pembangkit yang mempunyai biaya 
operasi mahal.  

Keuntungan yang kedua terkait dengan 
kenyataan bahwa dampak SKEA pada 
keandalan sistem mempunyai arti yang lebih 
berarti ketika diekspresikan dalam energi 
ketimbang dalam daya. Juga pada daerah-
daerah yang sangat tergantung pada energi 
listrik, nilai keandalan sebaiknya diukur oleh 
dampak intrupsi (pemadaman) terhadap 
ekonomi dan sosial. Magnitud dari dampak ini 
sangat tergantung pada karakteristik pengguna 
(seperti jenis dan skala pengguna, 
ketergantungan), dan pada karakteristik intrupsi 
(seperti lama, sering dan waktu kejadian). 
Sangat jelas bahwa, ukuran intrupsi sebenarnya 
sangat baik bila diberikan dalam terminology 
energi. 

Prosedur untuk menentukan keuntungan 
SKEA disimpulkan pada langlah-langkah 
berikut: 
a. Mendefnisikan suatu kasus dasar tanpa 

SKEA, kemudian menghitung: 
• Output energi yang diharapkan 

masing-masing unit pembangkit 
dengan menggunakan metode seperti 
yang telah diuraikan sebelumnya. 

• Biaya produksi keseluruhan sistem 
dimana sama dengan penjumlahan 
energi yang diharapkan tersuplai oleh 
masing-masing unit pembangkit 
dkalikan dengan biaya operasi per 
kilowatt-jam. 

• Keandalan sistem yang diukur dengan 
energi yang tidak diharapkan tersuplai 
(EENS). 

b. Menambahkan SKEA pada kasus dasar, 
kemudian menghitung item-item yang 
sama di atas (langkah a). 

c. Membandingkan biaya produksi 
keseluruhan sistem kasus dasar dengan dan 
tanpa SKEA. Perbedaan yang terjadi akan 
sama dengan penghematan bahan bakar 
yang disebabkan oleh penggunaan SKEA. 

d. Membandingkan EENS sistem dengan dan 
tanpa SKEA. Perbedaan yang terjadi akan 
sama dengan penurunan dalam energi yang 
diharapkan tidak tersuplai karena adanya 
SKEA. Keuntungan keandalan sistem yang 
diciptakan oleh SKEA dapat diekspresikan 

dalam terminology keeknomian dengan 
mengalikan penurunan EENS oleh biaya 
yang diestimasi dari kWh yang tidak 
tersuplai. 

e. Menghitung keuntungan keseluruhan 
SKEA (B) yang diberikan oleh 
penghematan bahan bakar (S) plus biaya 
penurunan EENS (EC):  

              B = S + EC           (4) 
Prosedur di atas, (a) sampai (e), harus 

diulangi untuk setiap tahun selama waktu 
operasi SKEA. Masing-masing kasus dasar 
harus menyertakan program ekspansi kapasitas 
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
(beban) puncak. 

Break-even biaya kapital SKEA (BC) 
diberikan oleh nilai net-present keuntungan: 

      
( )∑

= +
=

N

i
i

i

DR
B

BC
1 1

            (5) 

dimana N = umur operasi SKEA, Bi =  
keuntungan dalam tahun ke-i karena adanya 
SKEA, DR = discount rate. 

Pertimbangan keputusan dan enjinering 
kemudian dapat dibuat dengan 
membandingkan break-even biaya kapital 
SKEA dengan biaya kapital sebenarnya. 
 
Penerapan Metode 
Data sistem dan asumsi-asumsi 

Algoritma yang dijelaskan sebelumnya 
untuk mengkaji nilai keekonomian SKEA 
diterapkan pada suatu sistem tipikal yang berisi 
pusat listrik tenaga angin berkapasitas 0,5 MW 
dengan beberapa asumsi yang dibuat sebagai 
berikut: 
a. Tingkat kapasitas yang terkait dengan 

kemungkinan setiap unit SKEA adalah 
seperti diberikan pada table 1. Karena 
keterbatasan informasi, maka distribusi 
kemungkinan pada table 1 diambil sama 
untuk semua periode studi yakni 364x24= 
8736 jam. Hal tidak benar dalam praktek 
karena distribusi angin bervariasi 
sepanjang tahun. Juga suatu kumpulan data 
akan menjadi variabel utama di antara 
mesin-mesin pada lokasi yang berbeda. 
Namun demikian, asumsi ini tidak 
mengesampingkan tujuan utama contoh ini 
yang hanya mengilustrasikan teknik yang 
ditawarkan. 
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Tabel 1 Kapasitas output SKEA 
Kapasitas  
input, % 

Kapsitas  
Output, % 

Kemungkinan 

100 0 0,80296 
84 16 0,00296 
70 30 0,01185 
56 44 0,00593 
42 58 0,02519 
30 70 0,02221 
20 80 0,01926 
8 92 0,01630 
0 100 0,09332 

b. Merit order adalah setelah SKEA, tenaga 
air akan menyusul kemudian, panasbumi, 
batubara, minyak. 

c. Kurva lama beban direpresentasikan hanya 
15 titik koordinat. Dari kurva ini, energi 
total yang diperlukan dan faktor beban 
tahunan sistem diketahui masing-masing 
adalah 14.985 MWh dan 60,2%. 

d. Pada saat SKEA komissioning,  
diasumsikan bahwa pembangkit 
konvensional mempnyai biaya operasional 
seperti yang diberikan pada tabel 2, 
sedangkan biaya operasinal tahunan SKEA 
adalah 3% dari break-even biaya 
kapital[2]. 
Tabel 2 Biaya operasional pembangkit 

Pembangkit Biaya 
operasional, 

$/kWh 
Tenaga air 0,000 
Panasbumi 0,032 
Batubara 1 0,038 
Batubara 2 0,042 
Batubara 3 0,046 

Gas 0,048 
Minyak 1 0,051 
Minyak 2 0,054 
Minyak 3 0,058 

e. Biaya operasional pembangkit 
konvensional diasumsikan naik secara 
linier 1,5 kali dari biayanya pada saat 
komissioning SKEA selama periode 25 
tahun. 

f. Discount rate sebesar 5%. 
g. Biaya energi yang tidak tersuplai adalah 

sebesar $1,0/kWh. 
h. Pengembangan pembangkitan berada di 

luar ruang lingkup studi. Karena itu lebih 
lanjut diasumsikan bahwa: 
• Bauran pembangkit sama sepanjang 

umur operasi SKEA 
• Penurunan energi yang diperlukan 

pertahun dari semua pembangkit yang 

mempunyai biaya operasional yang 
lebih tinggi daripada SKEA akan 
sama seperti yang diperoleh pada saat 
komissioning SKEA. 

• Penurunan EENS setiap tahun karena 
adanya SKEA akan sama seperti yang 
diperoleh pada saat komissioning 
SKEA. 

 
Analisa break-even biaya kapital    

Energi yang diharapkan tersuplai oleh 
setiap pembangkit dalam sistem, dengan dan 
tanpa SKEA ditunjukkan pada tabel 3. Biaya 
produksi sistem pertahun sebelum dan sesudah 
penambahan SKEA, dan penghematan bahan 
bakar pertahun karena SKEA juga diberikan 
pada tabel 3. 

SKEA dengan 0,5 MW menurunkan 
EENS dari 1320,5 menjadi 1281,1 kWh/tahun 
yakni 39,4 kWh/tahun atau 2,98%. Penurunan 
ini kelihatannya kecil yakni hanya 0,11%  dari 
keseluruhan energi yang dihasilkan oleh 
SKEA. Karena itu, SKEA telah memberi 
kontribusi utama dalam hal penggantian energi 
ketimbang memperbaiki keandalan sistem. 
Biaya EENS pertahun yang diturunkan adalah: 
EC = $39,4 x 0,5 = $19,7    
dan net present value NEC selama 25 tahun 
adalah: 

    
( )

65,277$
05,01
7,19$

25

1
=

+
= ∑

=i
iNEC  

Dengan demikian, break-even biaya 
kapital SKEA sama dengan jumlah net present 
value dari keutungannya, sehingga: 
BC = $(8155,26-0,423BC+277,65),  
atau BC = $5926,15  
 
Kesimpulan 

SKEA merupakan salah satu sistem 
konversi energi terbarukan yang menjanjikan. 
Karena sifat intermitten angin, pengkajian 
keandalan dan keekonomian sistem 
pembangkitan yang mengandung SKEA tidak 
dapat dibuat dengan dengan menggunakan 
metode yang didasarkan pada kapasitas yang 
banyak digunakan. Makalah ini telah 
menunjukkan bagaimana teknik keandalan 
yang didasarkan pada energi dapat digunakan 
untuk mengkaji hal ini, dan telah 
mengembangkan suatu pendekatan sederhana 
dan praktis untuk menganalisa indeks resiko 
(EENS), energi yang disuplai oleh masing-
masing unit pembangkit, dan break-even biaya 
kapital SKEA. Ciri utama pendekatan ini 
adalah:  
a. Menimbang sifat intermitten energi angin. 
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b. Menimbang sifat kemungkinan gangguan 
terpaksa. 

c. Menimbang biaya bahan bakar dan bauran 
pembangkit dalam sistem yang dikaji. 

d. Dapat memberikan pengukuran keandalan 
sistem pembangkitan, dan karena itu dapat 
menentukan dampak SKEA dalam sistem 
pembangkitan. 

e. Mudah dan sederhana dalam 
implementasi, yang menjadikannya 
sebagai suatu alat yang berguna untuk 
mengkaji peranan jangka panjang SKEA. 

Contoh numerik yang telah dikaji 
mengindikasikan bahwa: 
a. Kontribusi energi SKEA mempunyai 

dampak besar pada keekonomian 
ketimbang EENS. 

b. Break-even biaya kapital SKEA sangat 
tergantung pada jenis bahan bakar yang 
tergantikan. Karena itu, bauran 
pembangkit dan biaya bahan bakar 
sepanjang umur operasinya merupakan dua 
parameter yang sangat penting dalam 
mengkaji nilai keekonomian SKEA. 

c. Break-even biaya kapital SKEA cenderung 
menaik seiring dengan menaiknya 
kebutuhan.  
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Tabel 3 Energi yang diharapkan tersuplai 

Pembangkit 
Output energi yang 

diharapkan 
Penuruan energi 
yang diharapkan Biaya operasional Penghematan 

  
Tanpa 
SKEA 

Dengan 
SKEA     

Tanpa 
SKEA 

Dengan 
SKEA bahan bakar 

  MWh MWh MWh %     pertahun 
          $x1000 $x1000 $x1000 

Tenaga air 2594,59 2594,59 0 0 0 0 0 
Tenaga angin   36,67 - -   0,03XBC 0,03XBC 

Panasbumi 6135,93 6134,71 1,22 0,02 196,34976 196,31072 0,03904 
Batubara 1 2528,82 2523,22 5,6 0,221 96,09516 95,88236 0,2128 
Batubara 2 2899,34 2880,74 18,6 0,64 121,77228 120,99108 0,7812 
Batubara 3 546,01 539,46 6,55 1,20 25,11646 24,81516 0,3013 

Gas 260,87 256,63 4,24 1,63 12,52176 12,31824 0,20352 
Minyak 1 16,37 16 0,37 2,26 0,83487 0,816 0,01887 
Minyak 2 1,08 1,05 0,03 2,78 0,05832 0,0567 0,00162 
Minyak 3 0,87 0,85 0,02 2,30 0,05046 0,0493 0,00116 
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PERANCANGAN ALAT PENCATAT RADIUS SUDUT PUTAR 
PADA KENDARAAN RODA EMPAT BERBASIS 

MIKROKONTROLER 
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ABSTRAK 
Alat pencatat radius sudut putar sangat dibutuhkan untuk mencatat sudut putar pada kendaraan. Jika 
diciptakan alat pencatat radius sudut putar elektronik maka bisa dimanfaatkan untuk dijadikan 
standar, sehingga dapat menentukan kelas jalan yang cocok untuk suatu kendaraan. Prinsip kerja alat 
tersebut adalah sensor ultra sound dipasang pada salah satu roda mobil, kemudian mobil berputar 
mengelilingi arena yang telah ditentukan. Ultrasound tersebut dideteksi kemudian oleh mikrokontroler 
data yang diterima diolah, untuk menentukan besar radius sudut putarnya. Hasil pengujian dari alat 
ini untuk menghitung radius sudut putar dibandingkan dengan data-data yang dikeluarkan oleh pabrik 
kendaraan yang diuji untuk radius sudut putar, menghasilkan kesalahan rata-rata 0,4%.  
 
Katakunci: sensor ultra sonic, mikrokontroler, komunikasi serial, algoritma pengukuran 
 
1. Pendahuluan 

 
Sesuai dengan perkembangan jaman, kebutuhan akan alat transportasi semakin besar, alat transportasi 
atau kendaraan, telah banyak ditawarkan produksen, dengan harga bersaing. Jika banyak kendaraan 
dijalan merupakan salah satu factor penyebab kemacetan. Kemudian bila akan dilakukan perluasan 
jalan, tidak terpikirkan jika kendaraan akan melakukan belok (u turn), karena sering terjadi kendaraan 
tidak dapat belok dengan sempurna. Salah satu parameter utama penyebab masalah tersebut adalah 
radius putar. 
 Radius putar merupakan salah satu factor yang mempengaruhi perilaku arah kendaraan 
khususnya menggambarkan stabilitas arah dari kendaraan. Jika perilaku arah kendaraan semakin baik 
maka dapat dikatakan kendaraan makin stabil dan makin mudah di kendalikan, jika tidak maka akan 
berlaku sebaliknya, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keselamatan dalam mengemudikan 
kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 
Pasal 119 bahwa radius putar kendaraan bermotor maksimum 12 m[7], yang mana ketentuan tersebut 
berlaku untuk semua tipe kendaraan bermotor. Pada kenyataannya setiap kendaraan bermotor 
mempunyai radius putar yang berbeda tergantung dari dimensi kendaraan.   
 Selama ini, pengukuran radius putar kendaraan bermotor masih menggunakan cara yang 
manual yaitu dengan menggunakan kapur sebagai jejak dari roda dan meteran untuk menghitung 
diameter yang terjadi sehingga didapatkan sebuah radius putar dari suatu kendaraan. Tentu saja hal ini 
tidak dapat dijadikan pegangan karena apabila posisi pengukuran tidak tepat, yang akan didapat bukan 
diameter atau radius sudut putarnya, melainkan busurnya saja. Oleh karenanya, karenanya, perlu 
dikembangkan suatu peralatan pengujian radius sudut putar kendaraan bermotor yang mampu 
mengako-modasi semua parameter untuk mendapatkan radius putar.  

 
2. Pendekatan Pemecahan Masalah 
Dengan memperhatikan masalah diatas, maka dirancanglah sebuah alat yang dapat menghitung sudut 
putar dari kendaraan, pada topik ini kendaraan yang dimaksud adalah jenis kendaraan penumpang 
kategori M1. sedangkan untuk spesifikasi dari perancangan alat tersebut diuraikan secara umum pada 
subbab selanjutnya. Mulai dari alat yang mendeteksi setiap putaran mobil, yang dilengkapi dengan 
sensor ultrasonic, kemudian data-data tersebut diolah oleh mikrokontroler 1, kemudian dengan meng-
gunakan pemancar, kemudian data tersebut diterima dan ditampilkan pada LCD, untuk komunikasinya 
menggunakan jenis wireless. 
 
 
. 
 

mailto:d_zariatin@yahoo.co.id
mailto:dewantoandreas@yahoo.com
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2.1 Spesifikasi Perancangan 
 
Pendeteksi jarak dengan output display dan 
pada PC ini, memiliki spesifikasi sebagai 
berikut: 
1. Mikrokontroler berfungsi sebagai 

pengendali dari input dan output 
instrument elektronik, seperti sensor dan 
mengirimkan data secara wireless ke 
PC[11],[9]. 

2.   Sensor ultra sonic berfungsi sebagai 
sensor  pendeteksi jarak. 

 

3.  RFM12B berfungsi sebagai modul pengirim 
dan penerima data serial melalui media 
udara[8],[12].  

4.  LCD yang digunakan untuk menampilkan 
karakter atau bilangan sebagai informasi dari  
kerja suatu system berbasis mikrokontroler. 

5.  PC digunakan untuk melihat atau mengakses 
informasi atau hasil yang didapat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a)       (b) 

Gambar1 (a) DTSR8C dan (b) modul pengirim dan penerima data RFM12B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
Gambar2(a) alat yang dirancang terpadang pada roda mobil, (b) box LCD untuk tampilan nilai radius 

putar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a)       (b) 

 
 

Gambar3. (a) Area rancangan pengukuran radius putar untuk jenis kendaraan M-1, (b) 
Posisi pada lapangan pengujian 
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2.2 Prosedur Penelitian  
 
 
Pada kondisi awal DTS-R8C akan 
menginisialisasi port-port pada 
mikrokontroler, LCD, dan komunikasi 
wireless, kemudian mengirim perintah 
meminta info data jarak. Data jarak 
dikirimkan melalui modul RFM12B 
(transmitter), dan pada bagian receiver 
mengubah menjadi data UART dan diterima 
modul ultrasonic. Modul ultrasonic 
menembakkan sinyal ultrasonic dengan cara 
pulsa ultrasonic dibangkitkan dalam bentuk 
pulsa. Ketika pulsa mengenai benda 
penghalang, pulsa ini dipantulkan dan 
diterima kembali oleh penerima ultrasonic 
yang kemudian data yang sudah diolah oleh 
modul ultrasonic diteruskan ke modul DTS-
R8C Stamp untuk kemudian data tersebut 
ditransmitkan oleh modul RFM12B. 
Data diterima oleh receiver (modul 
RFM12B) di DTS-R8C dan ditampilkan ke 
LCD data juga dikirimkan ke PC melalui 
serial port. Kalau jarak yang diukur terlalu 

jauh (time out) atau tidak terpantulkan, maka data 
yang dikirimkan berupa pesan time out (error) ke 
transmitter. Keseluruhan proses ini dibuatdalam 
bentuk algoritma yang diurai- kan pada sub bab 
berikutnya.(untuk pengukuran dan pengiriman 
data) [1],[4],[6]. 
 
 
2.3 ALGORITMA ALAT 
Algoritma alat pengukur radius putar pada 
kendaraan kategori M-1 (gambar 4)  
 
 
3. PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS  
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 3 
kendaraan kategori M1, adapun merk kendaraan 
yang dimaksud adalah minibus Toyota Avanza, 
sedan Toyota Corolla Altiz, dan Suzuki 
Carry[13],[14],[15]. Untuk posisi-posisi sensor 
yang terpasang dapat dilihat pada Gambar 5(a) 
dan (b), dan terlampir tabel untuk hasil pengujian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Algoritma alat pengukur radius putar pada kendaraan kategori M-1 
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(a) (b) 
Gambar5 (a) letak posisi sensor pada salah satu kendaraan yang diuji, (b) posisi untuk bidang pantul 

yang akan dikelilingi kendaraan yang diuji. 
 
3.1 Pengujian untuk minibus Toyota Avanza (5 kali pengujian) 

Table 2 Pengujian 1 minibus Toyota Avanza 
Pengujian 1  

Minibus Toyota Avanza 
Lebar sumbu roda depan 163,5 cm 

jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 265,5 cm  
Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 

  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 207 164 163 349 472.75 
2 205 165 162 351 472.75 
3 205 165 162 350 472.5 
4 205 165 162 350 472.5 
5 205 165 162 351 473 
6 205 165 162 350 472.5 

Rata-rata 205.3333 165 162.1667 350.16667 472.667 
 

Table 3 Pengujian 2 minibus Toyota Avanza 
Pengujian 2 

Minibus Toyota Avanza 
lebar Sumbu roda depan 163.5 cm 

jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 265,5 cm  
Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 

  (cm) (cm) (cm) (cm)   
1 206 164 163 351 473 
2 206 165 162 351 473 
3 205 165 162 350 472.5 
4 206 165 162 350 472.75 
5 206 165 162 350 473 
6 206 165 162 351 473 

Rata-rata 205.83333 165 162.166667 350.5 472.85 
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Table 4 Pengujian 3 minibus Toyota Avanza 

Pengujian 3 
Mini Bus Toyota Avanza 

lebar Sumbu roda depan 163.5 cm 
Jarak Sumbu Roda (wheelbase) 265.5 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1 350 206 206 207 494.25 
2 350 206 207 162 483.25 
3 351 206 206 162 483.25 
4 350 207 205 162 483 
5 351 206 205 162 483 
6 351 207 205 162 483.25 

Rata-rata 350.5 206.33333 205.66667 169.5 485 
 
 

Table 5 Pengujian 4 minibus Toyota Avanza 
Pengujian 4 

Minibus Toyota Avanza 
lebar Sumbu roda depan 163.5 cm 

Jarak Sumbu Roda (wheelbase) 265.5 cm 
Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 

  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 162 206 348 203 481.75 
2 162 206 349 210 483.75 
3 161 206 349 210 483.5 
4 161 207 349 210 483.75 
5 162 206 349 210 483.75 
6 161 206 349 210 483.5 

Rata-rata 161.5 206.16667 348.83333 208.83333 483.333 
 
 

Table 6 Pengujian 5 minibus Toyota Avanza 
Pengujian 5 Mini Bus Toyota Avanza lebar Sumbu roda depan 163.5 cm  

 Jarak Sumbu Roda (wheelbase) 265.5 cm 
Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1 204 166 165 348 472.75 
2 205 166 165 349 473.25 
3 205 165 164 349 472.75 
4 205 165 165 350 473.25 
5 205 165 165 350 473.25 
6 205 165 165 350 473.25 

Rata-rata 204.83333 165.333333 164.83333 349.333333 473.083333 
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3.2 Pengujian untuk Sedan Toyota Corolla Altiz (5 kali pengujian) 
Table 7 Pengujian 1 Sedan Toyota Corolla Altiz 

Pengujian 1 
Sedan Toyota Corolla Altiz 

lebar Sumbu roda depan 176 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 260 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 323 316 308 308 553.25 
2 321 316 310 310 553.75 
3 321 317 308 308 553 
4 322 316 308 308 553 
5 322 317 307 307 552.75 
6 322 317 307 307 552.75 

Rata-rata 321.8333 316.5 308 308 553.083 
Table 8 Pengujian 2 Sedan Toyota Corolla Altiz 

Pengujian 2 
Sedan Toyota Corolla Altiz 

lebar Sumbu roda depan 176 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 260 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 227 233 220 159 449.25 
2 224 233 220 170 451.25 
3 227 233 221 179 454.5 
4 227 233 220 181 454.75 
5 227 233 220 180 454.5 
6 227 233 220 181 454.75 

Rata-rata 226.5 233 220.1667 175 453.167 
Table 9 Pengujian 3 Sedan Toyota Corolla Altiz 

Pengujian 3 
Sedan Toyota Corolla Altiz 

lebar Sumbu roda depan 176 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 260 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1 302 303 319 323 551.25 
2 301 304 318 322 550.75 
3 302 303 319 323 551.25 
4 302 304 319 323 551.5 
5 303 305 319 323 552 
6 302 304 319 323 551.5 

Rata-rata 302 303.83333 318.83333 322.83333 551.375 
Table 10 Pengujian 4 Sedan Toyota Corolla Altiz 
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Pengujian 4 
Sedan Toyota Corolla Altiz 

lebar Sumbu roda depan 176 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 260 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 312 304 309 320 550.75 
2 312 304 307 322 550.75 
3 313 303 309 321 551 
4 313 303 309 321 551 
5 313 304 309 322 551.5 
6 313 303 309 322 551.25 

Rata-rata 312.66667 303.5 308.66667 321.33333 551.042 
Table 11 Pengujian 5 Sedan Toyota Corolla Altiz 

Pengujian 5 
Sedan Toyota Corolla Altiz 

lebar Sumbu roda depan 176 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 260 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 320 315 307 309 552.25 
2 321 315 306 308 552 
3 320 314 307 310 552.25 
4 320 315 307 308 551.5 
5 320 315 307 309 552.25 
6 320 315 307 309 552.25 

Rata-rata 320.1667 314.8333 306.8333 308.5 552.083 
 
3.3 Pengujian untuk Minibus Suzuki Carry (5 kali pengujian) 

Table 12 Pengujian 1 Minibus Suzuki Carry 
Pengujian 1 

Minibus Suzuki Carry 
lebar Sumbu roda depan 134.5 cm 

jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 197 cm  
Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 

  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 266 214 249 268 447.25 
2 266 215 250 268 447.75 
3 267 215 250 267 447.75 
4 267 215 249 268 447.75 
5 267 215 250 268 448 
6 267 215 250 268 448 

Rata-rata 266.6667 214.8333 249.6667 267.83333 447.75 
Table 13 Pengujian 2 Minibus Suzuki Carry 
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Pengujian 2 
Minibus Suzuki Carry 

lebar Sumbu roda depan 134.5 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 197 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
1 270 234 223 265 446 
2 268 235 223 265 445.75 
3 268 233 222 266 445.25 
4 268 234 222 264 445 
5 268 235 223 265 445.75 
6 268 234 223 265 445.5 

Rata-rata 268.3333 234.1667 222.6667 265 445.542 
Table 14 Pengujian 3 Minibus Suzuki Carry 

Pengujian 3 
Minibus Suzuki Carry 

lebar Sumbu roda depan 134.5 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 197 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1 266 120 221 253 413 
2 266 119 222 252 412.75 
3 265 120 221 253 412.75 
4 266 120 222 253 413.25 
5 266 120 222 252 413 
6 266 120 222 252 413 

Rata-rata 265.83333 119.83333 221.66667 252.5 412.958 
Table 15 Pengujian 4 Minibus Suzuki Carry 

Pengujian 4 
Minibus Suzuki Carry 

lebar Sumbu roda depan 134.5 cm 
jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 197 cm  

Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1 266 267 234 222 445.25 
2 266 265 233 222 444.5 
3 265 266 233 222 444.5 
4 267 267 233 222 445.25 
5 267 267 233 222 445.25 
6 267 267 233 222 445.25 

Rata-rata 266.33333 266.5 233.16667 222 445 
Table 16 Pengujian 5 Minibus Suzuki Carry 

Pengujian 5 
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Minibus Suzuki Carry 
lebar Sumbu roda depan 134.5 cm 

jarak Sumbu Roda (Wheelbase) 197 cm  
Pengukuran Jarak titik A Jarak titik B Jarak titik C Jarak titik D Radius 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1 251 265 265 221 448.5 
2 250 266 265 222 448.75 
3 251 265 265 222 448.75 
4 251 267 265 222 449.25 
5 251 266 265 222 449 
6 251 266 265 222 449 

Rata-rata 250.83333 266.83333 265 221.83333 448.875 
 

Tabel 17 Rata-rata pengujian untuk tiap jenis mobil 
No Jenis Mobil 
  Minibus Toyota Sedan Toyota Minibus Suzuki 
  Avanza (cm) Corolla Altiz (cm) Carry (cm) 
Pengujian 1 472.6666667 553.0833333 447.75 
Pengujian 2 472.875 453.1666667 445.5416667 
Pengujian 3 485 551.375 412.9583333 
Pengujian 4 483.3333333 551.0416667 445 
Pengujian 5 473.0833333 552.0833333 448.875 
Rata-rata 477.3916666 532.15 440.025 

 
Tabel 18 Data sudut putar dari pabrik [13],[14],[15] 

 

no Jenis Kendaraan 
Radius Putar 

(m) 
1 Minibus Toyota Avanza 4.7 
2 Sedan Toyota CorrolaAltiz 5.3 
3 Minibus Suzuki Carry 4.2 

 
Sedangkan data-data yang di ambil sebagai 
referensi untuk sudut putas dari 3 macam 
kendaraan yang diujia adalah sesuai dengan 
tabel 18 
 
 
4. Kesimpulan  

1. Dari hasil analisa didapat bahwa 
alat ukur radius putar pada 
kendaraan penumpang kategori M1 
berbasis AT 89C2051 dan R8C 
memiliki kesalahan relative rata-
rata = 0.387152429%, dan 
ketelitian pengukuran rata-rata = 
99.61284757 % 

2.   Setelah dilakukan pengujian 
terhadap alat radius sudut putar 
kendaraan penumpang M1 berbasis 

AT89C2051 dan R8C bahwa diperlukan 
bidang pantul yang cukup besar agar 
sinyal yang dipantulkan transmitter dapat 
kembali dan diterima receiver. 

3.  Adanya delay pada sensor sonar pada saat 
memantulkan sinyal sampai diterima 
receiver, sehingga proses pengukuran 
harus dilakukan dengan posisi kendaraan 
dalam keadaan berhenti.toyota  

4.   Pada pengukuran jenis kendaraan mini- 
bus Toyota Avanza harus menggunakan 
dudukan, dikarenakan kendaraan jenis 
ini mempunyai sudut chamber yang 
besar sehingga sinyal tidak terpantul 
pada bidang pantul malainkan ke aspal 
atau jalanan. 

5.   Sinyal yang tidak terpantul pada bidang 
pantul menyebabkan sinyal tidak dapat 
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diterima kembali oleh receiver dan 
menyebabkan time out atau error 
pada pengkondisian 
mikrokontroler. 
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ABSTRAK 
Penggerak Antena 2 Axis Dengan Metode Wireless ASK ini ditujukan untuk memperbaiki pengatur posisi 
antena yang pada umunya menggunakan kabel sebagai perantara sistem untuk menggerakkan antena 
tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mendeteksi kerusakan yang terjadi pada antena,  
dikarenakan sulitnya mengetahui kerusakan pada kabel, terutama bila jarak antara penggerak dan 
penerima cukup jauh. Pengatur antena ini dirancang dengan menggunakan mikrokontroler sebagai 
pengendali utama dan rangkaian pemancar dan penerima dengan metode Amplitude Shift Keying (ASK) 
sebagai pengirim dan penerima data dari kontroler menuju antena. Sistem pengatur antena ini dibatasi 
hanya untuk menggerakkan antena menggunakan motor horizontal maupun vertikal, sebesar kelipatan 
10º.Dari hasil uji coba rancangan diperoleh bahwa kecepatan motor horizontal berputar sebesar 360º 
adalah 12,34 detik, sedangkan kecepatan motor vertikal berputar sebesar 360º adalah 10,31 detik. 
Terjadi perbedaan waktu dikarenakan beban yang diputar oleh motor horizontal lebih berat 
dibandingkan dengan beban yang diputar oleh motor vertikal. Sudut yang diinginkan oleh input tidak 
sama persis dengan yang dihasilkan oleh putaran sudut antena, baik horizontal maupun vertikal karena 
untuk mendapatkan ketepatan presisi pada mekanik secara ideal sangatlah sulit karena faktor keakuratan 
gerakan motor dan ketelitian pada pembuatan mekanik. Selain itu rangkaian pemancar dapat 
memancarkan sinyal dan dapat diterima oleh rangkaian penerima dalam jarak 6 meter. 

 
Kata kunci : Penggerak antena, wireless, ASK  
 
Pendahuluan  
 Dewasa ini kemajuan teknologi 
meningkat dengan pesat. Hal ini membuat 
kehidupan kita menjadi lebih baik dan 
berkembang. Karena dengan majunya teknologi 
maka akan semakin banyak dibuat alat-alat yang 
dapat memudahkan pekerjaan dan rutinitas 
sehari-hari. Termasuk juga teknologi di bidang 
peralatan pengatur antena yang semakin banyak 
variasi dan jenisnya. 
   Pengatur antena yang biasa 
dipergunakan adalah yang memakai media 
kabel yang memiliki kelemahan yaitu jarak 
jangkauan yang relatif tidak terlalu jauh. Oleh 
karena itu maka pada penelitian ini dibuat 
sebuah alat pemancar dan penerima berbasis 
wireless yang dapat digunakan untuk mengatur 
antena yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. Alat ini diberi nama ”Penggerak 
Antena 2 Axis Dengan Metode Wireless ASK ”.  
 
  
Prosedur Penelitian  

Penelitian ini merupakan perancangan 
dan uji coba laboratorium yang meliputi: 
perancangan alat, implementasi software pada 
alat yang akan dirancang, pengujian alat di 
laboratorium untuk menganalisis  hasil 

rancangan apakah sudah dapat  berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan. 

Pada penelitian ini diberikan batasan-
batasan masalah sebagai berikut: rancangan 
menggunakan mikrokontroler ATMEGA8535 
dan rangkaian pemancar serta penerima untuk 
menggerakkan antena dengan metode ASK, 
pengamatan dan analisis pada proses pengaturan 
posisi antena, pengaturan sudut  dilakukan pada 
kelipatan 10º dari 0º sampai dengan 360º, 
antena yang dipakai hanya merupakan model, 
bukan merupakan antena sesungguhnya (tidak 
dapat memancarkan maupun menerima sinyal). 
 
 Hasil dan Pembincangan 

Penggerak antenna 2 axis dengan 
metode wireless ASK dirancang untuk 
memudahkan pengguna antena agar dapat 
menggerakkan alat tersebut dalam jarak yang 
cukup jauh. Efisiensi dari sistem ini antara lain 
ditunjukkan dengan tidak memerlukan kabel 
sebagai perantara namun diganti dengan 
wireless dengan modulasi ASK, memudahkan 
dalam pengecekan kerusakan karena tidak perlu 
memeriksa kabel yang cukup panjang tetapi 
hanya memeriksa pemancar dan penerima serta 
antenanya. Dalam hal perancangan, penggerak 
antena 2 axis dengan metode wireless ASK  
menggunakan mikrokontroller ATMEGA8535 
sebagai pengendali di dalam remote dan di 

mailto:henrycandra@trisakti.ac.id
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dalam antena. Baik pada bagian remote maupun 
pada antena, keduanya menggunakan TLP dan 
RLP sebagai pengirim dan penerima sinyal yang 
menggunakan sinyal digital. Gambar 1 dan 2  
berikut  ini  menunjukkan diagram blok sistem 
penggerak antena 2 axis menggunakan wireless 
ASK. 

Keypad
3x4 Matrix

ATMEGA8535

LCD
2X16 Karakter

Blok Diagram
Remote

RLP TLP

 
Gambar 1. Diagram Blok Remote 
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Motor DC-1
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Blok Diagram
Antenna

Mekanik Gerak
Vertikal

Mekanik Gerak
Horizontal

TLP

Rotary Encoder1
(Optocoupler-U)

Limit Switch-1

Limit Switch-2

 
Gambar 2. Diagram Blok Antena 2 Axis 

 
 Sedangkan gambar 3 berikut ini 
merupakan rancangan rangkaian dasar 
mikrokontroler. 
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Gambar 3. Rangkaian dasar Mikrokontroler[1] 

 
Alat yang dirancang menggunakan 

mikrokontroller ATMEL ATMEGA8535 
sebagai pengendali utama. Pada Gambar 3 
ditunjukkan Mikrokontroller ATMEGA8535 ini 
memiliki 40 pin yang berjenis PDIP (Plastic 
Dual Inline Packaging). Mikrokontroller ini 
memiliki 4 buah port (PA – PD) dan masing-

masing port ini dapat berfungsi baik sebagai 
input maupun sebagai output. Dari keempat port 
ini, hanya port A yang tidak memiliki pull-up 
resistor. Oleh sebab itu, pada port A akan 
dihubungkan sebuah resistor pack yang 
terhubung secara parallel. Resistor pack ini 
berfungsi sebagai pull-up arus sehingga didapat 
suatu logika yang diinginkan. 
 Mikrokontroller ATMEGA8535 
memiliki fungsi khusus yaitu fungsi ISP (In 
System Programming)[2]. Fungsi ini terdapat 
pada port B.5, port B.6 dan port B.7. Fungsi ini 
memungkinkan mikrokontroller ATMEGA8535 
dapat diperbaiki programnya tanpa harus 
mencabut IC mikrokontroller tersebut. Pada port 
B.5, merupakan port MOSI (Master Out Slave 
In) yang berfungsi untuk memasukkan data 
yang diinginkan dari komputer menuju ke IC 
mikrokonroller. Sedangkan pada port B.6 
merupakan port MISO (Master In Slave Out) 
yang berfungsi untuk membaca data yang sudah 
terdapat pada IC mikrokontroller.  
 Pada Gambar 3 juga ditunjukkan pin 
12 dan 13 merupakan pin yang dihubungkan 
dengan osilator kristal dan fungsinya untuk 
menentukan kecepatan eksekusi instruksi 
program pada mikrokontroller[3]. Intruksi ini 
dikenal dengan siklus mesin (SM). Rangkaian 
osilator kristal tersebut menggunakan 2 buah 
kapasitor 30 pF yang berfungsi untuk 
menghilangkan noise frekuensi tinggi, karena 
kristal yang digunakan memiliki frekuensi 
tinggi sebesar 4 MHz. Oleh karena itu dari 
frekuensi ini dapat dihitung lamanya sebuah 
siklus mesin yaitu sebesar  0.25 µs. 

Pada rangkaian ini juga terdapat fungsi 
reset. Fungsi reset ini terjadi apabila pin reset 
mengalami kondisi high selama minimal 2 
siklus mesin. Terdapat 2 macam reset yaitu 
power on reset dan manual reset.  

Pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini 
ditunjukkan penggunaan dan fungsi port pin 
pada mikrokontroller ATMEGA8535 yang 
digunakan pada sistem alat ini. 

 
Tabel 1  Port mikrokontroler ATMEGA8535 

pada kontroler dan fungsinya 
Port Pin I / O Fungsi 

P A.1 – P A.7  O Tampilan data ke LCD 

P C.0 – P C.6 I Keypad 3X4 

P D.0 I RLP 

P D.1 O TLP 

P D.2 O Pengendali di TLP 
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Tabel 2 Port mikrokontroler ATMEGA8535 
pada antena dan fungsinya 

Port Pin I / O Fungsi 

P B.0 – P B.1  I  Sensor IR dan 
Operational Amplifier 

P B.2 – P B.3 I Limit switch  

P C.0 – P C.3 O Motor DC 

P D.0 I RLP  

P D.1 O TLP 

P D.2 O Pengendali di TLP 
 

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 di atas, 
penggunaan mikrokontroler sebagai kendali 
utama berperan penting, di antaranya 
mengendalikan input dan output dari sistem. 
Untuk input ada 2 buah RLP yang berfungsi 
sebagai penerima sinyal dan  phototransistor 
yang menggunakan rangkaian operational 
amplifier (op-amp) sebagai komparator 
(pembanding) tegangan. Sedangkan untuk 
output, mikrokontroler mengendalikan LCD 
(Liquid Crystal Display), TLP sebagai pengirim 
sinyal, dan motor DC yang ada pada pengontrol 
atau pada antena. Selain itu mikrokontroler juga 
mengendalikan rangkaian limit switch yang 
berperan sebagai input pada sistem. 

Perancangan keypad pada kontrol 
antena 2 axis menggunakan wireless hanyalah 
menghubungkan module keypad 3x4 ke port-
port pin pada mikrokontroler. Port pin yang 
digunakan pada module keypad adalah pin B1-
B4 yang menunjukan baris dari dari keypad dan 
pin K1-K3 yang menunjukkan kolom. 
Perpaduan baris dan kolom pada keypad akan 
menghasilkan satu informasi yang kemudian 
diterjemahkan oleh mikrokontroler. Untuk itu 
Pin B1-B4 dan pin K1-K3 pada module 
dihubungkan ke mikro melalui port pin PC0-
PC6. 

 

B1
B2
B3
B4
K1
K2
K3

123

456

789

*0#

Key1 KEYPAD3X4

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6

 
Gambar 4.  Rangkaian Keypad 

 
Alat yang dirancang menggunakan 

LCD MATRIX 2x16. LCD ini memiliki 
resolusi data 8 bit dan hanya dapat 

menampilkan data yang memiliki format ASCII 
(American Standard Code for Information 
Interchange).  

Metode pengiriman data pada LCD terbagi 
menjadi 2 jenis : metode 8 bit dan metode 4 bit. 

LCD juga memiliki pin-pin tertentu untuk 
mengatur contrast dan brightness. 
 

VO
RS

RW

D4
En

D5
D6
D7

An
Ca

LCD 16 x 2
4 BIT

LCD1 LCD16X2(4BIT)

VCC

VR1
5K

VR2
500

PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7

 
Gambar 5. Rangkaian LCD  

 
Berikut ini merupakan gambar 

perancangan Limit Switch. 

SW1B

R25
10K

VCC

+

C14

10uF

PB2

 
Gambar 6.  Rangkaian Limit Switch 

 
 Pada alat yang dirancang digunakan 
limit switch. Limit switch dibutuhkan agar 
mikrokontroler dapat membaca data 1 atau 0. 
Jika push button ditekan maka mikrokontroler 
akan membaca 0 sedangkan bila dilepas 
mikrokontroler akan membaca 1. 
 Gambar 7 berikut ini merupakan 
gambar perancangan rangkaian sensor IR 
dengan op-amp. 

2
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6 5
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8
4

IC2
LM311

OPTO1

OPTO VERTIKAL

VCC

R16
1K

R15
100K

R14
10K

R17
100K

R13
150

L1

PB0

 
Gambar 7. Rangkaian Sensor IR  
 
Pada gambar 7 ditunjukkan ada 2 

rangkaian sensor IR (Infra Red) dengan 
operational amplifier (Op-Amp)[4]. Kedua 
rangkaian tersebut digunakan sebagai input 
mikrokontroler yang dipasang pada antenna 
horizontal dan vertikal. Untuk antenna 
horizontal menggunakan port B.1 dan antenna 
vertikal pada port B.0 mikrokontroler. Fungsi 
kedua rangkaian tersebut pada sistem alat ini 
sama, yakni sebagai rangkaian switch untuk 
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menggerakkan motor DC antenna horizontal 
dan vertikal.. 

Pada rangkaian ini ada 3 komponen 
penting yang berperan selain komponen 
pendukung lainnya, yaitu LED Infra Red (IR), 
phototransistor, dan IC op-amp sebagai 
komparator (pembanding) tegangan. 

Berikut ini merupakan gambar 
perancangan rangkaian Motor DC. 

EN A6
EN B11

IN15
IN27
IN310
IN412

OUT1 2
OUT2 3
OUT3 13
OUT4 14

SEN A 1
SEN B 15

VS
4

VS
S

9
GN

D
8

IC5

L298N

M1
VERTIKAL

M2
HORIZONTAL

C18

100N

C19

100N

+12
VCC

VCC

PC0
PC1
PC2
PC3

 
Gambar 8.  Rangkaian Motor DC 

 
Rangkaian motor DC dengan driver 

L298N ini  merupakan rangkaian yang 
menggerakkan motor DC untuk meggerakan 
antena horizontal dan vertikal. Port C.0 sampai 
C.3 merupakan port output pengendali dari 
mikrokontroler untuk menggerakkan motor DC 
pada antena gerak horizontal maupun vertikal.  

Driver L298N digunakan pada 
rangkaian ini agar dapat menggerakkan 2 motor 
kutub motor DC baik horizontal maupun 
vertikal.  
 

Berikutnya adalah merupakan 
perancangan rangkaian TLP dan RLP. 
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Gambar 9.  Rangkaian TLP 
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Gambar 10.  Rangkaian RLP 

 

 Kontrol antena 2 axis dengan metode 
wireless ASK menggunakan TLP dan RLP 
dalam pengiriman dan penerimaan data. 
Penyampaian data tersebut menggunakan 
metode ASK karena proses penyampaian 
frekuensi secara digital yang lebih mudah. 
 Dalam TLP dan RLP, frekuensi carrier 
yang digunakan (43 MHz) lebih besar daripada 
frekuensi data. Data yang dikirim adalah data 
dalam format serial (data dikirim secara 
berurutan). 

 Berikut ini adalah gambar flowchart 
program dari kontrol antenna 2 axis dengan 
metode wireless ASK. 
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Gambar 11.  Flowchart pada kontroler 
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Gambar 12.  Flowchart pada Antena 

 
Saat power supply diaktifkan maka 

mikrokontroler telah siap untuk menjalankan 
sistem. Kemudian mikrokontroler akan 
melakukan inisialisasi program yang 
dimaksudkan agar mikrokontroler memberi nilai 
awal pada port input dan output yang akan 
digunakan pada proses kerja alat ini. Inisialisasi 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 13 - 5 

ini dilakukan pada port yang akan digunakan 
dan pengaturan pada LCD, Keypad 3X4, TLP 
dan RLP, dan motor DC. 

Setelah inisialisasi program, maka 
fungsi port output pada mikrokontroler akan 
melakukan proses dan menampilkan output 
seperti LCD. LCD menunjukkan karakter huruf 
dan angka sudut horizontal dan vertikal pada 
antena. Antena horizontal dan vertikal aktif 
apabila telah dikirim data yang diinginkan. 

Antena horizontal dan vertikal akan 
melakukan keputusan, apabila posisi antena 
belum sesuai dengan data yang dikirim oleh 
kontroler, maka mikrokontroler memerintahkan 
outputnya melalui rangkaian motor motor DC, 
dengan L298N sebagai driver, untuk 
menggerakkan sesuai dengan perintah kontroler 
dan menampilkan display karakter pada LCD. 
Dalam perputaran, motor DC menggunakan 
rangkaian optocoupler-1 untuk motor horizontal 
dan optocoupler-2 untuk motor vertikal agar 
dapat berputar sesuai dengan besar sudut yang 
diinginkan. Sedangkan apabila posisi antena, 
baik horizontal maupun vertikal, telah sesuai 
dengan kontroler, maka  mikrokontroler akan 
mengirim data ke LCD bahwa posisi antena 
telah sesuai dengan yang diinginkan. 

Pengujian yang dilakukan mulai dari 
rangkaian input, proses, sampai dengan output. 
Pengujian ini berdasarkan blok-blok dari 
rangkaian yang mendukung sistem secara 
keseluruhan. Setelah pengujian setiap blok 
tersebut, kemudian diuji keseluruhan sistem 
rangkaian. Pengujian-pengujian yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
a. Pengujian Keypad 
b. Pengujian TLP dan RLP 
c. Pengujian rangkaian LCD 
d. Pengujian Limit Switch 
e. Pengujian Motor DC 
f. Pengujian sistem 
 Berikut ini merupakan gambar titik 
pengujian rangkaian keypad: 

 
Gambar 13. Pengujian Rangkaian Keypad 

 
Dari hasil pengujian keypad diperoleh 

output sesuai karakter pada keypad yang tertera 
pada keypad.  

Berikut ini merupakan gambar titik 
pengujian rangkaian TLP dan RLP. 
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Gambar 14.  Rangkaian TLP 
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Gambar 15.  Rangkaian RLP 

 
 Dari hasil pengujian rangkaian TLP 
dan RLP diperoleh sinyal output seperti pada 
gambar di bawah ini. 
 

 
Gambar 16.  Hasil pengujian rangkaian TLP 

dengan frekuensi 1 KHz 
 

 
Gambar 17.  Hasil pengujian rangkaian RLP 

dengan frekuensi 1 KHz 
 

 Berdasarkan Gambar 16 dan 17 dapat 
diketahui bahwa rangkaian TLP dan RLP 
bekerja dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil yang diperoleh pada osiloskop di 
mana rangkaian TLP mempunyai ouput yang 
sama dengan rangkaian RLP. Dengan demikian 
maka pengiriman data dari TLP menuju RLP 
dapat dilakukan. 
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 Berikut ini merupakan gambar titik 
pengujian rangkaian LCD. 

 
Gambar 18.  Pengujian LCD 

 
Dari hasil pengujian LCD diperoleh 

tabel hasil pengujian seperti pada tabel 3 di 
bawah ini. 
 

Tabel 3 Hasil Pengujian LCD 
Pin / titik 
pengujian Kondisi Vout (V) 

VO 
(titik uji 1) 

karakter tidak terlihat 4,61  

karakter terlihat 0,08 

An/Ca 
(titik uji 2) 

layar terang 4,03 

layar gelap 0,03  

 
 Berikut ini merupakan gambar titik 
pengujian rangkaian limit switch. 
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Gambar 19.  Pengujian Rangkaian Limit Switch 
  

Dari hasil pengujian rangkaian limit 
switch diperoleh tabel 4 sebagai hasil 
pengujiannya. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Limit Switch 

Kondisi 

Vin (Volt) 

Logika  
SENSOR 
TEKAN 1 

 
SENSOR 
TEKAN 

2 

Limit tertekan 0,01 0,05  Low 
(0) 

Limit tidak 
tertekan 4,58  4,50  High 

(1) 
 

Berikut ini merupakan gambar titik 
pengujian rangkaian motor DC. 
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Gambar 20.  Pengujian Rangkaian Motor DC 

 
Tabel 5 berikut menunjukkan hasil 

pengujian motor DC. 
 

Tabel 5 Hasil Pengujian Motor DC 

Motor Kondisi Motor Tegangan 

Horizontal 

berhenti /  
tidak bergerak 0 V 

gerak searah jarum jam 11,92 V 

gerak berlawanan arah 
jarum jam -11,92 V 

Vertikal 

berhenti /  
tidak bergerak 1,8 mV 

gerak searah jarum jam 11,9 V 

gerak berlawanan arah 
jarum jam -11,89 V 

 
 Pengujian keseluruhan sistem yang 
dilakukan adalah pengujian kecepatan putaran, 
pengujian sudut, dan pengujian jarak jangkauan 
wireless. Hal-hal tersebut dilakukan agar dapat 
diketahui kinerja dari sistem alat ini. 
 Berikut ini adalah hasil yang 
didapatkan dari hasil pengujian kecepatan 
putaran. 
 

Tabel 6 Hasil Pengujian Kecepatan Putaran 
Motor Putaran Waktu 

Horizontal 360 º 12,34 s  

Vertikal 360 º 10,31 s  
 
 Sedangkan hasil pengujian sudut 
mendapatkan tabel hasil pengujian seperti 
ditunjukkan pada tabel 7 berikut ini. 
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Tabel 7 Hasil Pengujian Sudut 

Motor Input 
Sudut 

Hasil yang 
didapat (1) 

Hasil yang 
didapat 

 (2) 

Horizontal 

90 º 89,5 º 
89,4 º 

180 º 179,4 º 
179,5 º 

270 º 269 º 269,3 º 

 90 º 89,4 º 89,5 º 

Vertikal 
180º 179,5 º 

179,6 º 

270º 269,5 º 
269,4 º 

  
Pengujian terakhir yaitu pengujian 

jangkauan wireless, yang memberikan tabel 
hasil pengujian seperti ditunjukkan pada tabel 
berikut ini. 

 
Tabel 8 Hasil pengujian Jangkauan Wireless 
Jarak 

Jangkauan 
Antena (tidak 

terhalang dinding) 
Antena (terhalang 

dinding) 

1 meter Dapat digerakkan Dapat digerakkan 

2 meter Dapat digerakkan Dapat digerakkan 

3 meter Dapat digerakkan Dapat digerakkan 

4 meter Dapat Digerakkan Dapat digerakkan 

5 meter Dapat digerakkan Dapat digerakkan 

6 meter Dapat digerakkan Dapat digerakkan 

7 meter Tidak dapat 
digerakkan 

Tidak dapat 
digerakkan 

 
Kesimpulan 
 Dari analisis-analisis yang telah 
dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1.  Kecepatan yang didapat setelah motor 

horizontal berputar sebesar 360 º adalah 
12,34 detik. Sedangkan kecepatan yang 
didapat setelah motor vertikal berputar 
sebesar 360 º adalah 10,31 detik. Terjadi 
perbedaan waktu dikarenakan beban yang 
diputar oleh motor horizontal lebih berat 
dibandingkan dengan beban yang diputar 
oleh motor vertikal. 

2. Sudut yang diinginkan oleh input ternyata 
tidak sama persis dengan yang dihasilkan 
oleh putaran sudut antena, baik horizontal 
maupun vertikal. Hal tersebut dikarenakan 
untuk mendapatkan ketepatan presisi pada 

mekanik secara ideal sangatlah sulit karena 
faktor keakuratan gerakan motor dan 
ketelitian pada pembuatan mekanik. 

3. Berdasarkan pengujian rangkaian sensor IR 
dan op-amp, saat cahaya IR tidak terhalang 
maka tegangan output op-amp mendapat 
tegangan 4,9 Volt. Sebaliknya saat ada 
halangan maka tegangannya menjadi 89,6 
mV. 

4. Rangkaian pemancar (TLP) dapat 
memancarkan sinyal sejauh 6 meter untuk 
diterima oleh rangkaian penerima (RLP).  
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ABSTRAK 
Paper ini membahas  pengaruh perubahan  stripe emiter area   dan fraction mole  terhadap  unjuk 
kerja  HBT SiGe antara lain  Resistensi parasitis RB dan RC, fT, fmaks, current gain  serta  noise figure, 
Model  dikembangkan dari HBT SiGe IBM  generasi kedua dengan  stripe emiter area  0,18×10 µm2, 
Saat Ae diturunkan menjadi  0,12×10 µm2 dan 0,09×10 µm2 serta  fraction mole  dinaikkan menjadi 
dua kali (2) maka  parameter  RB,  dan β     mempunyai relasi positif sedangkan  RC , fT, fmaks negatif 
terhadap perubahan tersebut. Model HBT SiGe dengan  fraction mole 0,1 dan stripe emiter area 
0,18×10 µm2  mempunyai nilai Fn minimum terendah dibanding dengan stripe emiter area 0,12×10 
µm2  dan 0,09×10 µm2  yaitu 0,57 dB , 0,64 dB, 0,69 dB.  Jika nilai fraction mole diturunkan 50% , 
menyebabkan kenaikkan Fn yang tidak linier yaitu  77%, 79%  dan 89%  dari nilai semula.   
 
Kata kunci : Noise Figure,  stripe emiter area , fraction mole.,  SiGe HBT  

 
 
1. Pendahuluan. 
 Konsep heterojunction bipolar 
transistor (HBT) ditawarkan oleh Shockley 
dan Kromer [1] konsep ini merupakan suatu 
lompatan dalam perkembangan teknologi 
material semikonduktor, khususnya pada 
perkembangan komponen  Transistor Bipolar,  
Tahun 1989, IBM telah mengembangkan 
heterojunction bipolar transistor (HBT)  
Silikon dan  Germanium (SiGe)  yang  
mencapai kecepatan hingga 210 GHz dengan 
kebutuhan  arus listrik sebesar 1mA,[2] Hal 
ini terjadi karena adanya perubahan sifat fisis 
dan mekanisme material sehingga perilaku 
kecepatan arus listrik berubah, basis yang 
tersusun material Silikon dan Germanium 
mengakibatkan adanya perubahan energi 
bandgap (∆Eg),  Besarnya Energi Bandgap 
(∆Eg) ini disebabkan oleh fraction mole(x)  
Ge pada Si dan Doping Concentration pada 
pada basis  [3]. 

Teknologi epitaksi modern untuk SiGe 
seperti MBE (Molecular Beam Epitaxy) ,  
UHV/CVD (Ultra High Vacuum / Chemical 
Vapor Deposition) dan LPCVD (Low 
Pressure Chemical Vapor Deposition) 
memungkinkan pengaturan profil doping dan 
komposisi Ge yang bervariasi pada sisi basis 
HBT sehingga  dapat dirancang HBT SiGe  

yang memberikan penguatan arus, frekuensi 
treshold ( fT ) dan frekuensi osilasi maksimum 
(fmaks) yang tinggi serta minimum noise figure 
(Fn) yang rendah,  

Beberapa tahun ini perkembangan   
teknologi SiGe heterojunction bipolar 
transistor (HBT)   ini sungguh progressive, 
beberapa vendor mengembangkan divais HBT 
SiGe yang bekerja  pada   fT, dan   fmax,  diatas 
100GHz  atau lebih, ini didukung  dengan 
kemajuan teknologi lithografi[4].   Generasi 
kedua HBT SiGe yang dikembangkan oleh 
IBM bekerja pada  fT sekitar 80 GHz, dengan 
lithografi 0,18µm dan generasi ketiga fT 
maksismum hampir 200 GHz, dengan 
lithografi 0,12 µm,  HBT SiGe dengan unjuk 
kerja  fT dan fmak , current gain  yang tinggi  
dapat diperoleh dengan pengontrolan  fraction 
mole (x) dan area basis,   pengontrolan 
polycristalin[5],  pengontrolan stripe emiter 
area (Ae) [6].  

 

1.1 Energi bandgap pada HBT SiGe 
(Silikon Germanium), 
Dua(2) pola sambungan pada 

heterojunction yaitu  abrupt dan  graded 
junction, kedua pola ini terjadi karena bentuk 
sebaran mole fraction (x)  yang berbeda, 
Sebaran mole fraction (x) abrupt junction 

mailto:alamsyah_pnj@yahoo.co.id
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sifatnya uniform disetiap luasan sambungan 
sedangkan untuk graded junction berbeda 
disetiap luasan sambungan,  Pada   material 
Si1-xGex, penambahan Ge pada Si 
menyebabkan terjadinya penyempitan celah 
pita energi, besarnya celah pita energi ini 
dipengaruhi oleh banyaknya fraksi Ge yang 
digunakan seperti dinyatakan oleh Persamaan 
1, sebagai model matematika dari GegE ,∆ , 
Penyempitan celah pita energi akibat 
penambahan fraksi  dan berlaku untuk nilai 
fraksi mole (x) kecil[7].  Selain terjadi 
penambahan Ge pada Si, bandgap energi 
(Eg,HD) pada bahan SiGe juga terjadi 
dipengaruhi oleh   konsentrasi Doping tinggi 
pada basis (NB) (heavy doping),   Model 
penyempitan celah pita energi akibat 
konsentrasi doping ini dikespresikan sesuai 
Persamaan 2 [8], sehingga energi bandgap 
total (ΔEg)   sesuai Persamaan 3[9],  
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Pada Gambar 1(a) dan 1(b)  diperlihatkan data 
eksperimen yang menunjukkan besarnya 
diskontinuitas pada pita valensi sebagai fungsi 
fraksi Ge,  

 
Gambar 1(a) Energi bandgap ΔEg,Ge  vs   fraksi 

mole Ge (x) [9] 

 
Gambar 1(b)  Energi Bandgap(ΔEg,HD)  vs 

Doping Konsentrasi [10] 
 

1.2 Densitas Arus Koletor (Jc) 
Dengan memperhitungkan pengaruh 

rekombinasi, densitas arus kolektor (JC) dapat 
dinyatakan dengan Persamaan 4,5 dan 6, DnB 
adalah konstanta difusi elektron pada basis 
untuk basis pendek (short base) dengan  
doping merata,   [11] [12] , Besarnya densitas 
arus kolektor pada HBT SiGe  dipengaruhi 
oleh energi bandgap total (ΔEg),  sehingga 
current gain (β) dinyatakan Persamaan 6, 
[13]: 
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Dengan demikian maka current Gain 
(β)  

)/exp( kTE
DwN
DwN

g
peBAB

nbeDE
SiGe ∆=β  (6) 

 
1.3 Resistansi kolektor (RC ), basis (RB )  

Model HBT SiGe yang dikembangkan 
oleh  M,W, Hsieh 2006 [14],  mempunyai dua  
(2) terminal base, dan satu (1) terminal emitter 
dan kolektor, HBT SiGe model dengan dua(2) 
terminal basis mempunyai Resistansi Basis 
dan Emiter  yang lebih kecil, dibanding 
dengan HBT dengan satu (1) terminal basis, 
dengan demikian maka Noise Figure 
Minimum (Fmin) HBT dengan dua(2) terminal 
basis akan lebih rendah, Gambar 2a dan 2b 
menunjukkan layout Lateral dan Vertikal dari 
Model HBT SiGe, Resistansi basis (RB atau 
Rbb)  merupakan penjumlahan dari resistansi 
kontak Rb,cont,, Resistansi base-emitter gap  
Rgap an Resistansi spreading dibawah emiter R 
spread, dengan demikian Resistansi basis sesuai 
dengan Persamaan 7,[14] Untuk selanjutnya 
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nilai  RC dan RB atau rbb dapat ditentukan 
berdasarkan Persamaan 8  [15],  

spreadgapconbbb RRRR ++= ,  (7) 

Yang mana eCacontb LR 2, ρρ= ,, 

eebagap LWR 2/ρ=  dan 

ccaspread LWR 12/ρ=  

CCCCjunctCCCCcontacteecapcap
contactee

C
C WLTWLTWLTWLR /// 11,22.,

,
ρρρρ +++=  

(8) 

 
Gambar, 2a  Cross section Lateral Model 

HBT SiGe,[15] 

 
Gambar, 2b  Cross section Vertikal  Model 

HBT SiGe,[15] 
 
1.4 Frekuensi treshold ( fT) dan Noise 

Figure (Fn) atau  Fmin  
Frekuensi Treshold (fT) adalah frekuensi 

transisi pada saat terjadi penurunan -3dB dari 
gain voltage  atau   current gain (β),  arus 
kolektor (Ic), fT dapat juga dinyatakan sebagai 
emitter-colector transit time yang 
diekspresikan  dengan Persamaan 9a [6], 

SCRCRCBE dan ,, , ττττ  adalah waktu  
discharging yang dibutuhkan dari kelebihan 
elektron dari basis melalui  sambungan 
kolektor dan 

e
E qJ

kTR = , RE, dan  RC   

Resistansi parasitic pada Emitor dan Kolektor 
serta CBC   kapasitansi  olektor basis, 
hubungan antara fT,  f max dan RB  atau rbb 
sesuai Persamaan 7 dan 8, [14]  Dari 

Persamaan 10 diketahui  bahwa fmaks  
berbanding terbalik dengan RB Resistansi 
basis dan Cbc Capasitansi basis Kolektor dan 
berbanding lurus terhadap fT,  Pada divais 
frekuensi tinggi  khususnya RF circuit noise 
merupakan hal penting, pada frekuensi tinggi 
noise factor dapat dihitung dengan pendekatan 
black box small signal model dengan berdasar 
parameter y11,y12,y21 dan y22 , Penurunan 
persamaan Noise Figure  diturunkan 
berdasarkan nilai RB, RC , Current Gain (β) 
dan frekuensi teshold (fT), Dengan 
menggunakan pendekatan lain Noise Figure 
factor  (NFmin) dapat digunakan Persamaan 11 
dan Noise Figure minimum Fmin sesuai 
Persamaan 12 [8][16]. 
dengan 
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2. Prosedur Penelitian  

Metode penelitian yang dilakukan dibuat 
pemodelan berdasarkan rancangan HBT SiGe 
IBM generasi kedua dengan area stipe emitter 
0,18μm dengan  fT maksimum sekitar 84  GHz 
,Tools pemodelan yang digunakan adalah 
software Bilpole3G yang dikembangkan oleh 
BIPSIM Inc, Program simulator  dapat 
mensimulasikan terminal electrical 
caharacteristics dari material silicon atau 
silicon-germanium, Software ini dirancang 
khusus untuk BJTs dan HBTs serta  beberapa 
rancangan terbatas untuk MOSFEts, [17] 
software ini dapat memberikan informasi 
mengenai geometry lay out devais dan 
beberapa karakter impurity elektron,   Dalam 
artikel ini  dibahas peningkatan  unjuk kerja  
HBT SiGe  jika area stripe smiter  (Ae) 
diperkecil dari  0,18 x10 µm2,  menjadi 0,12 
x10 µm2 kemudian  0,09 x10 µm2, dengan 
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fraction mole (x) dinaikkan dari 0,05  menjadi 
1, dengan demikian model HBT yang akan 
dianalisa diberi nama file; 009asli, 012asli dan 
018asli untuk fraction mole (x) 0,005, dan 
009asli_ge10, 012asli_ge10 dan 018asli_ge10 
dengan fraction mole (x) 0,1, Pertama  
parameter yang diamati adalah Resistansi 
Basis dan Kolektor (RB dan RC), Current Gain 
( β   ), frekuensi treshold (fT) dan Noise figure 
minimum (Fmin),  Gambar 3(a) dan 3(b) 
menunjukkan layout geometri lateral dan  
vertikal  dari model  HBT SiGe dianalisa,   
Lay out ini diuji dengan Software Bipole3, 
dari  hasil pengujian, model ini menghasilkan 
terminal output karaketeristik dengan deviasi 
sekitar 7 % jika dibandingkan dengan HBT 
generasi kedua yang dikembangkan oleh IBM, 
 

C BB E

 
Length B, E diffusion length 10,e-4 

Stripe Emitter width 0,18,e-4 
Width of base contact 0,2e-4 

Width of collector contact 
diffusion 0,54e-4 

Distance betAeen the buried layer 
edge(after sideway diffusion) to 

the collector diffusion edge 
0,54e-4 

Width of diffusion base 1,1e-4 

Gambar, 3a  Layout Lateral Model 
HBT SiGe, 

emitter

SiGe  p+

basecollector

Si

SiGeSi  n-

base

Burried layer / subtrat Si p-

Si  n-

 

Base         Si0.95 Ge0.05       p+   B    5x10e19cm-3     5nm

ext Base        Si0.95 Ge0.05     p+   B 5x10e19cm-3

ext Base        Si0.95 Ge0.05     p+   B 5x10e19cm-3

Emitter cap    Si   n+      p   2x10e19cm-3     100nm

Emitter           Si   n       p   2x10e14cm-3     100nm

Colector        Si       n-     P      4x10e15cm-3     5nm

Sub Colector        Si       n-     P      4x10e15cm-3     1000nm

Subtrate             Si        P-            1x10e12cm-3     540nm

1

2

3

4

5

6
 

Gambar, 3b  Layout Vertikal 
Model HBT SiGe, 

3. Hasil dan Pembincangan 
Pengaturan stripe emitter area (Ae) arah 

lateral dilakukan dengan cara memperkecil  
luasan  emiter  dari 0,18 x10 µm2 menjadi  
0,12 x10 µm2  dan 0,09 x10 µm2  kemudian 
pengaturan   fraction mole (x)  dinaikkan dari 
0,05 menjadi 1.  Hasilnya menunjukkan 
bahwa perubahan  Ae tidak mempengaruhi  
energi bandgap, Tetapi untuk perubahan 
fraction mole  (x)  dari 1 menjadi 0,8 ;0,5 dan 
0,3 terjadi perubahan pada energi bandgap 
yaitu  0,16eV; 0,14eV; 0,12 eV dan 0,11eV. 

Gambar 4 menunjukkan rasio JC,HBT  dan 
JB,HBT dengan perubahan fraction mole (x)  
dari 0,05 sampai 0,2 perubahan ini akan 
berpengaruh konsentrasi pembawa muatan 
intinsic HBT-SiGe (niSiGe) yang   sebanding 
dengan fraction mole (x), ini terjadi karena 
adanya kenaikkan energi bandgap (Eg) dan 
sesuai  dengan Persamaan 5. 

Untuk VBE 0,65volt dengan Ae, 0,18x10 
µm2 ; 0,12x10 µm2 dan 0,09x10 µm2  dan 
x:0,05 menghasilkan IC  8,5mA, 6,5 mA dan 
5,5 mA. Jika  mole fraction (x) dinaikkan 
menjadi 2 kali maka nilai IC menjadi  335 mA, 
225 mA dan 215 mA, Tetapi  untuk nilai IB 
relatif sama yaitu 5 mA, untuk x : 0,05 dan 11 
mA untuk x:0,01.  Hubungan  antara IC , 
dengan mole fraction (x) adalah; 

 
tan,

),(.
KonsBEVeC AxFkI ≈  

 
Gambar 4 , Arus kolektror dan basis vs 

VBE 
 

3.1 Pengaruh stripe emiter area  (Ae) dan 
mole fraction (x),  Resistansi Basis (RB) 
dan Kolektor (RC) 

Pengaturan Ae arah lateral dilakukan 
dengan cara memperkecil  Ae diturunkan  dari 
0,18 μm menjadi  0,12 μm  dan 0,09 μm,  
maka RB bernilai 10,7 dan 6 ohm dan RC  naik 
dari  45 ohm, 52 ohm  dan  58 ohm kedaan ini 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 14 - 5 

diambil saat arus IC 0,001 Amper. Jadi RB dan 
RC terpengaruh oleh Penurunan Ae. Kemudian 
jika mole fraction (x) dinaikkan dari 0,05 
menjadi 0,1 nilai Rb dan Rc tetap. Dengan 
demikian fungsi perubahan stripe emitter area 
(Ae) terhadap RB dan RC  dapat dituliskan 
sebagai berikut ; 

tan,
),(.0 konsCI

C

B
e R

RFkA ≈ , 

Gambar 5(a) dan 5(b) menunjukkan hubungan 
antara IC vs RB, dan RC , 

 
Gambar 5(a),  Resistansi basis (RB) vs IC 

 

 
Gambar 5(b),  Resistansi Kolektor (RC) vs IC 

 
3.2 Pengaruh  stripe emiter area (Ae)   dan 

mole fraction (x) pada current gain (β)  
       Perubahan  Ae akan berbanding langsung 
terhadap nilai β, pada saat  Ae 0,18 x10 µm2 , 
0,12 x10 µm2  dan  0,09 x10 µm2  serta x 0,05 
,  β bernilai 140 ,130 dan 120 pada saat  IC  
0,001A, Kemudian ketika x dinaikkan menjadi 
0,1 (2kalinya) maka β naik menjadi 245, 205 
dan 180 hal ini sesuai dengan Persamaan 6 di 
atas , β  naik jika x naik  karena bertambahnya 
bilangan konstanta kTEg /(∆ ).  Hubungan 
antara stripe emiter area (Ae) dengan current 

gain (β) sebagai berikut; ).(. xAFk e≈β  
saat IC ,konstan  relasi antara β dengan arus IC 
untuk nilai Ae dan mole fraction yang 
bervariasi, ditunjukkan Gambar 6, 
 

 
Gambar 6, Current Gain (β) vs IC 

 
3.3 Pengaruh  area stripe emiter  (Ae)  dan 

mole  fraction  (x) terhadap, Frekuensi 
treshold (fT ) dan maksimum (fmaks )  
Frekuensi treshold (fT), sangat 

dipengaruhi oleh tenal basis (wb) pada  arah 
vertikal  dengan relasi  berbanding terbalik, 
jika wb diturunkan maka nilai  fT  meningkat, 
pada riset wb dibuat tetap, tetapi yang diubah 
adalah Ae, ketika  Ae  diturunkan dari 
0,18x10μm2 menjadi 0,12x10μm2 dan 
0,09x10μm2  dengan mole fraction (x) 0,05. 

Saat IC 0,001Amper   maka didapat nilai 
fT  48 GHz ,  fmaks  101 GHz,  fT 52,4 GHz,  
fmaks  123 GHz serta fT 56 GHz dan fmaks 134 
GHz , Kemudian mole fraction (x) dinaikkan 
menjadi 0,1 (2kali) maka didapat nilai fT dan 
fmaks, masing-masing  fT 47,5 GHz, fmaks 101 
GHz, fT 52,2 GHz, fmaks 123 GHz,  dan fT 
56,5GHz, fmaks 142 GHz, Jadi meskipun tidak 
terlalu signifikan dapat dinyatakan bahwa area 
stripe emiter  (Ae)  berbanding terbalik dengan 
nilai frekuensi treshold (fT) .  

)1(.
. maksT

e ffFkA ≈ saat IC,konstan. 

Untuk hubungan x hubungan dengan fT dan 
fmaks dapat mempunyai relasi; 

)(. .)( maksTonmolefracti ffFkx ≈  jadi jika x naik 
maka fT dan fmaks cenderung naik, 
Gambar 7  menunjukkan hubungan  fT   dan IC 
dengan  perunbahan  stripe emitter area  (Ae), 
dan mole fraction (x). 
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Gambar 7 , Frekuensi treshold (fT) vs arus 
                   kolektor (IC),  

 
3.4 Pengaruh  area stripe emiter  (Ae)  dan  

mole fraction (x) terhadap Noise Figure  
Minimum (Fn), 
Gambar 8 menunjukkan  Noise Figure 

Minimum (Fn) untuk HBT model dengan 
stripe emiter (Ae) dan fraction mole (x) yang 
bervariasi,   mulai (Ae) 0,09x10μm2, 
0,12x10μm2  dan  0,18 x10μm2 dan  mole 
fration (x) 0,05 maka   Fn akan turun sejalan 
dengan kenaikan Ae yaitu  0,78 dB, 0,82dB 
dan turun ke 0,73dB, dengan cara yang sama 
ketika mole fration  (x) dinaikkan menjadi dua 
kalinya ( bernilai 0,1) maka Fn , turun dari 
0,69 dB, 0,64dB dan 0,57dB, Dari phenomena 
ini dapat diketahui relasi antara  area stripe 
emiter  (Ae ) terhadap  Noise Figure  (Fn)  
berbanding terbalik, dan  mempunyai relasi 

tan,)1(. konsx
e

n AFkF ≈  

 
Gambar 8,  Noise Figure Model HBT. 

 
4. Kesimpulan  

Dari hasil analisa pemodelan di atas dapat 
disimpulkan bahwa, Noise figure  (Fn) dapat 
diturunkan degan menaikkan area  stripe 
emiter (Ae) dan menaikkan mole fraction (x).   

Pemodelan  HBT SiGe dengan  mole 
fraction (x)  0,1 area stripe emiter (Ae) 
0,18x10μm2 mempunyai nilai Fn minimum 
terendah dibanding dengan Ae 0,12x10μm2 
dan 0,09 x10μm2 yaitu 0,57 dB , 0,64 dB, 0,69 
dB. Kemudian jika nilai  bila mole fraction 
mole (x) diturunkan hingga 50% , dengan Ae 
diperbesar, maka terjadi kenaikkan Fn yang 
tidak linier yaitu 77% 79%  dan 89%. 

Dengan demikian relasi noise figure 
minimum (Fn) dengan  area stripe emiter (Ae) 
dan mole fraction (x) diekspresikan persamaan  
berikut ; 

xA
kF
e

n .
0≅  , untuk  Ae > 0,09 x10μm2, 
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ABSTRAK 
Dalam penelitian ini telah dirancang suatu miniatur kendalian sistem kendali proses yang dianggap 
merepresentasikan kendalian pada industri manufaktur berbahan-baku padat. Untuk mengetahui 
karakteristik dari rancangan, telah dibangun model matematik-nya dengan menggunakan fasilitas 
SIMULINK pada program MATLAB Bagian-bagian dari kendalian termasuk dua buah silo, ban berjalan, 
kiln, dan pemanas yang berfungsi sebagai pengering, serta pendingin. Kendalian ini memungkinkan 
pengukuran besaran-besaran fisik seperti kecepatan alir dan curah bahan-baku, banyaknya bahan-baku 
dalam silo, kadar air dan suhu dalam suatu siklus proses.  Berdasarkan hasil pengukuran besaran-
besaran ini selanjutnya nanti dapat dirancang pengendali yang sesuai. Ada waktu tunda  sebesar 10 detik 
antara proses pengisian bahan baku padat sampai pengisian air sebelum mencapai harga kadar air yang 
diinginka dan dialirkan berdasarkan bukaan katup  ke tahapan-tahapan proses. 
 
Kata kunci : miniatur, sistem kendali proses 
 
Pendahuluan 
 

Industri manufaktur yang ada di 
Wilayah Timur Indonesia didominasi oleh 
industri yang berbahan baku padat, seperti 
misalnya industri semen, industri aneka 
tambang, industri pengolahan dan pengemasan 
tepung terigu, dan lain-lain. Semua industri 
tersebut hampir tidak memiliki pusat pendidikan 
dan pelatihan (diklat) maupun fasilitas Research 
and Development (R & D) yang memadai untuk 
mengembangkan bakat dan keahlian dari teknisi 
masing-masing, khususnya dalam bidang 
Teknologi Kendali Proses (Process Control 
Tachnology). Mereka hanya mempercayakan 
pada vendor peralatan yang digunakan untuk 
memberikan pelatihan sebagai bagian dari usaha 
untuk mendapatkan kontrak atau sebagai 
aktivitas promosi penjualan. 

Di sisi lain orang-orang teknik dalam 
bidang industri sulit untuk memahami kemajuan 
baru dalam teknologi sistem kendali, sebab 
mereka mempercayakan pada program pelatihan 
yang ditawarkan kontraktor. Pelatihan yang 
diberikan sebenarnya hanya suatu metode bukan 
program yang berdasarkan ilmu pengetahuan. 

Metode termudah untuk 
mengidentifikasi elemen-elemen suatu loop 
kendali proses adalah mengidentifikasi dan 
menggambarkan elemen-elemen berikut yaitu: 
proses, pengukuran, evaluasi dan control 
element [1]. 

Dalam dunia pendidikan, modul-modul 
pelatihan sistem kendali proses juga banyak 
diproduksi oleh vendor-vendor yang bergerak 
dalam pendidikan keteknikan dan memproduksi 
system trainer kendali proses. Vendor-vendor 
tersebut antara lain adalah: Level and Flow  
Training System 38-001, Temperature Training 
System 38-002, Pressure Training System 38-
003, pH  Training System 38-003 dan Industrial  
Process Fault Finding Training System 34-250. 
Feedback Instrument Limited [2] dari Inggris, 
Process Control yang  sudah menggunakan 
software untuk  computer control, data 
acquisition dan data management. Jenis 
peralatan yang diproduksi untuk pendidikan 
adalah Process Control Unit for pH, Flow, 
Temperatur, Level and Pressure  Control 
System Edibon dari Italia [3] dan, Perusahaan 
ini memproduksi peralatan-peralatan process 
control untuk  industri, peralatan yang 
diproduksi sudah memanfaatkan teknologi 
Distribution Control System (DCS) dan 
Advanced Process Control (APC) seperti   
Boiler Drum Heat-Exchanger PCTS, Gas Flow, 
Pressure, Gas Tempeture, dan Gas Pressure 
PCTS.Syntek Group dari Malaysia [4]. 

 
 
 
Di sisi lain, banyak pula universitas 

dan institusi perguruan tinggi lain di Wilayah 
Timur Indonesia ini yang memiliki kapasitas 
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dan potensial untuk mengadakan program 
pelatihan serta fasilitas R & D untuk industri. 
Untuk mengembangkan potensi tersebut perlu 
dibangun sarana laboratorium berupa modul 
pelatihan sistem kendali proses yang diharapkan 
dapat me-representasi-kan dunia indutri 
manufaktur di Wilayah Timur Indonesia yang 
umumnya berbahan baku padat. Dalam tulisan 
ini akan dibahas: 

 
 

1 Rancangan kendalian pada modul     
pelatihansistem kendali proses untuk bahan 
baku padat yang merepresentasikan sistem 
kendali proses di industri. 

2.   Model SIMULINK dari kendalian tersebut 
menggunakan fasilitas pada program 
MATLAB. 

3.  Hasil simulasi proses yang secara fisik 
terjadi  pada kendalian tersebut. 

 
 
 
Prosedur Penelitian  
  
Model Fisik 

Suatu sistem kendali pada umumnya 
dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu 
kendalian (plant) dan pengendali (controller). 
Secara fisik, model kendalian dari sistem 
kendali proses yang dirancang dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

 
 

 
 

 
Gambar 1 

Model Fisik Kendalian Sistem Kendali 
Prosesdengan Bahan-Baku Padat 

 

 
 
 

Gambar 2 
Illustrasi Miniatur Proses Industri dengan 

Bahan-Baku Padat 
 

Model fisik pada Gambar 1 
merepresentasikan suatu proses di industri 
dengan bahan-baku padat yang di-illustrasikan 
pada Gambar 2. Proses terjadi di antara 2 (dua) 
silo, yaitu SILO-1 yang berisi bahan-baku padat 
basah dengan kadar air tertentu, SILO-2 yang 
berisi bahan-baku padat kering. Sebagai bahan 
baku padat digunakan pasir pantai biasa. Pada 
SILO-1 pasir dicampur dengan air sehingga 
mencapai kadar air (moisture) tertentu. Pasir 
basah ini kemudian dicurahkan ke suatu 
beltconveyor untuk di-proses melalui pemanas 
(preheater dan heater), pengering (dryer) dan 
pendingin (cooler) sampai menjadi pasir kering 
kembali. Pasir kering ini ditampung di SILO-2, 
kemudian dengan cup-conveyor diangkat 
kembali ke SILO-1. Tujuan pengendalian 
nantinya adalah memper-tahankan suhu 
(temperature), kadar air (moisture) dan 
banyaknya bahan-baku (level) di SILO-1 tetap 
konstan pada setiap siklus proses berlangsung. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur 
berbagai parameter proses, antara lain misalnya: 
debit air dan pasir kering serta basah yang 
dicurahkan ke dan dari SILO-1, kecepatan 
beltconveyor, suhu pre-heater, heater dan 
cooler serta kecepatan cup-conveyor. 
 
Rancang Bangun 

Kendalian dengan model pada Gambar 
1 dirancang dalam bentuk miniatur dengan 
kapasitas maksimum bahan-baku yang diproses 
sebanyak 5 liter pada setiap siklus. Berikut 
adalah gambaran dari masing-masing subsistem.  

 
SILO 
Dalam rancangan ini digunakan dua buah silo 
(BIN), masing-masing SILO-1 (BIN-1) yang 
berfungsi sebagai silo basah dan SILO-2 (BIN-
2) yang berfungsi sebagai silo kering. Keduanya 
sama-sama berukuran 5 liter. SILO-1 digunakan 
untuk mencampur bahan baku padat dengan air. 
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SILO-2 berfungsi sebagai tempat penyimpanan 
produk yang sudah dikeringkan. 
Adapun bentuk dan ukuran silo dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3 
SILO-1 (BIN-1) 

 
HEATER (Pemanas) 
Heater (pemanas) digunakan untuk mengurangi 
persentase kadar air (moisture) dari bahan baku 
padat. Terdapat 2 (dua) pemanas yang masng-
masing ber-fungsi sebagai pemanas awal 
(preheater) dan pengering (dryer). Ukuran dari 
kedua pemanas sama persis, yang membedakan 
keduanya adalah suhu operasinya. Pada 
pemanas yang berfungsi sebagai pre-heater 
suhunya lebih rendah dibandingkan dengan 
suhu pada pemanas yang berfungsi sebagai 
dryer. Rancangan kedua pemanas dapat dilihat 
pada Gambar 4. 
 
COOLER (Pendingin) 
Cooler (pendingin) digunakan untuk 
mendinginkan material yang dihasilkan sebelum 
dimasukkan ke dalam SILO-2. Pendinginan 
dilakukan dengan memanfaatkan sirkulasi air di 
sepanjang pipa. Rancangan lengkap beserta 
ukurannya dapat dilihat pada  gambar 5. 
 
 

 
 

Gambar 4 
Rancangan Heater (Pemanas) 

 
 

 
Gambar 5. 

Rancangan Cooler (Pendingin) 
 

Model Simulink 
Untuk keperluan perancangan 

sistem,kendalian dari sistem kendali proses 
dengan bahan-baku padat dapat dimodelkan 
secara matematis dengan fasilitas SIMULINK 
pada MATLAB sehingga dapat dievaluasi 
kinerjanya. Bagan kotak model SIMULINK dari 
kendalian proses dapat dilihat pada Gambar 6 
sampai dengan Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 6 
Bagan Kotak lengkap Model SIMULINK dari 
Kendalian pada Sistem Kendali Proses dengan 

Bahan-baku Padat 
 

 
Gambar 7 

Model SIMULINK dari SILO-1 
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Gambar 8 
Model SIMULINK dari sub-sistem Main 

Controller 
 

 
 

Gambar 9 
Model SIMULINK dari Belt-Conveyor 

 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan 
simulasi, dapat dilhat pada Gambar 10 dan 11. 
Gambar 10 memperlihatkan pada saat SILO-1 
diisi bahan baku padat berupa pasir, kemudian 
disi dengan air dan dicampur hingga mencapai 
kadar air sebanyak 40% dengan suhu konstan 
sekitar suhu kamar 250C. Volume campuran air 
dan pasir cukup untuk menaikkan level bahan di 
SILO-1 sampai 300 mm. Kemudian bahan 
dicurahkan ke belt-conveyor dengan mengatur 
bukaan katup (valve). Terlihat ada waktu tunda 
(delay) sebesar 10 detik antara proses pengisian 
bahan baku padat sampai pengisian air sebelum 
mencapai harga kadar air yang diinginkan. 
Gambar 11 memperlihatkan kondisi bahan pada 
SILO-2 sebelum dinaikkan kembali ke SILO-1 
dengan menggunakan cup-conveyor. 
 
 

 
 

Gambar 9 
Kondisi SILO-1 

 

 
Gambar 10 

Kondisi SILO-2 
Penutup 
  Dari uraian hasil penelitian yang 
dilakukan maka dapat disimpulkan : 

Model matematik yang  dibangun 
dengan menggunakan fasilitas SIMULINK pada 
program MATLAB, merupakan bagian-bagian   
kendalian dari dua buah silo, belt dan cup-
conveyor, kiln, pemanas yang berfungsi sebagai 
pengering, serta pendingin 

Dengan Simulink Kendalian dalam 
satu siklus proses, dapat dilakukan pengukuran 
besaran-besaran fisik seperti kecepatan alir dan 
curah bahan-baku (flow), banyaknya bahan-
baku dalam silo (level), kadar air (moisture) dan 
suhu.  

Salah satu bentuk aplikasi dari peralatn 
ini adalah sebagai mesin pencuci/pewangi 
otomatis. 
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Berdasarkan hasil pengukuran besaran-
besaran fisik yang di;alkukan, selanjutnya nanti 
dapat dirancang pengendali yang sesuai. 
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1. Pendahuluan 
 Dalam praktek jarang sekali terdapat beban tiga 
fasayang seimbang. Untuk memenuhi kebutuhan energi 
listrik, pada awalnya pembagian beban adalah 
seimbang atau merata diantara saluran fasa-fasa beban. 
Namun, karena karakteristik jenis beban (nonlinier) dan 
waktu pemakaian peralatan (beban) yang tidak sama, 
saluran transmisi tidak ditransposisi, kegagalan isolasi 
pada kapasitor koreksi daya, letak geografis konsentrasi 
konsumen, dan lain sebagainya, yang terjadi dalam 
waktu yang lama maka menimbulkan ketidak 
seimbangan beban tersebut. 
 Umumnya, ketidakseimbangan beban disebabkan 
beban satu fasa  dengan kapasitas daya besar yang 
membutuhkan sumber daya satu fasa  yang besar [1, 3]. 
Contoh beban satu fasa  tersebut adalah tanur busur 
listrik, traksi kereta rel listrik, penyearah konverter AC-
DC, dan perangkat elektronika daya serta komponen-
komponen dan beban nonlinier lainnya. Namun, beban 
satu fasa  ini menyebabkan gangguan ketidak 
seimbangan tegangan pada sumber tiga fasa. Oleh 
karena itu untuk menurunkan tingkat gangguan 
ketidakseimbangan tegangan sumber tiga fasa, sistem 
kelistrikan dilengkapi transformator daya khusus seperti 
Vee/vee (open delta), Scott dan Le Blanc. 
 Dengan semakin tingginya perhatian masyarakat 
terhadap isu kualitas daya sistem kelistrikan sekarang 
ini telah memicu studi dampak gangguan dari 
ketidakseimbangan beban pada sistem distribusi tiga 
fasa. Studi mutakhir yang membahas tentang 
transformator daya khusus yang menekankan pada 

beberapa topik, seperti studi pemodelan transformator 
tiga fasa khusus [1], evaluasi karakteristik pembebanan 
berdasarkan factor daya [2], survey arus netral dan 
kualitas daya system daya tiga fasapada pusat computer 
[3,8,10], studi  masalah harmonisa pada transformator 
Le Blanc untuk sistem kelistrikan Railway [4], kinerja 
dan model matematika transformator tiga fasayang 
digunakan pada system listrik jalur rel [5], penggunaan 
transformator zigzag dengan penggeser fasa untuk 
membatasi harmonisa [6], serta pengaruh 
ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan 
losses pada transformator distribusi dan saluran 
tegangan rendah [7,9,11]. 

Pada umumnya studi pemodelan matematika dalam 
mengatasi ketidakseimbangan beban serta dampak yang 
ditimbulkan pada kinerja transformator ditinjau dari sisi 
primer, pada transformator khusus belum dievaluasi 
secara sepenuhnya. Evaluasi kinerja transformator 
berdasarkan pada harga factor daya dilakukan guna 
melihat secara tepat pengaruh distorsi harmonisa dan 
pembebanan tidak seimbang pada transformator khusus 
Vee/vee, Scott, Le Blanc, yang digunakan selama ini. 
Dan pada penelitian ini diusulkan transformator khusus 
Dz dimana lilitan sisi primernya dihubungkan delta 
sedangkan jumlah lilitan sisi sekunder dibagi menjadi 
tiga bagian lilitan [10]. Dengan membagi jumlah lilitan 
sekunder dalam tiga sama besar dan simetris 
selanjutnya meletakkan 1/3 bagian lilitan tersebut pada 
ketiga kaki inti yang berbeda maka masing-masing fasa 
secara geometris menduduki 1/3 bagian yang simetris 
dari lilitan tiga fasa. Tujuan membagi lilitan atau 
mentransposisi lilitan adalah menjaga agar impedansi 

ANALISIS KINERJA PEMBEBANAN TIDAK SEIMBANG 
TRANSFORMATOR DELTA ZIGZAG (DZ) SEKUNDER SILANG SIMETRIS 

UNTUK MENGURANGI HARMONISA  
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2Departemen  Teknik Elektro, FT – Universitas Indonesia, Depok 
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ABSTRAK 
Suatu pengujian penyelidikan dan perbandingan karakteristik pembebanan tidak seimbang serta pengaruh distorsi 
harmonia berdasarkan nilai factor daya dari transformator daya khusus Vee/vee, Scott, Le Blanc, dan Dz sekunder dengan 
tiga lilitan silang simetris dilakukan melalui pendekatan pemodelan simulasi. Nilai faktor daya merupakan gambaran 
sebenarnya dari karakteristik pembebanan transformator dengan memasukkan pengaruh harmonisa. Hasil perhitungan 
simulasi operasi pembebanan tidak seimbang dua fasa menunjukkan bahwa factor daya pada Vee/vee, Scott, Le Blanc 
serta Dz sekunder tiga lilitan silang simetris berbeda,meskipun dibebani dengan daya sama besar. Struktur Vee/vee yang 
kurang seimbang, maka kinerja membatasi ketidakseimbangan fasa-tiga lebih buruk dibandingkan dengan skema Scott, Le 
Blanc serta Dz sekunder tiga lilitan, yang dapat lebih efektif mengubah daya tiga fasa menjadi daya dua fasa. Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa factor daya dapat digunakan untuk mengevaluasi karakteristik kinerja transformator 
khusus dalam mengatasi masalah kualitas daya akibat ketidakseimbangan beban dan harmonisa. 
 
Kata kunci : harmonisa, beban nonlinier, pembebanan tidak seimbang, faktor daya, arus harmonisa ketiga  transformator 
Dz sekunder silang simetris. 
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perfasa lilitan tiga fasasisi sekunder tetap simetris 
sehingga dapat membatasi tingkat ketidakseimbangan 
beban. Pengaruh distorsi harmonisa dan beban tidak 
seimbang dihitung dan dibandingkan menggunakan 
definisi faktor daya berdasarkan Standart IEEE 1459-
2000 dan dari komponen fundamentalnya [2]. 

 
2. Analisis rangkaian transformator 

Pada sesi 2 ini disusun rumus pendekatan operasi 
pembebanan transformator khusus untuk dapat 
membuat perbandingan dampak ketidakseimbangan, 
misal )( 211 NNk =  dan )( 122 NNk =  
menunjukkan rasio lilitan. 

 
2.1. Transformator Vee/vee (Open Delta) 

Transformator Vee/vee terdiri dari dua 
transformator satu fasa seperti terlihat pada Gambar 
1berikut: 

1N 2N

1N

2N

cV

aV

bV

aI

bI

cI

TI

TV

MV

MI

Beban fasa-M

Beban fasa-T

•

••

•
 

Gambar 1. Skema Vee/vee 
 

Tbaab VkVVV 1=−=      (1) 

Mcbbc VkVVV 1−=−=      (2) 

( )TMacca VVkVVV −=−= 1    (3) 

Ta IkI 2=          (4) 

( ) ( )MTcab IIkIII +−=+−= 2    (5) 

Mc IkI 2=         (6) 
 
Karena skema konstruksi Vee/vee ini tidak 

tersedia lilitan delta untuk sirkulasi arus harmonisa 
ketiga maka pada lilitan fasa ada tegangan 
harmonisa ketiga. 

Meskipun transformator dibebani seimbang 
maka  tegangan beban tidak seimbang karena 
tergantung pada impedansi transformator dan 
faktor daya beban.  

 
2.2. Transformator  Scott 

Hubungan Scott digunakan untuk suplai daya 
beban dua fasa atau satu fasa dari sistem tiga fasa, 
atau sebaliknya, seperti Gambar 2 berikut: 

12
3 N 2N

2
1N

2
1N

2N

cV

aV

bV

aI

bI

cI

TI

TV

MV
MI

Beban fasa-M

Beban fasa-T

•

••

•

 
Gambar 2. Skema hubungan Scoot. 

 

( )MTbaab VVkVVV −=−= 3
2
2   (7) 

Mcbbc VkVVV 1=−=      (8) 

( )MTacca VVkVVV +−=−= 3
2
2   (9) 

Ta IkI 23
2

=         (10) 







 −−= TMb IIkI

3
1

2      (11) 







 +−= TMc IIkI

3
1

2       (12) 

 
Karena skema konstruksi Scott tersebut maka tidak 

ada hubungan delta untuk sirkulasi arus harmonisa 
ketiga. Alhasil arus harmonisa dari sisi beban dapat 
menginduksikan ggm ke sisi primer dan ke sisi saluran 
system distribusi tenaga listrik. 

 
2.3. Transformator Le Blanc 

Hubungan Le Blanc dengan lilitan primer 
terhubung delta untuk membatasi arus harmonisa ketiga 
dari beban. Hubungan fasor tegangan dan arus dari 
Gambar 3. sebagai berikut: 

3
1

3
1

2N

3
1

23
2 N

aV

bV

cV

abI

bcI

caI

TI

MI

1N

1N

1N

•

•

•

•

•

•

•

•

TV

MV

Beban 
fasa-T

Beban 
fasa-M

aI

bI

cI

2N

3
1

2N

2N

 
 

Gambar 3. Skema hubungan Le Blanc. 
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+=−= MTbaab VVkVVV

4
3

2
3

2   (13) 

Mcbbc VkVVV 14
3

=−=       (14) 









−=−= MTacca VVkVVV

4
3

2
3

1   (15) 

Ta IkI 23
2

=          (16) 







 += MTb IIkI

3
1

2       (17) 







 −= MTc IIkI

3
1

2       (18) 

 
Jika transformator Le Blanc melayani beban tak 

seimbang maka tegangan beban menjadi tidak 
seimbang, akibatnya arus penghantar naik hingga 
nilainya 2 kali nilai arus fasa dan sudut fasanya 
tergeser 900 sehingga kawat netral dialiri arus 
harmonisa yang sangat tinggi. Akibat dari induksi 
injeksi arus harmonisa ini di sisi sekunder 
menyebabkan sisi delta primer transformator tidak 
mampu mengeliminasi harmonisa frekwensi triplen.  
 
2.4. Transformator Dz sekunder tiga lilitan silang 

simetris 
Ide metode hubungan zigzag sekunder tiga lilitan 

silang ini adalah setiap jumlah lilitan fasa tegangan 
rendah, 2N dibagi menjadi tiga bagian sama besar, 

32N . Selanjutnya setiap 32N  bagian lilitan fasa 
diletakkan secara silang pada tiga kaki inti yang 
berbeda. Kemudian, ketiga bagian dari 32N  lilitan 
dihubung seri menyusun sebuah lilitan fasa. Hubungan 
fasor tegangan dan arus diantara sisi primer dan 
sekunder dari Gambar 4. sebagai berikut: 
 

 
•

•

•

• • •

• • •

• • •

Kaki Inti-1

aI abI

aV

Kaki Inti-2

Kaki Inti-3

bV

cV

bI

cI

1N

1N

bcI

caI

1N UI

TI

MI

UI

MI

TI

MI

TI

UI

TI

MI

UI
NI

32N 32N32N

32N 32N32N

32N 32N32N

UZ MZ TZ

 
 

Gambar 4. Skema DZ sekunder  tiga lilitan silang 
simetris. 

 







 −−==−= TUMTbaab VNVNVNkVkVVV

222
222

11  (19) 







 −−==−= MTUMcbbc VNVNVNkVkVVV

222
222

11  (20) 







 −−==−= UMTUacca VNVNVNkVkVVV

222
222

11  (21) 







 −−== TUMTa INININkIkI

222
222

22  (22) 







 −−== MTUTb INININkIkI

222
222

22  (23) 







 −−== UMTUc INININkIkI

222
222

22  (24) 

 
Ditinjau konfigurasi transformator tiga fasa lilitan 

Dz untuk ditentukan ggm induksi tegangan dan arus di 
masing-masing sisi delta primer dan zigzag sekunder, 
Gambar 5.a. 

a k

T

b

l

M

U

c

p

NI

aV
aI

abI

•

bV
bI

b cI

cV
cI caI

•

•

TI UI MI

TZ UZ MZ

22N

1N

•

 
(a). 

N a

k

T22N
MV

UV
TV

•

 
(b). 

Gambar 5. Diagram pembebanan transformator (a) 
Konfigurasi Lilitan lilitan. (b). Diagram fasa 

tegangan fasa-T. 
 

Jika tegangan fasa sekunder zigzag dibebani 
impedansi bZ  dan dari Gambar 5.a maka arus fasa 
beban adalah:  

=TI kTakaTNa
T

TN IIII
Z

V
+===    (28) 

=MI lMblbMNb
M

MN IIII
Z

V
+===    (29) 

=UI pUcpcUNc
U

UN IIII
Z

V
+===    (30) 
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Vektor tegangan wye disusun dari hubungan lilitan 
zigzag dan dengan memperhatikan ratio lilitan antara 
lilitan primer dan lilitan sekunder maka arus lilitan 
zigzag yang diminimasi (dikompensir) di lilitan delta 
adalah: 

=abI ( )blkTNc III
n

++−
1

     (31) 

=bcI ( )cplMNa III
n

++−
1

     (32) 

=caI ( )akpUNb III
n

++−
1

     (33) 

Dari persamaan (31), (32) dan (33) menunjukkan 
bahwa vektor resultan ggm arus (amper.lilitan) di 1/3 
bagian lilitan zigzag sekunder pada kaki inti yang sama 
dapat saling menghilangkan atau memperlemah. 
Sehingga dari selisih arus fasa lilitan sekunder yang 
diinduksikan ke lilitan delta primer menjadi lebih kecil. 
Arus induksi di sisi primer tersebut sudut fasanya sama 
atau sefasa dengan arus urutan nol dan bersirkulasi di 
lilitan delta primer sama seperti arus harmonisa urutan 
ketiga.  
 
3. Hubungan Total Distorsi Harmonisa Arus Dan 

Faktor Daya  
Resultan dari arus harmonisa mendistorsi 

gelombang fundamental tegangan system distribusi 
daya. Untuk menyatakan hubungan antara arus 
harmonisa terhadap gelombang fundamentalnya dikenal 
istilah distorsi harmonisa total (THD, seperti 
persamaaan ( ) berikut:: 

 %1002
1

2
1

2

×
−

=
I

IITHD rms
I    (34) 

Dimana rmsI  arus efektif (rms = root mean square); 

1I adalah arus fundamental, 50 Hertz. 
Faktor daya (PF) diperoleh dengan memasukkan 

komponen harmonisa, seperti persamaan ( ): 

DPF
THD

PF
+

=
1

1
    (35) 

Dimana DPF adalah factor daya pergeseran dan 
diasumsikan nilainya 1 p.t. 

 
4. Metode Simulasi Dan Hasil Operasi 

Pembebanan Transformator 
Gambar 6 menunjukkan model simulasi operasi 

transformator tiga fasa konfigurasi khusus lilitan dari 
berbagai tipe untuk mensuplai daya ke beban seimbang 
maupun beban tidakseimbang berupa penyearah fasa-1. 
Diasumsikan transformator kondisi ideal dan rasio 
lilitan ( ) 121 =NN . Pada kondisi seimbang, sudut fasa 

tegangan dan arus masing-masing 00 120,0  dan 0240  
. Dengan menggunakan analisis PSpice pada rangkaian 
pembebanan maka digambar gelombang sinusoidal dan 

spectrum frekwensi dari arus sisi primer atau sumber 
berdasarkan analisis Fourier [29].  

 

Daya Fasa -T

Injeksi Arus-arus 
Harmonisa

Daya Fasa -M

PQ

Blok 
Pengukuran

Transformator Fasa-Tiga ke 
Fasa-3,Fasa-2 dan Fasa-1

Beban-Beban

PQ

PQ

VV 
Scott

Le Blanc

 Dz Sekunder
3 dan 6 Lilitan 
Silang Simetris

Penyearah Fasa-1

Penyearah Fasa-1

Injeksi Arus-arus 
Harmonisa

Transformator
Lilitan Khusus

 
Gambar 6. Model Simulasi Operasi Transforma tor 

Pembebanan Tidak Seimbang. 
 
4.1 Hasil Simulasi Sisi Primer Transformator Vee/vee   

 
Gambar 7. Gelombang Arus Primer 

 

 
Gambar 8. Spektrum Frekwensi Arus Primer 

 
4.2 Hasil Simulasi Sisi Primer Transformator T-Scott 
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Gambar 9. Gelombang Arus Primer  

 

 
Gambar 10. Spektrum Frekwensi Arus Primer  

 
4.3 Hasil Simulasi Sisi Primer Transformator Le Blanc 

 

 
Gambar 11. Gelombang Arus Primer  

 

 
Gambar 12. Spektrum Frekwensi Arus Primer. 

 
4.4 Hasil Simulasi Sisi Primer Transformator Dz 

sekunder  3 lilitan 

 
Gambar 13. Gelombang Arus Primer 

 

 
Gambar 14. Spektrum Frekwensi Arus Primer. 

 
4.5 Rekapitulasi Simulasi Pembebanan Transfor mator  

Dari hasil simulasi operasi pembebanan dari semua 
transformator khusus Vee/vee, Scott dan Le Blanc 
untuk operasi pembebanan tidak seimbang 
menunjukkan bahwa bentuk gelombang arus di sisi 
primer atau sumber tidak sinusoidal dan mendekati 
bentuk trapezium dengan tepi-tepi yang tajam, seperti 
pada Gambar 7, 9, dan 11. Demikian pula, dari gambar 
bentuk spektrum frekwensi arus fasa sisi primer atau 
sumber menunjukkan lonjakan frekwensi harmonisa ke-
3 dan kelipatannya (triplen) serta harmonisa urutan ke-5 
dan ke-7 dengan magnitude cukup besar dibandingkan 
dengan fundamentalnya, seperti terlihat pada Gambar 8, 
10, dan 12. Hal tersebut membuktikan bahwa pada 
operasi pembebanan tidak seimbang transformator 
Vee/vee, Scott dan Le Blanc belum efektif menurunkan 
tingkat ketidak seimbangan beban dan belum maksimal 
untuk menghambat aliran energi elektromaknetik 
berupa distorsi harmonisa dari sisi beban ke sisi 
sumber. 

Dengan penggunaan transformator Dz sekunder 
dengan tiga lilitan silang simetris menunjukkan bahwa 
bentuk gelombang arus di sisi primer atau sumber 
masih tetap mendekati bentuk sinusoidal.  

Adapun harga factor daya dan rms arus fasa di 
primer atau sumber yang dapat diseimbangkan dan total 
distorsi harmonisa arus (THDI) di primer yang mampu 
diredam masing-masing transformator khusus, seperti 
pada table 1 berikut.   
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Tabel 1. Rekapitulasi Arus Fasa rata-rata, THD Arus 
rata-rata dan Faktor daya di Primer 

 
Tipe Transformator  Arus  

(p.u) 
THDI   
(%) 

Faktor Daya 

Vee/vee 3 45,28 0,8296 
Scott 3,23 45,92 0,8278 
Le Blanc 3,36 44 0,8333 
Dz-Sekunder 3 lilitan 2,34 24,94 0,8946 
 

Dari Tabel 1 diketahui kemampuan transformator 
Dz sekunder tiga lilitan membatasi distorsi harmonisa 
adalah baik dimana harga rms arus adalah yang paling 
kecil. Dengan demikian, arus fasa sisi primer atau sisi 
system distribusi adalah yang paling kecil diantara 
transformator khusus lainnya.  

Nilai faktor daya transformator Dz yang lebih 
tinggi menunjukkan bahwa bentuk gelombang resultan 
induksi ggm per-fasanya semakin sinusoidal murni. 
Dengan gelombang induksi ggm yang mendekati 
sinusoidal murni menunjukkan semakin sedikit tingkat 
distorsi harmonisa arus fasanya.  
 
5. KESIMPULAN 

Dengan penggunaan transformator khusus Dz 
sekunder dengan tiga lilitan silang simetris perfasa 
menunjukkan bahwa bentuk gelombang arus di sisi 
primer atau sumber masih mendekati bentuk sinusoidal. 
Hal ini membuktikan bahwa pada operasi pembebanan 
tidak seimbang transformator khusus Dz sekunder 
silang simetris mampu lebih efektif menurunkan tingkat 
ketidakseimbangan beban dibandingkan transformator 
khusus Vee/vee, Scott serta Le Blanc. Dengan 
demikian, khusus silang simetris ini lebih mampu 
menghambat aliran energi elektromagnetik berupa 
distorsi harmonisa triplen arus dari sisi beban ke sisi 
sumber. 
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ABSTRAK 
Adder atau penjumlah merupakan salah satu komponen CPU yang sangat penting. Fungsi-fungsi 
aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian menggunakan adder sebagai 
komponen utama. Pada tulisan ini dipaparkan proses perancangan dan optimasi mirror adder untuk 
menghasilkan rancangan tataletak mirror adder 16 bit. Proses perancangan dan optimasi yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: pemilihan rancangan adder 1 bit, optimasi rancangan adder 1 bit, 
pemilihan arsitektur adder multi bit, optimasi rancangan adder 2 bit dan realisasi tataletak adder 16 bit. 
Pemilihan rancangan dan optimasi rancangan dilakukan untuk memperoleh waktu tunda yang terkecil. 
Optimasi dan perancangan tataletak adder dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Electric versi 
8.08. Rancangan mirror adder 16 bit dibuat dengan arsitektur ripple carry adder dengan memanfaatkan 
sifat inversi adder. Rancangan adder yang dibuat mempunyai luas 0,01786mm2 dengan worst case delay 
pada MSB sebesar 0,0047μs. 
 
Kata kunci : static CMOS, mirror adder, TG adder, ripple carry,   
 
I. Pendahuluan 

Adder atau penjumlah merupakan salah 
satu komponen Central Processing Unit (CPU) 
yang sangat penting. Adder digunakan pada 
arithmetic logic unit (ALU) dan floating point 
unit. Adder juga merupakan komponen yang 
penting pada berbagai prosesor seperti digital 
signal processor (DSP). Fungsi-fungsi 
aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, 
perkalian dan pembagian menggunakan adder 
sebagai komponen utama. Karena adder 
merupakan komponen yang sangat penting, 
rancangan adder berkinerja tinggi akan sangat 
bermanfaat [1].  

Optimasi adder untuk memperoleh 
rancangan adder berkinerja tinggi dapat 
dilakukan baik pada tingkat logika maupun pada 
rangkaian. Optimasi pada tingkat logika 
dilakukan dengan memanipulasi persamaan 
logika sehingga dapat diimplementasikan 
dengan rangkaian yang lebih cepat atau lebih 
ringkas. Optimasi pada tingkat rangkaian 
dilakukan dengan memanipulasi ukuran 
transistor dan topologi rangkaian untuk 
memperoleh kecepatan yang lebih tinggi. Pada 
penelitian ini, optimasi adder dilakukan dengan 
cara yang kedua yaitu dengan optimasi pada 
tingkat rangkaian. 

Pada tulisan ini dipaparkan proses 
perancangan dan optimasi mirror adder untuk 
menghasilkan rancangan tataletak mirror adder 
16 bit. Pemilihan rancangan dan optimasi 
rancangan dilakukan untuk memperoleh waktu 
tunda yang terkecil. Optimasi dan perancangan 
tataletak adder dilakukan dengan bantuan 
perangkat lunak Electric versi 8.08. 
 

II. Prosedur Penelitian  
Prosedur penelitian adalah sebagai 

berikut:  
1. Pemilihan rancangan adder 1 bit 

Adder 1 bit mempunyai 3 masukan yaitu 
A, B dan Ci dan menghasilkan keluaran S dan 
Co seperti diperlihatkan pada Gambar 1 dan 
tabel kebenarannya diperlihatkan pada Tabel 1 
[2]. S dan Co dapat dinyatakan dengan 
persamaan 
 CiBAS ⊕⊕=    (1) 
 CiABCiABCo ++=   (2) 

 

 
Gambar 1. Full adder 1 bit 

 
Tabel 1. Tabel kebenaran full adder 1 bit 

A B Ci S Co 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 
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Ada berbagai rancangan adder 1 bit yang 
dapat digunakan, antara lain static 
complementary metal oxide semiconductor 
(CMOS) adder, mirror adder, transmission gate 
(TG) adder dan lain-lain [3]. Rangkaian static 
CMOS adder diperlihatkan pada Gambar 2, 
mirror adder diperlihatkan pada Gambar 3 dan 
TG adder diperlihatkan pada Gambar 4.  

Pemilihan rancangan adder 1 bit 
dilakukan dengan cara melakukan simulasi 
skematik ketiga rangkaian adder tersebut pada 
kondisi semua transistor mempunyai lebar 
minimum yaitu 2λ. Ukuran λ ini besarnya 
setengah dari feature size, dimana pada 
penelitian ini digunakan λ sebesar 0,3 μm.  
Adder yang kemudian dipilih untuk digunakan 
pada tahap selanjutnya adalah adder yang 
menghasilkan waktu tunda (delay) yang 
terkecil. Dari hasil simulasi yang akan dibahas 
secara rinci pada bagian III, mirror adder 
menghasilkan waktu tunda terkecil sehingga 
untuk selanjutnya yang akan dibahas lebih 
lanjut dan digunakan untuk rancangan adder 16 
bit adalah rangkaian mirror adder.   

 

 
Gambar 2. Static CMOS adder 1 bit 

 

 
Gambar 3. Mirror adder 1 bit 

 

 
Gambar 4. TG adder 1 bit 

 
2. Optimasi rancangan adder 1 bit 

Optimasi rancangan mirror adder 1 bit 
dilakukan dengan cara mengatur lebar 
transistor. Optimasi mirror adder yang 
digunakan mengikuti hasil optimasi Rabaey [4] 
yang diperlihatkan pada Gambar 5 dan 
Melamed [5] yang diperlihatkan pada Gambar 
6. 

 

 
Gambar 5. Mirror adder 1 bit versi Rabaey 

 

 
Gambar 6. Mirror adder 1 bit versi Melamed 
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Apabila dilihat secara sepintas, rangkaian 
mirror adder pada Gambar 5 dan 6 terlihat 
sama. Akan tetapi apabila diperhatikan dengan 
lebih teliti, dapat dilihat bahwa lebar transistor 
yang digunakan pada Gambar 5 berbeda dengan 
lebar transistor yang terdapat pada Gambar 6. 
Sebagai contoh lebar transistor pada titik A di 
Gambar 5 adalah 24λ sedangkan di Gambar 6 
lebarnya 12λ. Perbedaan lebar transistor ini 
menghasilkan perbedaan kinerja rangkaian. 

 
3. Pemilihan arsitektur adder multi bit 

Ada beberapa arsitektur adder multi bit 
yang sering digunakan yaitu ripple carry adder 
(RCA), carry bypass adder (CBA), carry select 
adder (CSA) dan carry lookahead adder 
(CLA). Karena pada penelitian ini rancangan 
adder yang dibuat adalah adder 8 bit maka 
arsitektur adder yang dipilih adalah RCA 
dengan pertimbangan untuk adder 8 bit, RCA 
lebih efisien dibanding CBA dan CSA karena 
CBA dan CSA memerlukan rangkaian 
tambahan yaitu rangkaian setup dan 
multiplekser. Arsitektur RCA diperlihatkan 
pada Gambar 7 [6]. Pada RCA, carry keluaran 
dari adder lower significant bit (LSB), yang 
terletak paling kanan, yaitu C1 digunakan 
sebagai masukan adder berikutnya, demikian 
seterusnya sampai bit yang terakhir. 

 

 
Gambar 7. Arsitektur RCA 

 
Rangkaian mirror adder 1 bit yang 

dibahas sebelumnya, yaitu yang diperlihatkan 
pada Gambar 3, 5 dan 6 menghasilkan keluaran 
Sum’ ( S ) dan Co’ ( Co ) dan  yang merupakan 
kebalikan atau inversi dari Sum (S) dan Co yang 
diperoleh dari Persamaan (1) dan (2) atau yang 
diperlihatkan pada Tabel 1. Pada Gambar 8 
diperlihatkan arsitektur RCA yang 
memanfaatkan sifat inversi adder. Adder LSB 
yang terletak paling kanan memperoleh 
masukan A0, B0 dan C0 dan menghasilkan 
keluaran 0S dan 1C  yang terbalik. Adder kedua 
yang memperoleh masukan terbalik 1A , 1B  
dan 1C  menghasilkan keluaran S1 dan C2 
normal dan seterusnya. Hal ini menguntungkan 
karena carry keluaran dari mirror adder 1 bit 
tidak perlu dibalik terlebih dahulu sebelum 
dijadikan masukan untuk bit berikutnya. 
Dengan memanfaatkan sifat inversi adder 
tersebut waktu perambatan carry menjadi lebih 
singkat dan hal ini mengurangi waktu tunda 
adder secara keseluruhan. 

 
Gambar 8. Arsitektur RCA yang memanfaatkan 

sifat inversi adder 
 
4. Perancangan tataletak mirror adder 1 bit 

Pada tahap ini dibuat rancangan tataletak 
berdasarkan rangkaian skematik mirror adder 1 
bit versi Melamed yang diperlihatkan pada 
Gambar 6. Ada 3 alternatif tataletak yang 
dibuat, salah satunya diperlihatkan pada 
Gambar 9. Dari ketiga alternatif rancangan 
tataletak yang dibuat, pada akhirnya dipilih 
rancangan yang mempunyai waktu tunda dan 
luas daerah yang terkecil untuk digunakan pada 
rancangan adder 16 bit. 
 

 
Gambar 9. Tata letak mirror adder 1 bit (Alt 2) 

 
5. Optimasi rancangan adder 2 bit 

Rancangan adder 4 bit dibuat mengikuti 
arsitektur pada Gambar 8. Tataletak adder 2 bit 
dengan menggunakan 2 buah mirror adder 1 bit 
versi Melamed diperlihatkan pada Gambar 10. 
Optimasi rancangan adder 2 bit dilakukan 
dengan mengatur lebar transistor yang 
digunakan pada inverter untuk masukan ganjil 
yaitu 1A  dan 1B  serta inverter untuk keluaran 
genap yaitu 0S . 

Inverter yang digunakan pada masukan 
1A  dan 1B  dibuat cukup besar agar tidak 

terbebani oleh rangkaian adder 1 bit. Inverter 
masukan mempunyai lebar transistor p Wp=24λ 
dan lebar transistor n Wn=12λ. Inverter yang 
digunakan pada keluaran 0S  dibuat kecil agar 
tidak membebani rangkaian adder 1 bit dengan 
Wp=4,5λ dan Wn=3λ. 
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6. Realisasi tataletak adder 16 bit 
 Tataletak adder 16 bit dibuat dengan 
menggunakan 16 buah mirror adder 1 bit yang 
dirangkai dengan arsitektur RCA yang 
memanfaatkan sifat inversi adder. Tataletak 
adder tersebut diperlihatkan pada Gambar 11. 
 
III. Hasil dan Pembincangan 

 Simulasi rangkaian baik skematik 
maupun tataletak dilakukan dengan perangkat 
lunak Electric versi 8.08. 
1. Hasil simulasi skematik adder 1 bit 
 Untuk memilih jenis adder 1 bit yang 
akan digunakan, dilakukan simulasi rangkaian 
skematik static CMOS adder, mirror adder dan 
TG adder 1 bit masing-masing dengan lebar 
transistor minimum yaitu 2λ. Hasil simulasi 
rangkaian adder tersebut sesuai dengan yang 
diharapkan, dalam hal ini sesuai dengan 
Persamaan (1) dan (2) serta Tabel 1. Waktu 
tunda ketiga rangkaian adder tersebut untuk 
setiap kombinasi masukan diperlihatkan pada 
Tabel 2. Perlu diperhatikan bahwa static CMOS 
adder dan mirror adder menghasilkan keluaran 
S dan Co  yang terbalik sedangkan TG adder 
menghasilkan keluaran S dan Co. Dari Tabel 2 
diketahui bahwa mirror adder menghasilkan 
waktu tunda yang terkecil oleh sebab itu mirror 
adder akan digunakan pada rancangan adder 16 
bit.  

  
2. Hasil optimasi mirror adder 1 bit 

Telah disebutkan bahwa mirror adder 
yang digunakan mengikuti hasil optimasi 
Rabaey dan Melamed yang rangkaian 
skematiknya diperlihatkan pada Gambar 5 dan 
6. Rincian waktu tunda kedua adder tersebut 
diperlihatkan pada Tabel 3. Dari Tabel 3 
diketahui bahwa waktu tunda mirror adder versi 
Melamed menghasilkan waktu tunda, baik pada 
carry maupun pada sum yang lebih kecil 
dibandingkan dengan kedua adder lainnya. Oleh 
sebab itu meskipun ukuran transistor yang 
digunakan pada mirror adder versi Melamed 
berukuran lebih besar, mirror adder tersebut 
yang akan digunakan untuk merancang adder 
16 bit. 
 
3. Hasil simulasi tataletak mirror adder 1 bit 

Hasil simulasi ketiga rancangan tataletak 
mirror adder 1 bit yang diberi nama Alt 1, Alt 2 
dan Alt 3 diperlihatkan pada Tabel 4. Dari 
ketiga rancangan tersebut, Alt 2 mempunyai 
luas terkecil dengan waktu tunda yang 
mendekati Alt 3. Oleh sebab itu tataletak mirror 
adder 1 bit yang digunakan pada adder 16 bit 
adalah Alt 2 yang gambarnya diperlihatkan pada 
Gambar 9. 
 
 

4. Hasil simulasi mirror adder 2 bit 
 Waktu tunda yang dirangkum dari hasil 
simulasi rancangan mirror adder 2 bit yang 
diperlihatkan pada Gambar 10 dapat dilihat 
pada Tabel 5. Dari tabel tersebut diketahui 
bahwa waktu tunda sangat dipengaruhi oleh 
kombinasi masukan. Kombinasi masukan A+B 
01+01, 11+01, 01+11 dan 11+11 menghasilkan 
waktu tunda keluaran (S1 dan S0) yang lebih 
besar dibandingkan dengan waktu tunda yang 
dihasilkan oleh kombinasi masukan yang lain 
karena terjadi perambatan carry dari LSB ke 
MSB. 
 
5. Hasil simulasi mirror adder 16 bit 
Beberapa contoh hasil perhitungan adder 16 bit 
beserta waktu tundanya diperlihatkan pada 
Tabel 6. Dari hasil simulasi diketahui bahwa 
rancangan adder 16 bit menghasilkan keluaran 
yang benar. Seperti pada adder 2 bit, kombinasi 
masukan yang menyebabkan perambatan carry 
dari LSB sampai MSB yaitu untuk penjumlahan 
A+B 0000000000000001+0111111111111111 
dan 0111111111111111+0000000000000001 
menghasilkan waktu tunda yang jauh lebih 
besar dibandingkan dengan waktu tunda yang 
dihasilkan oleh kombinasi masukan lainnya 
yaitu sebesar 4714ps atau 0.0047μs (mikro 
detik) pada MSB. Hal ini dikenal sebagai worst 
case delay. Tataletak adder 16 bit berukuran 
498 λ x 398,5λ sehingga luasnya adalah 198453 
λ2 = 198453x(0,3μm)2=0,01786mm2. 
 
Kesimpulan  
 Beberapa kesimpulan penting yang 
diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah: 
1. Telah berhasil dibuat rancangan tataletak 

mirror adder 16 bit dengan arsitektur RCA 
yang memanfaatkan sifat inversi adder. 

2. Worst case delay pada rancangan adder 16 
bit yang dibuat adalah 0,0047μs. 

3. Rancangan tataletak mirror adder 16 bit 
yang dibuat mempunyai luas 0,01786mm2. 
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Gambar 10. Rangkaian skematik 2 bit mirror adder  

 

 
Gambar 11. Tata letak mirror adder 16 bit dengan arsitektur RCA inversi 
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Tabel 2. Waktu tunda static CMOS adder, mirror adder dan TG adder 1 bit  
dengan lebar transistor 2λ 

A B Ci Co  S  

Static CMOS Mirror TG 
Waktu 
tunda 

Co  (ps) 

Waktu 
tunda 
S  (ps) 

Waktu 
tunda 

Co  (ps) 

Waktu 
tunda 
S (ps) 

Waktu 
tunda 

Co (ps) 

Waktu 
tunda 
S (ps) 

0 0 0 1 1 164 522 179 328 277 387 
0 0 1 1 0 358 507 NA NA 387 258 
0 1 0 1 0 239 373 239 388 221 387 
0 1 1 0 1 134 358 134 313 203 332 
1 0 0 1 0 269 433 239 373 295 461 
1 0 1 0 1 119 373 119 373 406 424 
1 1 0 0 1 134 328 119 313 406 590 
1 1 1 0 0 44,7 179 44,7 164 406 461 

Rata-rata 180,8 382,2 152,7 322,7 325 412,5 
 
 

Tabel 3. Waktu tunda mirror adder 1 bit yang telah dioptimasi 

A B Ci Co  S  
Rabaey Melamed 

Waktu tunda 
Co  (ps) 

Waktu tunda 
S  (ps) 

Waktu tunda 
Co  (ps) 

Waktu tunda 
S (ps) 

0 0 0 1 1 44,8 164 59,7 224 
0 0 1 1 0 NA NA NA NA 
0 1 0 1 0 74,6 299 59,7 194 
0 1 1 0 1 74,6 224 74,6 194 
1 0 0 1 0 74,6 224 59,7 179 
1 0 1 0 1 74,6 239 59,7 224 
1 1 0 0 1 313 493 209 358 
1 1 1 0 0 29,8 164 44,7 164 

Rata-rata 98 258,1 78,9 219,6 
 
 

Tabel 4. Waktu tunda pada rancangan tataletak mirror adder 1 bit 

A B Ci Co  S  

Alt 1 
Luas = 12376 λ 

Alt 2 
Luas = 9984 λ 

Alt 3 
Luas = 13697,75 λ 

Waktu 
tunda 

Co  (ps) 

Waktu 
tunda 
S  (ps) 

Waktu 
tunda 

Co  (ps) 

Waktu 
tunda 
S (ps) 

Waktu 
tunda 

Co  (ps) 

Waktu 
tunda 
S (ps) 

0 0 0 1 1 44,7 418 29,8 418 29,8 418 
0 0 1 1 0 313 522 239 493 239 418 
0 1 0 1 0 89,5 358 104 313 104 313 
0 1 1 0 1 119 358 104 358 104 388 
1 0 0 1 0 104 313 104 299 104 358 
1 0 1 0 1 149 418 89,5 313 89,5 313 
1 1 0 0 1 433 731 343 642 343 567 
1 1 1 0 0 59,7 313 44,7 313 44,7 313 

Rata-rata 164 473,9 132,2 393,6 132,2 386 
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Tabel 5. Waktu tunda mirror adder 2 bit 

Ci A1 A0 B1 B0 Co1 S1 S0 
Delay (ps)  

Co1 S1 S0 
0 0 0 0 0 0 0 0 224 448 687 
0 0 1 0 0 0 0 1 328 537 522 
0 1 0 0 0 0 1 0 269 433 687 
0 1 1 0 0 0 1 1 388 567 522 
0 0 0 0 1 0 0 1 358 552 552 
0 0 1 0 1 0 1 0 448 1015 1104 
0 1 0 0 1 0 1 1 403 582 552 
0 1 1 0 1 1 0 0 761 925 1104 
0 0 0 1 0 0 1 0 254 478 687 
0 0 1 1 0 0 1 1 373 537 522 
0 1 0 1 0 1 0 0 358 597 687 
0 1 1 1 0 1 0 1 373 657 522 
0 0 0 1 1 0 1 1 388 552 552 
0 0 1 1 1 1 0 0 731 866 1104 
0 1 0 1 1 1 0 1 373 657 552 
0 1 1 1 1 1 1 0 373 1000 1104 

Rata-rata 400,1 650,1 716,2 
 
 

Tabel 6. Contoh hasil simulasi tataletak mirror adder 16 bit 
Input A=0000000000000000 

B=0000000000000000 
A=0000000000000000 
B=1111111111111111 

A=0000000000000001 
B=0111111111111111 

A=0111111111111111 
B=0000000000000001 

Output S=0000000000000000 
Co=0 

S=1111111111111111 
Co=0 

S=1000000000000000 
Co=0 

S=1000000000000000 
Co=0 

D
el

ay
 (p

s)
 

S15 887 4260 4714 4714 
S14 1371 4260 4714 4699 
S13 841 3867 4200 4230 
S12 1371 3731 4185 4154 
S11 841 3337 3685 3716 
S10 1371 3201 3640 3640 
S9 826 2808 3156 3186 
S8 1386 2672 3126 3111 
S7 841 2278 2626 2657 
S6 1386 2142 2596 2581 
S5 841 1734 2097 2112 
S4 1265 1613 2067 2051 
S3 750 1218 1567 1598 
S2 917 1083 1537 1507 
S1 448 690 1038 1068 
S0 0 539 1098 1083 
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ABSTRAK 
Jalan tol dibangun untuk memudahkan masyarakat mencapai tujuan lebih cepat, akan tetapi, sistem 
pembayaran tol yang ada seringkali membutuhkan waktu lama untuk setiap transaksi pembayaran 
sehingga menimbulkan antrian panjang. Faktor penyebabnya adalah proses pembayaran yang masih 
manual dengan operator manusia sehingga ketelitian dan kecepatan pelayanannya kurang. Penelitian ini 
membahas prototipe sistem otomasi transaksi pembayaran jalan tol secara nirkabel dengan skema pasca 
bayar yang bertujuan memberikan solusi otomasi pembayaran sehingga akan mengurangi waktu setiap 
transaksi pembayaran. Skema pasca bayar dipilih mengingat sekarang telah banyak pengguna jalan tol 
yang berlangganan. Sistem ini melayani transaksi mulai dari gerbang masuk sampai gerbang keluar tol. 
Komponen sistem terdiri atas tiga bagian yaitu perangkat gerbang masuk, perangkat gerbang keluar, 
dan perangkat mobil. Pada gerbang keluar terdapat komputer dan kamera. Kamera berguna untuk 
mengambil gambar plat nomor mobil yang melakukan pelanggaran. Biaya jalan tol untuk tiap mobil 
yang berlangganan tercatat pada komputer dan media penyimpanan pada perangkat mobil. Pengiriman 
data dari perangkat gerbang masuk dan keluar ke perangkat mobil menggunakan antarmuka modul 
radio frequency, sedangkan dari perangkat mobil ke perangkat gerbang keluar menggunakan antarmuka 
modul inframerah. Perangkat gerbang masuk berfungsi mengirim data nama gerbang masuk. Perangkat 
gerbang keluar berfungsi menerima data kode mobil dan mengirim data bulan serta biaya tol yang telah 
diproses di komputer. Perangkat mobil berfungsi mengirim data kode mobil dan menyimpan data yang 
diterima. Perangkat ini menggunakan LCD sebagai antarmuka output untuk menampilkan akumulasi 
biaya penggunaan tol tiap bulannya.Dengan menggunakan baudrate 300 bps, rata-rata waktu yang 
dibutuhkan untuk satu siklus komunikasi antara perangkat mobil dan perangkat gerbang masuk adalah 
0.40 detik, sedangkan antara perangkat mobil dan perangkat gerbang keluar adalah 0.82 detik.  
 
Kata kunci : Otomasi transaksi pembayaran tol, nirkabel  
 
Pendahuluan 
 Jalan tol dibangun untuk memudahkan 
masyarakat mencapai tempat tujuan dengan 
lebih cepat, akan tetapi sistem pembayaran tol 
sekarang ini, baik melalui pembayaran tunai 
maupun menggunakan kupon berlangganan 
masih tergolong lambat dalam pelayanannya 
yang seringkali menimbulkan antrian panjang 
pada saat pengguna tol akan melakukan 
transaksi pembayaran.  
 Hal itu disebabkan karena transaksi 
pembayaran masih dilakukan secara manual 
melibatkan operator manusia, di mana manusia 
masih sering terpengaruh berbagai faktor dalam 
melakukan pekerjaan seperti ketelitian dan 
kecepatan dalam pelayanan. 
 Menyadari kekurangan tersebut maka 
penulis mencoba mencari solusi untuk 
menyelesaikan masalah ini. Solusi yang dipilih 
adalah menggunakan sistem komputer yang 
berkomunikasi secara nirkabel untuk melakukan 
otomasi transaksi pembayaran tol.  
 Penggunaan sistem komputer  yang 
terdiri atas mikrokontroler dan komputer dalam 

otomasi sistem pembayaran tol akan 
meningkatkan kecepatan dan ketelitian 
pelayanan sehingga diharapkan pengguna tol 
tidak perlu mengantri dalam melakukan 
transaksi pembayaran.  
 Tujuan penelitian ini adalah merancang 
prototipe sistem otomasi transaksi pembayaran 
jalan tol dengan skema pasca bayar. Sistem ini 
dirancang agar pengemudi mobil tidak perlu 
berhenti dan menurunkan kaca jendela 
mobilnya dalam melakukan transaksi 
pembayaran secara manual, melainkan sistem 
akan mendeteksi setiap mobil yang melewati 
gerbang tol secara nirkabel melalui perangkat 
yang ada di mobil sehingga waktu yang 
dibutuhkan untuk setiap transaksi pembayaran 
lebih singkat. Selain itu dengan skema pasca 
bayar, pelanggan jalan tol akan dapat 
mengetahui akumulasi biaya penggunaan tol 
tiap bulannya. 
  
Prosedur Penelitian 
 Sebagai perumusan masalah dalam 
penelitian ini prototipe sistem otomasi transaksi 
pembayaran tol akan memanfaatkan keakuratan 
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dan kecepatan mikrokontroler AT89S51 dan 
komputer. Mikrokontroler berfungsi sebagai 
pusat pengaturan elektronik sedangkan 
komputer berfungsi sebagai penyimpanan data 
dan informasi mobil yang melewati gerbang 
keluar tol dan sekaligus sebagai antarmuka 
otomasi transaksi pembayaran jalan tol. Agar 
sistem dapat dirancang dengan baik perlu 
diketahui bagaimana pertukaran data secara 
nirkabel, koneksi antara mikrokontroler dengan 
komputer, serta penyusunan program untuk 
mengatur pengiriman dan penerimaan data pada 
mikrokontroler maupun komputer. 
 Agar lebih fokus dalam upaya 
perancangan prototipe maka diputuskan 
beberapa batasan masalah sebagai berikut: 
1.Gerbang masuk tol dan gerbang keluar tol 
masing-masing hanya ada satu di mana kode 
gerbang masuk tol telah ditentukan; 2.Biaya tol 
yang dapat diinput merupakan kelipatan Rp. 
500,00 mulai dari Rp. 3.000,00 sampai dengan 
Rp. 9.500,00; 3.Hanya ada dua perangkat mobil 
yang memiliki kode mobil, di mana kodenya 
langsung dimasukkan dalam program assembly 
mikrokontroler pada perangkat mobil; 
4.Komputer digunakan untuk mencatat setiap 
mobil yang lewat dan sebagai antarmuka di 
mana komunikasi serial dengan mikrokontroler 
menggunakan RS-232.  
 Metodologi penelitian yang digunakan 
meliputi analisis kebutuhan dan cara kerja 
sistem, perancangan dan implementasi sistem, 
dan pengujian sistem. 
 
Analisis Kebutuhan dan Cara Kerja Sistem 
 Sebelum melakukan perancangan sistem, 
terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai 
sistem otomasi transaksi pembayaran tol dengan 
skema pasca bayar. Dalam skenario otomasi  
pengemudi mobil hanya menjalankan mobilnya 
melewati gerbang masuk dan keluar melalui 
gerbang keluar tanpa harus berhenti dan 
menurunkan kaca jendela mobilnya untuk 
melakukan transaksi pembayaran secara 
manual.  
 Agar dapat merealisasikan hal tersebut 
pemakai jalan tol harus berlangganan dan 
mempunyai perangkat elektronik sebagai alat 
pertukaran data antara mobil dan gerbang tol 
melalui transmisi data nirkabel. Alat ini dapat 
mencatat besarnya biaya pemakaian jalan tol 
tiap kali pemakai keluar melewati gerbang 
keluar. Apabila mobil yang tidak memiliki 
perangkat mencoba melakukan pelanggaran 
dengan melewati gerbang masuk dan gerbang 
keluar yang diperuntukkan bagi pelanggan 
maka akan ada tindakan pengamanan supaya 
pelanggar tersebut dapat dikenai sanksi. 
 

 Secara garis besar cara kerja sistem dapat 
dibagi menjadi dua bagian yaitu: pada gerbang 
masuk tol dan pada gerbang keluar tol. 
 Perangkat gerbang masuk tol akan 
mengaktifkan LED inframerah sekaligus sensor 
pendeteksi mobil yang memiliki perangkat 
(sensor fotodioda). Pada saat mobil melewati 
gerbang masuk tol, LED inframerah pada 
perangkat mobil akan memotong sensor 
fotodioda pada perangkat gerbang masuk tol. 
Hal ini menandakan gerbang masuk tol aktif 
sehingga akan mengaktifkan sistem pengiriman 
data pada perangkat gerbang masuk tol. Data 
yang berupa kode gerbang masuk tol dikirimkan 
perangkat gerbang masuk tol melalui RF 
transmitter.  
 Pada saat yang sama LED inframerah 
pada perangkat gerbang masuk tol akan diterima 
oleh sensor fotodioda pada perangkat mobil. 
Hal ini mengaktifkan sistem penerimaan data 
pada perangkat mobil. Data diterima oleh 
perangkat mobil melalui RF receiver. Nama 
gerbang masuk tol dapat dilihat pada LCD yang 
ada di perangkat mobil. 
 Perangkat gerbang keluar tol akan 
mengaktifkan LED inframerah sekaligus sensor 
pendeteksi mobil yang memiliki perangkat 
(sensor fotodioda). Pada saat mobil melewati 
gerbang keluar tol, cahaya LED inframerah 
pada perangkat gerbang keluar tol akan diterima 
oleh sensor fotodioda pada perangkat mobil. 
Hal ini mengaktifkan sistem pengiriman dan 
penerimaan data pada perangkat mobil. Data 
yang dikirimkan melalui IR transmitter berupa 
kode mobil dan kode gerbang masuk tol. 
Masing-masing kode merupakan data 8 bit.  
 Pada saat yang bersamaan LED 
inframerah pada perangkat mobil akan 
memotong sensor fotodioda pada perangkat 
gerbang keluar tol. Hal ini menandakan gerbang 
keluar tol aktif dan IR receiver perangkat 
gerbang keluar tol siap menerima data dari IR 
transmitter perangkat mobil. Selanjutnya data 
yang diterima oleh perangkat gerbang keluar tol 
akan dikirim ke komputer melalui komunikasi 
data serial RS-232.  
 Di dalam komputer, data tersebut akan 
diproses oleh perangkat lunak aplikasi di 
komputer. Bila ternyata kode mobil tersebut 
terdaftar maka komputer akan mengirimkan 
feedback berupa kode bulan dan kode biaya tol 
ke perangkat gerbang keluar tol dan mencatat 
kode mobil beserta biaya penggunaan tol. 
Masing-masing kode merupakan data 8 bit. 
Selanjutnya perangkat gerbang keluar tol akan 
mengirimkan kode mobil, kode bulan, dan kode 
biaya ke perangkat mobil. Kode mobil 
digunakan seolah-olah sebagai header sehingga 
kode bulan dan kode biaya akan diterima 
perangkat mobil jika kode mobil yang 
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dikirimkan oleh perangkat gerbang keluar tol 
sama dengan kode mobilnya. Sebaliknya, jika 
kode mobil tersebut tidak terdaftar maka 
perangkat gerbang keluar tol akan 
memerintahkan komputer untuk mengambil 
gambar plat nomor mobil dengan kamera. 
Gambar plat nomor mobil ini dapat digunakan 
sebagai bukti bahwa mobil yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran. 
 Setelah melewati gerbang keluar tol, data 
kode gerbang masuk tol akan dihapus. Kode 
bulan dan kode biaya yang diterima oleh 
perangkat mobil akan disimpan di EEPROM. 
Biaya akan diakumulasi sesuai dengan bulannya 
tiap kali perangkat mobil melewati gerbang 
keluar tol. Akumulasi biaya tiap bulannya dapat 
dilihat melalui LCD yang ada pada perangkat 
mobil. 
 
Perancangan Sistem 
 Perancangan perangkat sistem terdiri dari 
perancangan perangkat gerbang masuk tol, 
perangkat gerbang keluar tol, dan perangkat 
mobil di mana untuk masing-masing perangkat 
perancangan akan terdiri atas perancangan 
hardware dan software. 
 Perangkat gerbang masuk tol berfungsi 
untuk memberikan kode gerbang masuk tol 
ketika mobil yang memiliki perangkat melewati 
gerbang masuk tol. Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya mobil yang memiliki perangkat 
melewati gerbang masuk tol, digunakan sensor 
fotodioda. Sedangkan untuk mengirimkan data 
ke perangkat mobil digunakan modul RF 
transmitter. Perangkat gerbang masuk tol terdiri 
atas mikrokontroler AT89S51, sensor 
inframerah, dan modul RF transmitter. Diagram 
blok rangkaian mikrokontroler pada perangkat 
gerbang masuk tol dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 

Fotodioda

Modul
RF Transmitter

Mikrokontroler
AT89S51

 
 

Gambar 1. Diagram Blok Rangkaian 
Mikrokontroler pada Perangkat Gerbang Masuk 
 
 Secara umum algoritma program 
perangkat gerbang masuk pada  mikrokontroler 
AT89S51 dapat terlihat pada diagram alir pada 
Gambar 2. 
 

 
Mulai

Gerbang Masuk
Aktif

T

Kirim Kode Gerbang Masuk ke
Mobil

Y

Init Serial
Init Timer

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Program 
Mikrokontroller Perangkat Gerbang Masuk 

 
 Perangkat gerbang keluar tol berfungsi 
untuk menerima kode mobil dan kode gerbang 
masuk tol dari perangkat mobil dan untuk 
mengirimkan kode mobil, kode bulan, dan kode 
biaya ke perangkat mobil. Pengiriman kode 
mobil, kode bulan, dan kode biaya  dilakukan 
jika hanya jika mobil yang melewati gerbang 
keluar tol adalah mobil yang memiliki 
perangkat dan kode mobilnya terdaftar. Jika 
mobil yang tidak memiliki perangkat melewati 
gerbang keluar tol maka kamera akan 
mengambil gambar plat nomor mobil tersebut. 
Diagram blok rangkaian mikrokontroler pada 
perangkat gerbang keluar tol ditunjukkan oleh 
Gambar 3. 
 

Mikrokontroler
AT89S51

Fotodioda
Jalur Keluar

Fotodioda
Kamera

Line Selector

Modul
IR Receiver

Modul
RF Transmitter

Modul
RS-232

KomputerKamera
 

 
Gambar 3. Diagram Blok Rangkaian 

Mikrokontroler pada Perangkat Gerbang Keluar 
 

Secara umum algoritma program perangkat 
gerbang keluar pada mikrokontroler AT89S51 
dapat terlihat pada diagram alir pada gambar 4. 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 18 - 4 

 Mulai

Kirim Kode Mobil dan Kode Gerbang
Keluar ke Komputer

Terima Kode Bulan
dan Kode Harga dari

Komputer

Kirim Kode Mobil, Kode Bulan, dan
Kode Biaya ke Mobil

Kunci_Cam = 1

Kunci_Cam = 0

Kirim Kode BFh ke Komputer

Y

T

Y

T

Y

T

Y

T

Init Serial
Init Timer

Kunci_Cam = 0

Terima Kode Mobil
dan Kode Gerbang
Masuk dari Mobil

Sensor Kamera AktifGerbang Keluar Aktif

Kunci_Cam = 0

Y

T

  
Gambar 4. Diagram Alir Perangkat Gerbang 

Keluar Tol. 
 

Program dimulai dengan inisialisasi serial, 
inisialisasi timer, dan memberi logika 0 pada 
Kunci_Cam. Setelah itu dilanjutkan dengan 
perintah yang dapat dibagi menjadi dua bagian 
yaitu: 
 1. Pengecekan oleh mikrokontroler 
apakah gerbang keluar aktif. Jika tidak maka 
mikrokontroler akan mengecek apakah sensor 
kamera aktif. Jika gerbang keluar aktif maka 
kode mobil dan kode gerbang masuk yang 
diterima dari perangkat mobil akan dikirimkan 
ke komputer. Jika tidak ada balasan dari 
komputer maka mikrokontroler akan kembali 
mengecek apakah gerbang keluar aktif. 
Sebaliknya jika ada balasan kode bulan dan 
kode biaya dari komputer maka mikrokontroler 
mengirimkan kode mobil, kode bulan, dan kode 

biaya ke perangkat mobil. Kode mobil 
digunakan seolah-olah sebagai header sehingga 
kode bulan dan kode biaya akan diterima 
perangkat mobil jika kode mobil yang 
dikirimkan oleh perangkat gerbang keluar tol 
sama dengan kode mobilnya. Setelah itu 
Kunci_Cam diubah menjadi logika 1 dan 
kembali mengecek apakah gerbang keluar aktif. 
 2. Mikrokontroler akan mengecek 
apakah sensor kamera aktif. Jika tidak maka 
mikrokontroler mengecek apakah gerbang 
keluar aktif. Jika sensor kamera aktif maka 
mikrokontroler akan mengecek apakah 
Kunci_Cam = 0 atau tidak. Jika mobil yang 
lewat adalah mobil yang memiliki perangkat 
maka Kunci_Cam telah diubah menjadi 1 
sebelum sensor kamera aktif sehingga kamera 
tidak akan mengambil gambar plat nomor mobil 
yang bersangkutan. Tetapi jika mobil yang 
lewat adalah mobil yang tidak memiliki 
perangkat maka nilai Kunci_Cam tetap 0 dan 
kemudian mikrokontroler perangkat gerbang 
keluar tol akan mengirimkan kode BFh ke 
komputer untuk mengambil gambar plat nomor 
mobil dengan kamera. Kemudian Kunci_Cam 
diberi logika 0 dan mikrokontroler kembali 
mengecek apakah gerbang keluar aktif. 
 Perangkat mobil berfungsi untuk 
menerima kode gerbang masuk tol pada saat 
melewati gerbang masuk tol. Nama gerbang 
masuk tol dapat dilihat pada LCD. Sedangkan 
pada saat melewati gerbang keluar tol, berfungsi 
untuk mengirimkan kode mobil dan kode 
gerbang masuk tol, dan menerima kode bulan 
dan kode biaya sesuai dengan kode mobilnya. 
Diagram blok rangkaian mikrokontroler pada 
perangkat mobil ditunjukkan oleh Gambar 5. 
 
 

Mikrokontroler
AT89S51

EEPROM
AT24C256

Switch

Modul
RF Receiver

Modul
IR Transmitter

LCD 2x16

Fotodioda

 
 

Gambar 5. Diagram Blok Rangkaian 
Mikrokontroler pada Perangkat Mobil 

 
Secara umum algoritma program perangkat 
mobil pada mikrokontroler AT89S51 dijelaskan 
di bawah ini. 
 Program dimulai dengan inisialisasi 
serial, inisialisasi timer, dan inisialisasi LCD. 
Kemudian program akan membuat bit 21h.0 
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mempunyai logika 0. Setelah itu, tulisan 
“Pembayaran Tol Pasca Bayar” ditampilkan di 
LCD dan interupsi dinonaktifkan. Jika fotodioda 
tidak aktif maka subroutine penekanan switch 
akan dijalankan. Jika tidak ada switch yang 
ditekan maka tulisan “Pembayaran Tol Pasca 
Bayar” akan kembali ditampilkan di LCD.  
Kemudian fotodioda akan dicek apakah aktif 
atau tidak. Jika fotodioda aktif maka interupsi 
akan diaktifkan. Kemudian program akan  
mengecek logika dari bit 21h.0. Logika dari bit 
21h.0 ini tergantung dari data yang diterima 
melalui serial interrupt. Jika logika bit 21h.0 
adalah 1 maka kode mobil dan kode gerbang 
masuk akan dikirimkan. Tetapi jika logika bit 
21h.0 adalah 0 maka  subroutine penekanan 
switch akan dijalankan. 
 Pada subroutine penekanan switch, 
mikrokontroler akan mengecek switch mana 
yang ditekan. Ada empat kemungkinan 
penekanan switch yaitu; 
 1. Jika switch 1 ditekan maka 
mikrokontroler akan menampilkan data nomor 
polisi dan pemilik pada LCD. Setelah dua detik 
maka tampilan pada LCD kembali menjadi 
tulisan “Pembayaran Tol Pasca Bayar”. 
 2. Jika switch 2 ditekan maka 
mikrokontroler akan menampilkan data bulan 
01 dan biayanya. Kemudian mikrokontroler 
akan mengecek apakah ada penekanan switch 2, 
switch 3, atau switch 4. Jika switch 2 ditekan 
maka mikrokontroler akan menampilkan data 
bulan dan biaya berikutnya. Jika switch 3 
ditekan maka mikrokontroler akan 
menampilkan data bulan dan biaya sebelumnya. 
Jika switch 4 ditekan  maka tampilan pada LCD 
kembali menjadi tulisan “Pembayaran Tol Pasca 
Bayar”. 
 3. Jika switch 3 ditekan maka 
mikrokontroler akan mereset data bulan dan 
biaya dalam EEPROM, lalu menampilkan 
tulisan “Reset Data” pada LCD. Dan setelah dua 
detik, tampilan pada LCD kembali menjadi 
tulisan “Pembayaran Tol Pasca Bayar”. 
 4. Jika switch 4 ditekan maka 
mikrokontroler akan mengecek logika dari bit 
21h.0. Jika logika bit 21h.0 adalah 1 maka 
mikrokontroler menampilkan data nama 
gerbang masuk pada LCD. Sebaliknya jika 
logika bit 21h.0 adalah 0 maka tampilan LCD 
menjadi kosong. Dan setelah dua detik, 
tampilan pada LCD kembali menjadi tulisan 
“Pembayaran Tol Pasca Bayar”. 
   
 Penggunaan perangkat lunak aplikasi 
berbasis Delphi 6 meliputi pemrograman data 
pada komputer untuk kegunaan fungsi-fungsi 
yang ditampilkan pada layar komputer. Program 
akan mengecek data apa yang diterima dari 
mikrokontroler perangkat gerbang keluar tol. 

Jika kode BFh diterima maka program akan 
memerintahkan kamera untuk meng-capture 
gambar plat nomor mobil. Akan tetapi, jika data 
yang diterima adalah kode mobil dan kode 
gerbang masuk, maka data  kode mobil akan 
dicek apakah valid atau tidak.  
 Jika kode mobil tidak valid maka  
program akan menunggu kiriman kode BFh dari 
mikrokontroler perangkat gerbang keluar tol 
untuk memerintahkan kamera meng-capture 
gambar plat no mobil. Sebaliknya jika kode 
mobil valid maka kode bulan dan kode biaya 
dikirim ke mikrokontroler perangkat gerbang 
keluar tol. Kemudian program akan menyimpan 
data masuk dalam database, dan selanjutnya 
record tersebut akan ditampilkan. 
 Program aplikasi ini secara garis besar 
memiliki tiga macam tampilan antarmuka 
komputer yaitu tampilan utama, tampilan form 
registrasi, dan tampilan form loket. Tampilan 
utama berfungsi untuk mencatat data mobil 
yang melewati gerbang keluar tol, menampilkan 
form registrasi, menampilkan form loket, 
mereset ulang data-data, melakukan perintah 
print, melakukan proses searching, dan 
menginisialisasi serial port pada communication 
port 1 dan 2. Form registrasi berfungsi untuk 
menginput, mengedit, dan menghapus data 
mobil yang berlangganan. Sedangkan form 
loket berfungsi untuk menginput dan mengedit 
loket in, loket out, dan menentukan biaya tol. 
Loket in menunjukkan nama gerbang masuk tol 
dan loket out menunjukkan nama gerbang 
keluar tol. 
  
 Untuk mensimulasikan sistem yang telah 
dirancang maka dibuatlah maket dengan sketsa 
seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7. Maket 
tersebut terdiri atas perangkat gerbang masuk A, 
perangkat gerbang keluar B, komputer C, 
kamera D, perangkat mobil I E, dan perangkat 
mobil II F. 
 

 
 

Gambar 7. Sketsa Maket Simulasi Sistem 
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Pengujian Sistem 
 Hasil perancangan sesudah dilakukan 
implementasi dan pengujian per modul akan 
diuji secara terintegrasi dalam pengujian kerja 
sistem sebagai berikut:  
1. Pengujian Perangkat Mobil dengan Perangkat 
Gerbang Masuk. Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui berapa kecepatan maksimum mobil 
yang masih diperbolehkan ketika melewati 
gerbang masuk tol dan berapa waktu yang 
dibutuhkan untuk satu siklus komunikasi antara 
perangkat mobil dengan perangkat gerbang 
masuk tol. Perhitungan waktu untuk satu siklus 
komunikasi dimulai pada saat gerbang masuk 
tol aktif sampai data kode gerbang masuk tol 
diterima oleh perangkat mobil. 
2. Pengujian Perangkat Mobil dengan Perangkat 
Gerbang Keluar. Pengujian ini dilakukan 
dengan cara melewatkan mobil yang memiliki 
perangkat pada gerbang keluar tol. Pengujian ini 
bertujuan untuk mengetahui berapa kecepatan 
maksimum mobil yang masih diperbolehkan 
ketika melewati gerbang keluar tol, berapa 
waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus 
komunikasi ketika perangkat mobil melewati 
perangkat gerbang keluar tol, dan mengecek 
apakah data mobil yang lewat ditampilkan pada 
antarmuka komputer dan terekam di database 
atau tidak. Perhitungan waktu untuk satu siklus 
komunikasi dimulai pada saat gerbang keluar tol 
aktif sampai data kode bulan dan biaya diterima 
oleh perangkat mobil. 
 3. Pengujian Mobil Tidak Berperangkat 
dengan Perangkat Gerbang Keluar. Pengujian 
ini dilakukan dengan cara melewatkan mobil 
yang tidak memiliki perangkat pada gerbang 
keluar tol. Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui waktu yang dibutuhkan kamera 
untuk mengambil gambar plat nomor mobil 
ketika mobil yang tidak memiliki perangkat 
melewati gerbang keluar tol, dan mengecek 
apakah datanya ditampilkan pada antarmuka 
komputer dan terekam di database atau tidak. 
Perhitungan waktu dimulai pada saat mobil 
tidak berperangkat melewati sensor fotodioda 
kamera sampai gambar plat nomor mobil 
ditampilkan pada antarmuka komputer. 
 4. Pengujian Operasional Perangkat 
Mobil. Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah data yang telah dikirimkan 
oleh perangkat gerbang masuk tol dan perangkat 
gerbang keluar tol diterima dengan baik oleh 
perangkat mobil. Caranya adalah dengan 
melihat tampilan LCD pada perangkat mobil 
dan kemudian menngecek apakah datanya sama 
dengan yang tercatat di komputer. 
 
Hasil dan Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pengujian terhadap 
kerja sistem, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Pengiriman data melalui pemancar dan 
penerima radio frequency akan semakin baik 
dan akurat bila menggunakan antena khusus. 
2. Komunikasi data serial antar perangkat 
berjalan dengan baik walaupun tidak 
menggunakan baudrate yang tinggi, yaitu 300 
bps. 
3. Sensor fotodioda yang digunakan pada 
perangkat mobil, gerbang masuk tol, dan 
gerbang keluar tol bekerja dengan baik bila 
perangkat mobil digerakkan dengan kecepatan 
maksimal 30 cm/detik (1.08 km/jam) ketika 
melewati gerbang masuk tol dan gerbang keluar 
tol. 
4. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu 
siklus komunikasi antara perangkat mobil 
dengan perangkat gerbang masuk tol adalah  
0.40 detik. 
5. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu 
siklus komunikasi antara perangkat mobil 
dengan perangkat gerbang keluar tol adalah 
0.82 detik. 
6. Rata-rata waktu yang dibutuhkan kamera 
untuk mengambil gambar plat nomor mobil 
adalah 0.62 detik. 
7. Secara keseluruhan prototipe sistem otomasi 
transaksi pembayaran jalan tol dengan skema 
pasca bayar ini dapat bekerja dengan baik sesuai 
dengan yang direncanakan. 
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ABSTRAK 
Umumnya sistem komunikasi transmisi serat optik bawah laut yang digunakan saat ini, beroperasi berdasarkan 
teknologi DWDM dari kanal-kanal pada 10 GBit/s. Ini berarti kapasitas sistemnya adalah: N x 10 GBit/s, 
dimana N adalah jumlah dari kanal optik, masing-masing pada panjang gelombang terpisah dan digabung pada 
10 GBit/s. Penggunaan bit rate yang lebih besar pada akhir-akhir ini telah dilaporkan pada transmisi 40 GBit/s 
melintasi jarak transatlantik, kemudian diperluas sampai transpasifik (dengan jarak antar repeater 150 km-200 
km). Untuk mengimbangi layanan dalam  industri, pengembangan selanjutnya perlu beberapa persyaratan agar 
margin (batasan minimal) yang memadai tercapai. Walaupun telah digunakan juga teknik FEC (Forward Error 
Correction) namun belum menjamin terpenuhinya faktor Q minimal yang diperlukan. 
 
Kata Kunci :  DWDM, DRA, EDFA, ASK, PSK, Apol RZ-DPSK, PMD, FEC, Faktor Q.  
 
I. Pendahuluan 

Salah satu teknik modulasi yang 
digunakan pada jaringan sistem komunikasi serat 
optik semula telah dikembangkan dengan format 
NRZ–OOK,  sebagai format dasar. Seiring 
perkembangan teknologi yang bertambah maju, 
NRZ-OOK pun dianggap kurang memuaskan 
terutama dalam hal performansi dan toleransinya 
terhadap efek-efek linier maupun non-linier yang 
merupakan bagian penting dari sistem ini. Berbagai 
usaha pun dilakukan untuk mendapatkan sistem 
format modulasi yang dianggap bisa memenuhi 
kebutuhan transfer data yang semakin besar. Salah 
satunya dengan menggunakan suatu modulator 
eksternal, Mach Zehnder yang dapat menghasilkan 
berbagai macam format modulasi. Modulator Mach 
Zehnder ini dapat menghasilkan beberapa jenis 
format modulasi optik. Beberapa modulasi yang 
dihasilkan tersebut dianggap mampu menjawab 
kebutuhan performansi yang lebih baik guna 
mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi, 
baik dari segi kecepatan data maupun kebutuhan 
kualitas sinyal yang baik. Untuk mengetahui format 
mana dari keluaran Mach Zender yang memiliki 
performansi yang lebih baik, telah dilaporkan 
bahwa beberapa format modulasi yang dihasilkan 
modulator Mach Zender yaitu NRZ-DPSK dan RZ-
DPSK.[4] 

Dalam perkembangannya ALCATEL riset 
dan inovasi, telah memperagakan transmisi 40 
kanal pada 40 GBit/s dengan persyaratan industri 
dimana jarak yang digunakan adalah transpasifik. 
Salah satu faktor kunci teknik dalam pencapaian 
hasil ini adalah dengan perbaikan pola modulasi 
Apol RZ-DPSK (Alternate Polarization Return-to-
Zero Differential Phase Shift Keying). Selain itu 

repeater-repeater (perangkat pengulang sinyal) yang 
bekerja berdasarkan konsep penguatan/amplifier 
Raman (RFA) yang digunakan untuk membatasi 
akumulasi noise bukannya EDFA. Penguat-penguat 
ini mengharuskan susunan serat yang khas guna 
secara efisien mengurangi pelemahan penjalaran 
sinyal pada 40 Gbit/s. Repeater Raman adalah 
sebuah teknik yang digunakan untuk menaikkan 
daya dari sebuah sinyal optik yang datang. Berkas 
optik berdaya tinggi (dari pompa) dikirimkan 
kedalam serat transmisi (transmission fibre) 
bersama dengan sinyal optik yang akan 
ditransmisikan. Sinyal optik memperoleh penguatan 
akibat interaksi antara bahan silika serat dan pompa 
photon. Teknik seperti ini dapat digunakan untuk 
mengatasi masalah-masalah pada kapasitas-
kapasitas tinggi dan jarak antar pengulang 
(repeater) yang lebih panjang, dibandingkan dengan 
EDFA  yang lazim digunakan.[5]  
 
2.  Modulasi Optik 

Modulasi adalah suatu proses 
penumpangan sinyal-sinyal informasi ke dalam 
sinyal pembawa (carrier), sehingga dapat 
ditransmisikan ke tujuan. Modulasi optik atau 
modulasi cahaya adalah teknik modulasi yang 
menggunakan berkas cahaya berupa pulsa-pulsa 
cahaya sebagai sinyal pembawa informasi. Berkas 
cahaya yang digunakan disini adalah berkas cahaya 
yang dihasilkan oleh suatu sumber cahaya (laser 
atau LED). Dibandingkan dengan modulasi 
konvensional, modulasi cahaya memiliki 
keunggulan dalam hal ketahanan terhadap derau 
yang sangat tinggi, karena sinyal tidak dipengaruhi 
oleh medan elektromagnet. Di samping itu, sistem 
ini memungkinkan adanya bit rate hingga mencapai 
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ratusan giga bit per detik. Dalam modulasi optik, 
sinyal dapat dimodulasi amplitudonya yang dikenal 
dengan modulasi intensitas (Intensity Modulation) 
berupa Amplitudo Shift Keying (ASK) / On-Off 
Keying (OOK). Selain itu berkas cahaya dapat 
dimodulasi frekuensinya atau lebih tepat modulasi 
panjang gelombang (Wavelength Modulation),  dan 
juga dapat yang dimodulasi fasanya (Phasa 
Modulation). 
 
2.1.  Pola Modulasi 

Pola modulasi menunjukkan kemiripan 
dengan yang biasa diterapkan dalam informasi 
digital yang datang untuk setiap pembawa optik. 
Cara umum yang mudah untuk melaksanakan 
sampai pada B Gbit/s (40 G bit/s) adalah dengan 
ASK (Amplitude shift keying), yaitu, dengan 
merubah saklar intensitas luaran sinar laser on/off, 
tergantung pada simbol yang dipancarkan tanda [1] 
atau [0] atau sebuah teknik modulasi dimana tiap 
simbol biner (1 atau 0) dinyatakan dengan sebuah 
nilai khas dari amplitude cahaya (gambar 1), pada 
kecepatan yang sama dengan frequensi B GHz 
[misalnya 40 GHz]. Operasi ini umumnya dicapai 
melalui pengunaan modulator amplitudo sinyal 
listrik dengan sinyal optik yang diumpan dengan 
sinyal laser. Ini menghasilkan modulasi yang 
disebut NRZ [Non-Return-to-Zero].  

Gambar 2 memperlihatkan bentuk 
gelombang sebuah deret biner 8 bit yang 
berhubungan dengan intensitas, fasa dan diagram 
mata yang termodulasi dengan pola NRZ, spektrum 
optik (dihasilkan dengan cara konvensional). Pola 
RZ [Return-to-Zero] sering dipandang sebagai ASK 
masa depan pengganti NRZ. Pada penggunaan RZ, 
setiap simbol “1” dinyatakan sebagai sebuah pulsa 
yang dapat merupakan variabel waktu. Pulsa ini 
umumnya dipotongkan kedalam bentuk gelombang 
NRZ oleh kerja modulator amplitudo optik. Karena 
pola-pola ASK hanya digunakan dalam produk-
produk pada 10 bit/s, DPSK (Differential Phase 
Shift Keying) menawarkan kemampuan kerja yang 
lebih baik pada 40 Gbit/s. Dalam hal ini informasi 
dibawa oleh fasa itu sendiri. Data DPSK dihasilkan 
dengan cara melewatkan sinar laser kedalam sebuah 
perangkat listrik-optik yang memodulasi fasa optik. 
Jika dihubungkan dengan sebuah pulsa (identik 
dengan sebuah modulator RZ tetapi digerakkan/ 
dipicu oleh sebuah pewaktu) untuk membuat data 
optik RZ-DPSK (dapat variasikan menggunakan 
DPSK atau RZ-DPSK), sebuah trik yang digunakan 
pada ujung penerima, karena photodioda yang 
digunakan untuk mengubah data optik yang 
menjadi data elektrik pada dasarnya peka intensitas 
cahaya. Kebanyakan trik yang lazim adalah deteksi 
beragam (differential detection), yaitu perbandingan 
phasa dari bit yang ditentukan dengan bit yang 

berikutnya, sebelum photodioda (jadi D yang 
melengkapi PSK dalam DPSK atau dalam RZ-
DPSK). Operasi ini dikerjakan dalam sebuah 
interferometer fiber pasif yang salah satu lengannya 
adalah satu bit lebih panjang daripada yang lain. 
Mengingat  bahwa deteksi beragam berebut data 
optik, dimana hal ini hanya dapat dipulihkan bila 
dilewatkan kedalam sebuah pre-coder pada sisi 
transmiter. Selain itu interferometer memiliki 
keuntungan dari adanya dua lengan output yang 
membawa output-output tersebut saling melengkapi 
dari intensitas sinyal yang dibalik. Dengan 
menyimpangkan dari receiver lama (conventional) 
dengan ASK, dan adanya dua photodioda yang 
beroperasi paralel (photocurrentnya akan berkurang 
diujung), adalah dimungkinkan untuk 
meningkatkan kekuatan noise dengan angka ~3dB. 
Dengan kata lain,  bila level daya optik pada tiap 
serat input berkurang dengan sekitar ~3dB terkait 
spesifikasi daya untuk pola ASK, sistem masih 
dalam tuntutan pelanggan. 
 
2.2.  A Pol RZ-DPSK 

PSK (Phase Shift Keying) adalah sebuah 
teknik modulasi dimana tiap simbol biner (1 atau 0) 
dinyatakan oleh nilai khas dari phase cahaya, yaitu 
0 atau π. (gambar 3). 

Sebagai tambahan, level optik dapat 
dinaikkan terkait spesifikasi daya untuk pola-pola 
ASK karena kedua pola tersebut (DPSK dan RZ-
DPSK), memiliki resistensi intrinsik sangat baik 
terhadap pelemahan rambatan yang tergantung daya 
(Power Dependent Propagation Impairements, yang 
dikenal sebagai efek nonlinier antar kanal).  

Dalam eksperimen, resistensi ini membaik 
hal ini menunjukkan fakta bahwa cahaya lebih 
sesuai (dimodelkan) sebagai sebuah vektor dengan 
dua buah komponen polarisasi transversal. Dengan 
menukar-ulang polarisasi dari bit-bit yang 
berseberangan  kedalam sebuah modulator yang 
disediakan dan digerakkan pada setengah frekuensi 
informasi B, membuat data pertukar-ulangan 
polarisasi DPSK (APol RZ-DPSK), hal ini 
ditunjukkan bahwa margin-margin sistem dapat 
dinaikkan dengan ~3 dB. (teknik APol memerlukan 
interferometer fiber pasif didalam perangkat 
penerimanya untuk memiliki satu lengan lebih 
panjang). Semua hal yang khas ini yang menjadikan 
APol RZ-DPSK satu dari banyak pola-pola 
modulasi yang mempunyai harapan baik untuk 
sistem bawah  laut 40 G bit/s. 
 
3.  Rancangan Repeater 

Dalam upaya mengimbangi rugi serat 
(fiber loss), sinyal optik harus diusahakan konstan 
(kontinyu). Hal ini dapat dicapai dengan 
menyisipkan repeater pada jarak tertentu sepanjang 
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transmisi (150–200 km mencakup jarak bawah laut 
Transpasifik), Dalam eksperimen, hal tersebut 
dilakukan berdasarkan teknologi penguatan/repeater 
Raman. Pada teknologi EDFA, memberikan 
repeater optik dalam satu bagian pendek dari 
rancangan serat khusus, dan karena itu dapat 
dipandang sebagai penumpukan (lumped) bila 
dibandingkan dengan repeater khas yang memiliki 
jarak antara lebih dari 50 km.  

Perbedannya, teknologi repeater Raman 
menggunakan serat (transmisi serat sebagai alat 
perantara penguatan), dan karena itu dianggap 
sebagai terdistribusi pada tiap repeater Raman. 
Sebuah gelombang kontinyu yang kuat (berbalik 
arah) dilingkup kedalam serat optik, akibat efek 
dari hamburan Raman, gelombang ini bekerja 
sehingga pompa untuk memperkuat rambatan 
kanal-kanal WDM dalam arah berlawanan, jika 
panjang gelombangnya mendekati kira-kira 100 nm 
lebih kecil daripada daerah panjang gelombang 
dimana teknik ini dapat meningkatkan rasio antara 
sinyal optik dan noise (OSNR) karena sifat 
tersebarnya. Pemahaman lebih dalam juga dapat 
diperoleh dengan menghitung perubahan relatif 
besar daya sinyal sepanjang transmisi dengan suatu 
jarak antara bentangan repeater  66 km. Bila 
digunakan penguatan Raman sepenuhnya, 
peluruhan daya akibat dari rugi serat (fiber loss) 
berakhir pada kira-kira sekitar 20 km sebelum 
pengulangan berikutnya. Pada tingkatan ini level 
daya dP lebih tinggi dari pada EDFA.(gambar 4). 

Level daya minimum dalam jarak 
bentangan repeater ini P min sebagian 
menyebabkan sejumlah noise yang terbangkitkan 
karena proses amplifikasi secara menyeluruh, oleh 
karena itu penempatan repeater-repeater Raman 
secara efektip dapat mengurangi rugi beberapa 
desibel, hal ini dapat terjadi pada jarak antar 
bentangan pengulang (repeater) lebih kecil tetapi 
masih dalam range dP, atau secara efektip 
meningkatkan ONSR dengan jumlah yang sama.  

Meskipun demikian, bersamaan dengan 
itu, daya rata-rata sepanjang jalur (transmisi) lebih 
tinggi daripada EDFA. Ini berarti bahwa 
keuntungan dari ONSR tidak dapat sepenuhnya 
dimanfaatkan hingga batas minimal, karena daya 
pada tiap input serat harus diturunkan untuk 
menghilangkan/mencegah penerobosan batas atas 
yang ditentukan oleh perusakan-perusakan 
(impairments) nonlinier. Sebuah pemahaman 
mendalam yang lebih baik terkait kinerja Raman 
dan Erbium disajikan dalam bagian berikut. 
Pengaruh lain yang merugikan, seperti hamburan 
balik rangkap Reyligh (double Reyligh 
backscattering) juga harus diperhatikan sesuai 
batas-batas sistem yang ditetapkan oleh repeater 
Raman. (gambar 5). 

Distributed Raman Amplification (DRA) 
memberikan penguatan hanya diatas daerah panjang 
gelombang terbatas, dan keseragaman penguatan 
pada umumnya diperoleh dengan jalan menyisipkan 
beberapa pompa pada beberapa panjang gelombang 
berbeda secara serentak kedalam serat transmisi. 
Dalam eksperimen  menggunakan 4 pompa pada 
1439,5 nm, 1450 nm, 1461 nm dan 1493 nm, 
memberikan penguatan wide multiplex 32 nm, 
semuanya dipasang berbalik (backward) dalam 
setiap rentang reapeater. Lebih umum, kecocokan 
dari repeater Raman dengan bandwidth yang lebih 
lebar (lebih besar daripada EDFA) pada pemakaian 
potensial terbesarnya. Meskipun demikian, 
keperluan akan bandwidth besar tentunya 
memerlukan biaya besar (tidak sesuai dengan pasar) 
untuk beberapa tahun mendatang. Disamping itu, 
kecocokan ini berimbang terhadap satu dari 
sejumlah kelemahan-kelemahan repeater Raman, 
terutaman untuk pemakaian daya listriknya, 
(sumber daya listrik harus dipenuhi didalam sistem 
bawah laut melalui kabel itu sendiri).[2] 

Dapat disimpulkan bahwa Efek Raman 
adalah suatu interaksi antara cahaya dan 
material/bahan yang menyebabkan sebagian dari 
cahaya tersebut bergeser ke panjang gelombang 
berbeda, biasanya ke panjang gelombang lebih 
tinggi. Jumlah pergeseran panjang tergantung pada 
bahan dan energi dari suatu pembangkitan seperti 
sebuah vibrasi otomatis.[3] 

 
4.  Aransemen Serat 

Bila repeater Raman menggunakan serat 
sebagai media penguatan, cenderung harus 
dipertimbangkan dengan seksama untuk 
menyesuaikan parameter-parameter serat terkait 
kinerja sistem yang optimal. Sebagian besar jenis-
jenis serat berbeda pada kerugiannya (loss) dan luas 
efektifnya (yang melukiskan pembatasan energi 
didalam serat dan oleh karena itu kepekaannya 
terhadap pengaruh nonlinier), sebaik moda dispersi 
yang terpolarisasi (PMD) dan daya dispersi 
kromatik. PMD (Polarization Mode Dispersion) 
bermula dari ketidak-sempurnaan kecil dalam 
pembuatan serat yang mengubah komposisi bahan 
atau geometri serat setempat (lokal), penyebab 
anisotropi. Karena anisotropi ini, dua komponen 
polarisasi cahaya yang bergerak dengan kecepatan 
berbeda, penyebab perubahan bentuk gelombang 
(waveform) yang tidak dikehendaki. Pengaruh dari 
PMD terutama bersifat merugikan pada bit rate 
tinggi (40 Gbit/s). Hal ini diganggap bahwa serat 
transmisi dan semua komponen sistem 
memperlihatkan PMD yang rendah sehingga jarak 
transpasifik terjangkau. Inilah target yang sulit 
dipenuhi pada level industri dengan teknologi yang 
ada. 
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Dispersi Kromatik dalam hal ini adalah 
sebuah fenomena yang disebabkan oleh komponen-
komponen spektrum berbeda yang tidak menjalar 
dengan kecepatan yang sama. Kejadian ini 
mengubah bentuk gelombang-gelombang dan 
karena itu memerlukan perimbangan. Hampir 
semua penempatan transmisi bawah laut didasarkan 
pada NZDSF (Non-Zero-Dispersion Shifted Fiber). 
Dalam serat jenis ini, ketergantungan yang besar 
pada panjang gelombang dari karakteristik dispersi 
kromatik menyebabkannya sulit untuk 
mengimbangi dispersi secara keseluruhan melintasi 
semua kanal-kanal WDM, yang diperlukan untuk 
mencapai kinerja vs panjang yang seragam. 
Terutama hal ini terjadi pada 40 Gbit/s dimana 
kepekaan dispersi lebih besar daripada 10 Gbit/s. 

Pada sebuah susunan serat yang berbeda 
pada umumnya melibatkan dua jenis serat yaitu 
serat berkarakteristik dispersi positip (+ D) dan 
serat berkarakteristik dispersi negatip (–D). Hal ini 
telah dilakukan pada sistem bawah laut yang paling 
panjang dan ketat, dan memperlihatkan kecocokan 
yang lebih baik pada rate kanal 10 Gbit/s 
dibandingkan dengan NZDP. Kerugian (loss) dan 
penampang yang khas dari serat (+D) adalah 0,185 
dB/km dan 110 µm² sedangkan pada serat (–D) 
0,23 dB/km dan 30 µm². Panjang total serat +D dan 
–D ditentukan oleh keperluan untuk mengimbangi 
dispersi keseluruhan (overall dispersion). Masih 
tersisa beberapa kemungkinan untuk penggabungan 
serat-serat +D /–D, yaitu sebagai sebuah fungsi dari 
penataan penguat (amplifier configuration). Dengan 
membandingkan 4 macam konfigurasi amplifier 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. a). 
Konfigurasi umum yang melibatkan EDFA 
(repeater). b). Hybrid EDFA-Raman sebagai 
repeater, sedangkan c). Konfigurasi yang hanya 
menggunakan Raman repeater, dan yang terakhir 
d). Tidak menggunakan repeater, tetapi hanya 
menggunakan dua bagian serat transmisi tetapi 
terdiri dari 3 bagian serat (+D/–D/+D). 
Perbandingan kinerja relatip dari keempat 
konfigurasi tersebut dengan cara mengevaluasi 
jarak maksimum (Dmax) yang bisa dicapai berkaitan 
dengan jarak bentangan repeater. Dmax diperoleh 
bila batas daya yang lebih rendah yang diberikan 
dengan toleransi terhadap noise sesuai dengan batas 
daya optik lebih yang diberikan secara akumulasi 
pelemahan nonlinier.[1] 

Evaluasi akurat dilakukan dengan 
memperhitungkan rugi sisipan realistik dari semua 
komponen-komponen kritis repeater, terutama 
diperlukan sebuah filter untuk menstabilkan 
penguatan pada setiap penguat untuk 
mengendalikan daya yang menjalar berkaitan 
dengan panjang gelombang sepanjang transmisi. 
Melalui eksperimen diperoleh bahwa rugi sisipan 

maksimum dari filter penstabil penguatan terlihat 
1,2 dB lebih tinggi dengan repeater-repeater 
berbasis EDFA, dibanding repeater-repeater 
berbasis Raman. Perkiraan ini berdasarkan fakta 
bahwa penguatan EDFA secara umum kurang 
seragam (uniform) dibandingkan dengan penguatan 
pada penguat Raman. Terlihat  pula secara relatip 
tinggi 0,3 dB setiap rugi sambungan dari serat D. 
Gambar 6 adalah sebuah grafik dari Dmax, 
dinormalisasi terhadap jarak maksimum yang dapat 
dicapai dengan panjang bentangan optimum 40 km 
pada konfigurasi EDFA. 

Dalam banyak kasus, konfigurasi yang 
menggunakan beberapa bentuk penguatan Raman 
bekerja lebih baik daripada yang berbasis EDFA 
semata, tetapi keunggulannya tidak diterjemahkan 
kedalam lebih dari 20% kenaikan dalam pencapaian 
maksimum Dmax. Disamping itu, (a) menggunakan 
sebuah konfigurasi dua bagian serat +D/–D yang 
lazim, (b). konfigurasi hybrid EDFA/Raman, (c) 
konfigurasi yang sedikit berbeda dari konfigurasi 
Raman, terutama bila panjang bentangan melebihi 
40 km. Bagaimanapun konfigurasi terbaik adalah 
(d) yang hanya menggunakan penguat Raman, 
tetapi dengan 3 bagian serat +D/–D/+D. Karena 
susunan 3 bagian serat menjadi bagian terbatas dari 
EDFA, ini memperbaiki manfaat penguatan Raman 
dengan memastikan bahwa level daya optik 
maksimum ditemukan pada awal dan akhir dari 
setiap bentangan repeater dalam serat tipe (+D), 
yang memiliki luas efektip lebih besar dan karena 
itu sensitifitasnya terhadap pelemahan-pelemahan 
nonlinier. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan 
terbesar diperoleh dari panjang optimal bentangan 
repeater sejauh ~ (60–80 km), yang jelas lebih besar 
daripada panjang optimal bentangan dari 
konfigurasi (a) yang berbasis EDFA.[5] 

 
5.  Eksperimen  

Gambar 7 memperlihatkan susunan 
eksperimen yang dilakukan oleh Alcatel Riset dan 
Inovasi, untuk mengimbangi sistem bawah laut 
yang menggunakan N x 40 Gbit/s. Pemancar-
pemancar WDM terdiri dari 40 buah diode laser 
dengan panjang gelombang berkisar dari 1569,54 
nm sampai 1692,32 nm. Karena biaya yang besar 
tidak semua diode laser dimodulasi dengan 
informasi bebas, sebagai pengganti pada setiap pita 
(band) digabung kedalam dua kelompok dengan 
jarak kanal 200 GHz, berkaitan dengan kanal ganjil 
dan kanal genap melalui multiplekser pemandu 
gelombang bersusun 1 x 20. Kelompokan ini 
dimodulasikan secara terpisah menggunakan pola 
APol RZ-DPSK dengan overhead data misalnya 
pada 43 Gbit/s. Overhead dimaksud untuk 
mengimbangi kehadiran FEC. (Forward Error 
Correction)  Sebuah teknik digital digunakan untuk 
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mengkoreksi kesalahan-kesalahan pada aliran data 
yang diterima, saat ini merupakan bagian dari 
semua sistem transmisi WDM. Kanal-kanal ganjil 
dan genap kemudian diditransmisikan (EDFA) 
secara kontinyu melalui saklar SW1 dan 
penggandeng (coupler) 3 dB. Sebuah rangkaian 
(loop) adalah cara mudah dilakukan untuk 
mengimbangi transmisi melintasi jarak panjang 
tanpa penggunaan serat dan banyak repeater. Ini 
tergabung dalam saklar SW2 yang serupa dengan 
SW1, dikendalikan dengan pembangkit tunda (delay 
generator), memicu alat-alat ukur secara serentak 
(trigger) dengan loop. Pada mulanya, loop berisi 
dengan aliran data yang bergerak searah jarum jam 
setelah penutupan SW1, sementara SW2 terbuka. 
Kemudian SW2 tertutup dan SW1 terbuka pada saat 
to, ini mengawali sirkulasi dari pemuatan data (data 
loading). Fraksi cahaya dari data ini secara 
kontinyu dikutip lewat loop dan dideteksi oleh 
penerima. Kualitas transmisi dievaluasi dengan 
jalan membandingkan rentetan data yang diterima 
dengan data awal.  

Jumlah kesalahan bit lebih dari jumlah bit 
yang ditransmisi menghasilkan ratio kesalahan bit, 
yaitu BER (Bit Error Ratio). BER diukur hanya 
dalam batas window kecil dan dimulai pada saat t > 
to, untuk memilah hanya data yang telah melewati 
sejumlah n loop tertentu, n diperoleh dari waktu 
tempuh loop dan t - to. Loop yang melingkar 
(recirculating loop) terdiri dari 7 bentangan serat 
dengan panjang 65 km (mendekati optimum seperti 
gambar 6), ditambah satu bentangan 55 km, jarak 
total yang dibuat adalah 519 km. Setiap bentangan 
menggabung 3 bagian serat +D/–D/+D 
menggunakan konfigurasi (d). Bentangan-
bentangan dipisahkan oleh repeater-repeater yang 
berbasis penguatan Raman. Keseluruhan 
konfigurasi digandeng dengan sebuah filter 
penyeimbang penguatan (gain), selain itu 
penstabilan daya dilakukan dengan perangkat 
dinamik. Untuk mengimbangi ruginya dan rugi-rugi 
spesifik loop yang lain, pada ujung akhir dari loop 
disisipkan sebuah penguat Raman, disesuaikan 
bagian serat yang ada. Pada ujung penerima, sinyal 
dikirimkan kedalam sebuah preamplifier EDFA. 
Dispersi kromatiknya disetel secara hati-hati 
sebelum photodiode agar memenuhi apa yang 
diperlukan penerima. Pemilahan kanal dilaksanakan 
lewat sebuah filter optik yang dapat diatur untuk 
mengimbangi demultiplekser panjang gelombang. 
Dua output yang saling melengkapi dari 
demodulator merupakan sebuah penerima yang 
diimbangkan pada 43 Gbit/s. BER dari 40 kanal 
direkam setelah 18 loop dan 22 loop sesuai dengan 
jarak 9180 km dan 11220 km. Kemudian BER 
secara numerik diubah kedalam faktor-faktor Q, 

Faktor Q untuk kedua jarak tersebut diperlihatkan 
pada gambar 8. 

Pada 9180 km, faktor Q dari semua kanal 
lebih baik daripada 11,5 dB. FEC generasi 3 
mencapai lebih baik daripada 10-13 BER setelah 
koreksi karena faktor Q lebih tinggi daripada limit 
8,5 dB. (4x10-3 BER). Jadi 11,5 dB adalah 3 dB 
diatas limit FEC dan kompatibel dengan 
persyaratan industri. Bila jarak transmisi naik 
menjadi 11220 km (rekor jarak untuk system 
dengan 40 Gbit/s) kinerja kanal-kanal yang 
terburuk (9,9 dB) masih 1,4 dB diatas limit FEC. 
 
6. Kesimpulan  

Tantangan teknik sistem komunikasi   
jaringan serat optik teknologi DWDM 40 Gbit/s 
pada transmisi bawah laut perlu diperhatikan 
beberapa persyaratan  sebagai-berikut : 
1. Dalam waktu tidak terlampau lama, beberapa 

sistem transmisi komunikasi dimungkinkan 
beralih pada kecepatan kanal 40 Gbit/s, hal ini 
telah dilaporkan beberapa penemuan teknologi 
yang memenuhi persyaratan industri.  

2. Dengan teknik Raman, ditemukan hingga saat 
ini dapat membawa beberapa keunggulan pada 
kinerja  sistem. Keunggulan menggunakan 
sistem tersebut bermanfaat bagi pengembangan 
untuk rancangan repeater selanjutnya, karena 
masih menyisakan beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi, yaitu terutama dari segi biaya, 
daya sumber (pompa) yang harus tersedia, 
susunan serat antara dua buah repeater dan 
pengaruh dari polarisasi dispersi moda.  

Bagaimanapun, langkah penyesuaian pola 
modulasi pada persyaratan-persyaratan operasional 
sistem 40 Gbit/s ini memungkinkan pemanfaatan 
secara aktual dari sistem tersebut. Dalam kaitan ini, 
pola APol RZ-DPSK harus dicatat sebagai salah 
satu pola yang paling berpeluang. Berdasarkan 
unsur-unsur ini, Alcatel Riset dan Inovasi telah 
memperagakan bahwa 40 Gbit/s dapat 
ditransmisikan melintasi jarak transatlantik dan 
transpasifik dengan memperhatikan batasan-batasan 
industri.  
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        Gambar 1 : Amplitudo Shift Keying                              Gambar 2 : Karakteristik Format Modulasi 
  

 

 

 

 

 
             Gambar 3 : Phase Shift Keying                                   Gambar 4 : Grafik Dmax vs Repeater.  

 

 
 

 
 
 
 

        Gambar 5 :  EDFA, Raman dan Hybrid                                  Gambar 6 : Normalisasi Grafik Dmax. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Skema Eksperimen                                     Gambar 8 : Q Faktor vs panjang gel. 
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ABSTRAK 

Hal terpenting pada dunia penerbangan yang harus dicapai, adalah bagaimana pesawat dapat dengan 
aman melakukan pendaratan. Pendaratan yang sempurna adalah pesawat harus diarahkan pada garis 
tengah landasan (runway), salah satu cara dengan bantuan Sequence Flashing Light (SFL). Kondisi 
terburuk SFL adalah jika salah satu dari sekian banyak lampu mengalami gangguan. Hal ini menjadi 
kendala bagi penerbangan, yang mengakibatkan pendaratan pesawat jadi tidak terarah. Simulator ini 
dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan LDR untuk mendeteksi 
gangguan, untuk kemudian dilakukan penggantian pada lampu tersebut.Sehingga diharapkan dapat 
diterapkan pada setiap runawaydi bandara. 

Kata kunci : Sequence Flashing Light, basis simulator airport 

Pendahuluan 
Keselamatan penerbangan merupakan faktor 

penting, salah satunya adalah dalam melakukan 
pendaratan. Pada lapangan terbang untuk 
membantu pendaratan pesawat pada kondisi 
buruk terdapat pemandu untuk melakukan 
pendaratan. Permasalahan yang timbul adalah 
bagaimana memonitoring kondisi lampu-lampu 
pemandu tersebut agar selalu dalam kondisi baik. 
[1]. 

 Pada kondisi sekarang, untuk 
mengawasi lampu-lampu tersebut hanya ada 
pengawas hal tersebut dirasa kurang efektif 
karena diawasi dari kejauhan sehingga terkadang 
salah satu lampu tersebut ada yang mati, untuk 
itu pada kesempatan ini diusulkan metode baru, 
metode tersebut adalah adalah dengan 
menggunakan sensor yang mendeteksi adanya 
cahaya yang dihasilkan lampu-lampu tersebut 
untuk kemudian cahaya tersebut diubah kedalam 
sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke 
pengendali pada menara pengawas, yang 
memberitahukan kondisi lampu ke berapa yang 
mengalami kerusakan. 
 Agar dapat dipelajari dengan baik, maka 
dibuatlah sebuah miniatur untuk mensimulasikan 
kondisi dari pengawasan lampu-lampu pada 
landasan pesawat tersebut. Pada perancangan ini, 
karena bukan kondisi sebenarnya, maka untuk 
komunikasi antara landasan pesawat dan menara 
pengawas digunakan kabel. 
 
DASAR TEORI 
1. Sequence Flashing Light ( SFL) 

[4]Untuk memandu suatu pendaratan 
pesawat terbang pada kondisi buruk, yang  
mengganggu jarak pandang dari pilot terhadap 
landasan (runaway) dibutuhkan suatu system 
pemandu. Pemandu yang dimaksud adalah 
sederatan lampu yang berkedip (flashing) dengan 
urutan berkedip yang berulang (sequence), lampu 
tersebut tersusun berbaris dengan tiap lampu 
mempunyai energy sebesar 60 Joule dan waktu 
kedip       1.8 x 106 menit.                                               
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Gambar 1. lampu-lampu SFL 

Adapun deretan lampu-lampu tersebut 
ditempatkan sebelum tengah-tengah runaway 
atau di ujung landasan dengan tujuan agar pilot 
dapat mendaratkan pesawat tepat ditengah-
tengah runaway, agar pesawat selamat. Figure2a. 
gambar sketsa lampu-lampu SFL. 
Mengingat pentingnya lampu tersebut, maka 
lampu-lampu tersebut harus dipantau setiap saat 
agar tidak ada yang mati, baik satu apalagi 
keseluruhan lampu, hal ini dapat membahayakan 
bagi pesawat yang akan mendarat karena bisa 
terjadi pendaratan yang membahayakan. Syarat 
banyaknya lampu yang harus dimiliki oleh 
bandara pada sebuah runaway adalah sebanyak 
21 buah lampu. Gambar 1 diambil dibandara 
halim perdanakusuma Jakarta 
[5]Flasher atau SFL (Sequence flashing Light ) 
menyala berurutan mulai dari ujung bar 1 sampai 
dengan awal landasan pacu, seolah-olah 
menunjukan kepada penerbang tentang arah 
pendaratan. Pada tiap bar terdapat 1 buah SFL, 
yang terletak ditengah-tengah setiap bar 
Umumnya bandara di Indonesia menggunakan 
konfigurasi Approach light yang terdiri atas 
beberapa bar dan wing bar. Setiap bar terdiri atas 
5 buah lampu  berwarna putih (clear) yang 
besarnya antara 100 - 300 watt (tergantung jenis 
konfigurasinya). Beberapa jenis konfigurasi 
bahkan dilengkapi dengan Flasher (lampu yang 
berkedip) 
Berikut disajikan gambar 2a posisi lampu-lampu 
SFL dan runway dan figure 2b posisi dan sudut 
kemiringan lampu SFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar2.a. posisi lampu-lampu SFL dan runway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure2.b. posisi dan sudut kemiringan lampu 

SFL 
2. Penomoran pada Landasan (Runway) 
[6]Dua angka pada runway adalah angka 
persepuluh terdekat dengan utara magnetis, 
dilihat dari arah pendekatan ketika pesawat akan 
mendarat. 
Nomor ini ditempatkan berlawanan dengan 
azimut nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  2.c. Arah angin 
Arah Azimuth        : 2600 and 800 

 

Penomoran ujung Runway       : 260  and   80 
 
 
 
 
 

Gambar 2.d. penomoran pada runway 
 
Mikrokontroller At 89S51 

Untuk mengendalikan alat Sequence 
Flashing Light (SFL), digunakan mikrokontroler 
dengan tipe AT 89S51. Mikrokontroler ini dicatu 
dengan tegangan 5 Volt, mempunyai System 
Programmble (ISP) Flash Memory 4 Kbyte, 
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mempunyai Transistor-Transistor Logic (TTL) 
dan terdiri dari 4 port yang masing-masing terdiri 
dari 8 pin, port-port yang dimaksud adalah Port 
0, Port 1, Port 2 dan Port 3. Adapun fungsi dari 
masing-masing port diuraikan sebagai berikut : 
• Port 0 I/O : Port 0 merupakan port paralel 8 

bit dua arah (bi-directional) yang dapat 
digunakan untukberbagai keperluan. Port 0 
juga memultipleks alamat dan data jika 
digunakan untuk mengakses memori 
eksternal 

• Port 1 I/O : Port 1 merupakan port paralel 8 
bit bi-directional dengan internal pull-
up.Port 1 juga digunakan dalam proses 
pemrograman (In System Programming) 

       P1.5 MOSI, P1.6 MISO, P1.7 SCK  
• Port 2 I/O : Port 2 merupakan port paralel 8 

bit bi-directional dengan internal pull-up. 
Port 2 akan mengirim byte alamat jika 
digunakan untuk mengakses memori 
eksternal. 

• Port 3 I/O : Port 3 merupakan port paralel 8 
bit bi-directional dengan internal pull-up. 
Port 3 juga bisa difungsikan untuk keperluan 
khusus yaitu : 

P3.0 RXD(Receive Data), P3.1 TXD(Transmit 
Data), P3.2 INT0(Interrupt 0),P3.3 INT1 
(Interrupt 1), P3.4 T0(Timer 0), P3.5 T1(Timer 
1), P3.6 WR(Write Strobe), P3.7 RD(Read 
Strobe)  
Agar mikrokontroler dapat berfungsi dengan 
baik, komponen ini harus di programkan. Bahasa 
yang digunakan untuk memprogram adalah 
bahasa assembler. Adapun prosedur yang harus 
dilakukan dari pembuatan program sampai 
program tersebut masuk kedalam mikro kontroler 
adalah sebagai berikut :  
1) Terjemahkan algoritma ke bahasa assembler, 

compile agar tidak terdapat kesalahan dalam 
penulisan instruksi. 

2) Konversikan bahasa assembler tersebut ke 
dalam mnemonik. 

3) Konversikan mnemonik, ke dalam kode-
kode biner, untuk kemudian dengan suatu 
alat bantu serial, kode-kode biner tersebut di 
transfer tulis ke mikrokontroler.  

Setelah program tersebut, ada pada 
mikrokontroler, maka dapat di koneksikan 
terhadap sensor dan lampu untuk  penunjang 
Sequence Flashing Light (SFL). 
 
PERANCANGAN SIMULATOR SFL 
Blok Perancangan Simulator SFL 

Untuk perancangan simulator SFL tersebut, 
akan digambarkan secara blok seperti Gambar 3. 

controller flashing 
lamp

light sensor

Control Tower Runaway

 
Gambar 3.a. Rancangan blok SFL 

Berikut ini gambar 3.b simulator sequence 
flashing light runway. 

 
 
Gambar 3.b. simulator sequence flashing light 

pada runway 
 
Algoritma Simulator SFL 

Agar simulator dapat bekerja dengan 
sempurna seperti yang diinginkan, maka 
pengendalinya harus di programkan terlebih 
dahulu, Gambar 4 akan menyajikan algoritma 
dari simulator 
SFL
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Gambar 4. Algoritma pengendali simulator 

PENGUJIAN SIMULATOR 
Setelah dilakukan perancangan sesuai 

dengan blok rancangan, kamudian pengendali 
dari simulator SFL diprogramkan, maka 
sekarang dilakukan pengujian terhadap simulator 
tersebut. Adapun pengujian dilakukan dengan 
mematikan lampu yang terdapat pada simulator, 
kemudian dilihat display penunjuk yang terdapat 
pada menara pengawas, apakah nomor lampu 
yang mati sesuai dengan apa yang terdapat pada 
display.   

Dari pengujian tersebut dihasilkan table1 
 

Tabel 1 Pengujian simulator untuk 1 lampu 
no Lampu 

ke 
Display Waktu(s) 

1 1 (off) 1 0,54 
2 2 (off) 2 0,55 
3 3 (off) 3 0,54 
4 4 (off) 4 0,57 
5 5 (off) 5 0,56 

 
Standard deviation table 1: 

S=  =0,03% 

 
Tabel 2 pengujian simulator untuk 2 lampu 

no Lampu ke Display waktu (s) 

1 1,2 (off) 1,2 O,69 

2 1,3 (off) 1,3 0,75 

3 1,4 (off) 1,4 0,72 

4 1,5 (off) 1,5 0,78 

5 2,3 (off) 2,3 0,70 

6 2,4 (off) 2,4 0,81 

7 2,5 (off) 2,5 0,77 

8 3,4 (off) 3,4 0,79 

9 3, 5(off) 3,5 0,74 

10  4, 5(off) 4,5 0,80 

 
Standard deviation table 2 : 

S=  = 0,03% 

 

 

Tabel 3 pengujian simulator untuk 3 lampu 

  no Lampu 
ke 

Display Waktu (s) 

1 1,2,3 
(off) 

1,2,3 0,73 

2 1,3,4 
(off) 

1,3,4 0,68 

3 1,4,5 
(off) 

1,4,5 0,70 

4 2,3,4 
(off) 

2,3,4 0,75 

5 2,4,5 
(off) 

2,4,5 0,79 

6 3,4,5 
(off) 

3,4,5 0,72 

 
Standard deviation table 3 : 

S=  =0,04% 
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KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penulisan ini dapat dituliskan 
sebagai berikut: 
Setelah pembuatan sistem simulator dan 
dilakukan pengujian, maka dapat disimpulkan 
hal-hal sebagai berikut : 
[1] Pada simulator yang dirancang, 
mikrokontroler AT89C51 dapat berfungsi 
dengan baik untuk mensimulasikan SFL dengan 
perbandingan skala panjang pada simulator 
adalah 1 : 5000, sedangkan untuk skala waktu 1: 
1000. 
[2]  Hasil pengujian simulator memiliki waktu 
pengiriman dan penerimaan data rata-rata     
second, dengan standar deviasi. 
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ABSTRAK 
Batubara adalah batuan yang sangat mudah terbakar, sehingga sangat besar resiko yang di 
timbulkan,apabila batubara tersebut terbakar bukan pada tempatnya. Penyebab terbakarnya batubara 
pada tempat penyimpanan dapat di picu oleh percikan api, sinar matahari dan terkena sambaran petir 
langsung. Untuk melindungi kawasan coal yard dari bahaya kebakaran akibat sambaran petir 
langsung,perlu dipasang system proteksi petir dengan menggunakan metoda Collection volume 
Termination (CVT). Dengan radius lindung sebesar 103.871 m untuk setiap titik lindungnya, dan 
diperlukan 7 titik daerah lindung dengan tahanan pentanahan sebesar 7.81 Ω, agar kawasan  coal 
yard penyimpanan batubara PLTU paiton terlindungi dari sambaran petir langsung. 

Kata kunci : Batubara, petir, CVT, proteksi petir, daerah lindung 
  
PENDAHULUAN 

Petir merupakan kejadian alam yang 
selalu melepaskan muatan listriknya ke bumi 
tanpa dapat dikendalikan dan menyebabkan 
kerugian harta benda dan manusia. Tak ada 
yang dapat mengubah situasi ini. 

Petir telah banyak membuat kerugian 
pada manusia dan kerusakan pada peralatan 
sejak dulu. Semakin banyaknya pemakaian 
alat elektronik dan peralatan tegangan rendah 
saat ini telah meningkatkan jumlah statistik 
kerusakan yang ditimbulkan oleh pengaruh 
sambaran petir baik langsung maupun tidak 
langsung. 

Indonesia memiliki hari guruh yang 
tinggi dengan jumlah sambaran petirnya yang 
banyak, sehingga kerusakan dan kerugian 
yang ditimbulkannya pun lebih besar. Upaya 
proteksi manusia dan peralatan telah 
dilakukan, namun dengan semakin luas, 
semakin banyak dan semakin canggihnya 
peralatan listrik dan elektronik yang digunakan 
menyebabkan semakin rumitnya sistem yang 
diperlukan. 

Tempat-tempat dengan tingkat 
sambaran tinggi (frekwensi maupun 
intensitasnya) mendapat prioritas pertama 
untuk penanggulangannya, sedangkan tempat-

tempat yang relatif kurang bahaya petirnya 
mendapat prioritas ke dua dengan pemasangan 
protektor yang lebih sederhana. Lokasi yang 
mempunyai nilai bisnis tinggi (industri kimia, 
pemancar TV, Telkom, gedung perkantoran 
dengan sistem perkantoran dan industri 
strategis seperti : hankam, pelabuhan udara, 
dll.), memerlukan proteksi yang dilakukan 
seoptimal mungkin, sedangkan lokasi dengan 
nilai bisnis rendah mungkin makin sederhana 
sistem protektor yang akan dipasang. 

Pemakaian penangkal petir 
konvensional (eksternal) sudah sangat dikenal 
sejak dulu untuk melindungi bangunan atau 
instalasi terhadap sambaran petir. 
Bagaimanapun alat pelindung konvensional ini 
hanya dapat digunakan sebagai perlindungan 
gedung itu sendiri terhadap bahaya kebakaran 
atau kehancuran, sedangkan induksi tegangan 
lebih atau arus lebih yang diakibatkan masih 
belum terserap sepenuhnya oleh penangkal 
petir konvensional tadi. Induksi inilah yang 
bahayanya cukup besar terhadap peralatan 
elektronik yang cukup sensitif dan mahal.. 

Salah satu penyebab semakin 
tingginya kerusakan peralatan elektronika 
karena induksi sambaran petir tersebut adalah 

mailto:ss_herlina@yahoo.com
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karena sangat sedikitnya informasi mengenai 
petir dan masalah yang dapat ditimbulkannya. 
Mekanisme Terjadinya Petir 
Petir umumnya terjadi karena cuaca panas saat 
musim panas menciptakan udara lembap dan 
panas yang naik dan membentuk awan-awan 
Kumulonimbus yang tinggi. Pada bagian atas 
awan terdapat kristal Es (suhu –50 0C ) yang 
bermuatan positif dan pada bagian bawah 
awan konsentrasi muatan negatif ( suhu + 10 
0C ). Dalam setiap awan tersebut, butiran-
butiran air dan kristal-kristal es saling 
berbenturan, membangun muatan listrik positif 
dan negative. Awan bergerak terus menerus 
secara teratur, dan selama pergerakannya dia 
akan berinteraksi dengan awan lainnya 
sehingga muatan negatif akan berkumpul pada 
sisi bawah, sedangkan muatan positif 
berkumpul pada sisi atas 

 
Gambar 1 Pembentukan awan petir 

K. Berger membagi empat jenis kilat 
petir yang kemudian berdasarkan ada tidaknya 
sambaran balik. Masing-masing jenis terbagi 
atas dua, seperti di tunjukkan pada gambar di 
bawah ini  

 
Gambar 2.2 Tipe- tipe arus sambaran petir. 
Parameter petir  

Untuk penggunaan teknis, parameter 
petir yang umum di gunakan adalah : arus 
puncak dari sambaran petir pertama dan 
susulannya, bentuk gelombang arus petir, 
kolerasi diantara perameter-parameter 

gelombang yang ada, jumlah sambaran per 
kilat dan tingkat kejadian sambaran petir 
(kerapatan sambaran ke tanah yaitu sambaran 
per km2 per tahun). 
a. Arus Puncak, Î [kA] 

Arus puncak petir – crest / peak 
current yang dimaksud adalah arus 
puncak dari sambaran balik (return 
strokes). Arus puncak dibedakan atas 
polaritasnya,negative dan positif dan 
juga dibedakan dari sambaran 
pertama (first strokes) atau sambaran 
susulan (subsequent strokes) 

b. Bentuk Gelombang Petir 
Terpa petir adalah bentuk gelombang 
petir berdasarkan fungsi waktu. Petir 
mencapai amplitude yang sangat 
tinggi dalam waktu yang sangat 
singkat (orde mikro).  Gambar 2.3 
menunjukkan salah satu osillogram 
terpa petir negative yang direkam 
oleh K. Berger 

 
Gambar 3 salah satu oscillogram 
petir negative yang diukur oleh Prof 
K. Berger di stasiun penelitiannya Gn 
San Salvatore, Swiss 
Menurut standar IEC 60-2/74, terpa 
petir untuk tegangan adalah 1,2/50 
µs dan arus 8/20 µs. terpa tersebut 
digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4 Terpa petir arus dan tegangan 
standar IEC 

tf adalah waktu muka, untuk tegangan 
1,2 µs dan arus 8 µs. th adalah waktu 
ekor atau waktu mencapai setengah 
waktu puncak, untuk tegangan 50 µs 
dan arus 20 µs. parameter lainnya 
adalah waktu mencapai arus puncak, 
tp yang dapat didekati dengan tf. 
hubungan parameter-parameter 
tersebut adalah : T1 = 1.67 T = 1.67 
T90/30, T’ = 0.3 T1 = 0.5 T, T1 = tf  
Tp, T2 = Th. gambar 2.4 sebelah atas 
adalah gambar terpa tegangan 
beserta parameter-parameter waktu. 

c. Sambaran Berulang, n 
Sambaran berulang – multiple strokes 
adalah statistik jumlah sambaran 
yang dapat terjadi dalam satu kilat 
yang sama. Sambaran susulan ini 
dapat terjadi dalam kanal petir yang 
sama atau beda kanal. 

d. Kecuraman Arus , di/dt [kA/µs] 
Kecuraman arus – rate of rise of 
current adalah laju perubahan arus 
terhadap waktu mencapai puncak. 
Biasanya didekati dengan 
perbandingan antara arus puncak 
dengan waktu mencapai arus puncak. 

e. Muatan Arus,  
Muatan arus merupakan luas dari 
terpa petir atau integral arus terhadap 
waktu. 

f. Integral Kuadrat Arus, 
 

Integral kuadrat arus merupakan 
dasar efek mekanik dan panas petir. 

g. Kecepatan arus sambaran balik, v 
Banyak peneliti yang menurunkan 
hubungan antara arus puncak dengan 
kecepatan arus sambaran balik.  

………………………

…. (1) 
Sedangkan menurut Wagner : 

………………………

….. (2) 

h. Kecepatan sambaran petir ke tanah, 
Ng = GFD 

Salah satu cara menentukan 
kerapatan sambaran petir ke tanah 
adalah menurunkannya dari jumlah 
rata-rata hari guruh per tahun. Cara 
ini menentukan kerapatan sambaran 
petir adalah dengan alat pendektesi 
petir. Kerapatan sambaran ke tanah 
suatu daerah dapat ditentukan dengan 
melihat peta kerapatan sambaran petir 
suatu daerah, yang dibuat 
berdasarkan data petir yang di 
kumpulkan pada suatu daerah dalam 
rentang waktunya. 
Berbagai parameter petir diatas 
sangat berguna untuk perancangan 
sistem proteksi baik eksternal 
maupun internal, karena memberikan 
salah satu informasi parameter petir 
local yaitu arus puncak (amplitude). 
Aplikasinya digunakan dalam 
perhitungan-perhitungan, seperti : 
konsep elektrogeometri, lightning 
performance saluran udara, 
koordinasi isolasi dan desain 
pembatas surja (arrester). 

Karakteristik Arus Petir di Indonesia 
Arus puncak petir merupakan salah satu 
parameter utama yang sangat dibutuhkan 
dalam perancangan suatu sistem proteksi petir. 
Data mengenai karakteristik petir di Indonesia 
berdasarkan hasil pengukuran Stasion 
Penelitian Petir Gunung Tangkuban Perahu di 
Jawa Barat dan hasil pengukuran dari data  
JADPEN yang di berikan mulai tahun 1995 
sejak berdirinya sistem LPATS di Indonesia. 

Dengan adanya teknologi JADPEN 
ini setiap sambaran petir yang terjadi di 
wilayah Indonesia dapat diketahui 
parameternya yang mewakili parameter petir 
untuk daerah tropis seperti Indonesia. 
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Tabel 1 Karakteristik parameter petir  
di daerah tropis (Indonesia) 

 

 
Konsep dasar sistem proteksi petir. 

Konsep dasar sistem proteksi petir 
pada penelitian  ini mangacu pada standard 
IEC 1024-1/1990, IEC 1024-1-1/1993 tentang 
proteksi terhadap sambaran petir dan IEC 
1312-1/1995 serta IEC 61024/2005 tentang 
proteksi terhadap impuls elektromagnetik. 
Menurut standar IEC diatas, daerah yang 
ditempati peralatan dan personil di bagi dalam 
zona-zona proteksi dapat dilihat pada gambar 
5 sebagai berikut : 

LPZ 2

e.g. computer
room

room representing shield 2

LPZ 1

structure representing shield 1

LPZ 0A

LPZ 0B
external LPS

bonding bar 1 at
the boundary of
LPZ 0A , 0B and LPZ 1

cables line

earth termination
system

lokal bonding bar 2 at
the boundary of
LPZ 1 and LPZ 2

bonding of shield 2

 
Gambar 5 Zona proteksi petir 
 

Zona 0A :  Daerah dimana dengan 
kemungkinan disambar petir     
langsung 

Zona 0B : daerah yang terlindung dari 
bahaya sambaran langsung, 
namun mendapat pengaruh 
impuls elektromagnetik seperti 
sambaran petir langsung  

Zona 1 : daerah yang terlindung dari 
bahaya sambaran petir 
langsung, namun mendapat 
pengaruh elektromagnetik 
yang teredam struktur 
bangunan 

Zona 2 : zona dalam zona 1 yang 
mendapat tambahan 
perlindungan seperti cabinet. 

Sistem Proteksi Eksternal 
Untuk melindungi bangunan, atau 

menara dari sambaran petir langsung 
digunakan sistem proteksi eksternal. Sistem 
proteksi petir eksternal terdiri atas tiga hal, 
yaitu : 
Finial atau Terminal Udara 

Fungsi utama dari sistem ini adalah 
untuk menangkap sambaran petir langsung 
pada titik yang ditentukan (yaitu terminal 
udara) sehingga arus petir dapat diteruskan 
melalui down conductor ketanah secara aman. 
Down conductor  

Fungsi dari down conductor adalah 
menyalurkan arus petir ketanah yang telah 
ditangkap terminal udara secara aman yang 
tentunya  impedansi dari kabel konduktor ini 
haruslah  rendah sehingga tegangan yang 
terjadi tidak melebihi kekuatan isolasi dari 
kabel dan peralatan itu sendiri. 

Untuk menghindari adanya bahaya 
dari sparting atau loncatan arus (side flashing), 
rute dari down conductor haruslah sependek 
mungkin tanpa adanya patahan-patahan. 
Grounding system atau sistem pentanahan. 

Grounding system yang baik haruslah 
mempunyai impedansi yang rendah untuk 
menyebarkan / menyalurkan energi dari petir 
secara aman. Dengan kata lain tahanan 
tanahnya haruslah rendah. Sistem grounding 
berbeda-beda untuk setiap daerah tergantung 
kondisi geografis daerah nya. 
Dibawah ini adalah ilustrasi proteksi petir 
eksternal. 

Karakteristik petir Polaritas 
negatif 

Polaritas 
positif 

Arus petir 
(i) 

Maksimum 
Tangkuban 
perahu 280 kA 298 kA 
Jawa Barat 335 kA 392 kA 

Probability 50% 40 kA 18 kA 
Rata-rata 41 kA 30 kA 

Kecuraman 
(di/dt) 

Maksimum 119 
kA/μs 

120 
kA/μs 

Probability 50% 30 kA/μs 20 kA/μs 
Kerapatan sambaran 
(sambaran/km2/tahun) 4,1 - 12,4 1,5 - 3,8 
kerapatan sambaran total 
(sambaran/km2/tahun) 7,9 - 15,5 
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Gambar 6 Ilustrasi Sistem Proteksi Petir 
Eksternal 
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Prosedur perancangan system proteksi 
eksternal berdasarkan pada standar IEC 60124 
dan NFPA 720.lihat gambar. 
 
 
Dari hasil perhitungan analisis resiko yang 
terjadi di kawasan coal yard penyimpanan batu 
bara PLTU Paiton bahwa resiko yang di 
timbulkan lebih besar dari resiko yang di 
tolerir (RB > RT). Maka di kawasan coad yard 
penyimpanan batubara PLTU paiton perlu di 
lakukan pemasangan proteksi eksternal. 
Perhitungan Radius Attractive (RA) 
Untuk menentukan daerah aman dari sambaran 
langsung dengan menggunakan metoda CVT 
RA = [h x (2 . r – h) + ΔL . (2 . r + ΔL)]0,5 
dengan :  
Sehingga : 
r = 6.7 I0.85 
 
Tabel 3  hasil perhitungan jarak sambaran 

LPL I (kA) r (m) 
I 3 17.0462 
II 10 47.4324 
III 16 70.7256 
IV 20 85.4969 

 
RA = [h x (2 . rc – h) + ΔL . (2 . rc + ΔL)]0,5 
Untuk ΔL = 30 m 
Tabel 4 hasil perhitungan Radius Attractive 
untuk ΔL = 30 m 
Untuk ΔL = 45 m 

Tabel5hasil perhitungan Radius Attractive 
untuk ΔL = 45 m 
 

Mulai

Pengamatan Lapangan
1. Keadaan kawasan dan struktur bangunan
2. intensitas sambaran langsung ke tanah (Ng)
3. frekuensi sambaran petir langsung (Nd)

Identifikasi kerugian yang dialami
1. resiko/kerugian akibat sambaran petir 
langsung yang dapat di tolerir
2. identifikasi dan menghitung resiko/    
kerugian komponen-komponen (Rx)

Hitung
R = Rx

R > RT
Proteksi tidak begitu 

di perlukan

Hitung RB

RB > RT Pasang internal

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Pasang proteksi ekternal
1. Finial (Air Terminal)
2. Down Conduktor
3. pentanahan (Grounding)

Pengolahan data
1. Penentuan Metoda
2. Penentuan sudut lindung
3. Penentuan down conductor
4. Perhitungan tahanan tanah

Analisa

Kesimpulan

End

Gambar  
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LPL I 
(kA) r ( m ) h ( 

m ) 
ΔL ( 
m ) RA ( m ) 

I 3 17.0462 20 45 61.9759 

II 10 47.4324 20 45 88.2678 

III 16 70.7256 20 45 104.016 

IV 20 85.4969 20 45 112.87 

 
Untuk ΔL = 60 m 
Tabel 6 hasil perhitungan Radius Attractive 
untuk ΔL = 60 m 
 

LPL I 
(kA) r ( m ) h ( 

m ) 
ΔL ( 
m ) RA ( m ) 

I 3 17.0462 20 60 76.9896 

II 10 47.4324 20 60 103.871 

III 16 70.7256 20 60 120.483 

IV 20 85.4969 20 60 129.921 
 
Dari perhitungan di atas di dapat RA = 103.871 
m dengan probabilitas 95%, sehingga  
 

 
Gambar 7 Radius Attractive untuk ΔL = 60 m 
dengan probabilitas 95 % 
 
Penghantar turun (Down Conductor) 
Pada umumnya down conductor yang gunakan 
adalah jenis kabel, bare copper (tembaga 
telanjang) BC-60, BC-50 atau yang lebih besar 
yaitu menara sebagai konduktor arus petir ke 
tanah. 
Penghantar penurunan dapat memakai kabel 
ataupun plat logam dimana umumnya 
memakai tembaga atau alumunium. Untuk 
kabel tentunya lebih fleksibel dan mudah 
untuk dipasang sedang plat mempunyai 
kelebihan impedansinya yang lebih rendah. 

Penghantar yang telanjang tentunya 
mempunyai resiko terjadi tegangan pindah 
yang tinggi karena tidak ada isolasi. 
 
Perhitungan Luas Penampang Down 
Conductor 
kabel yang di gunakan untuk down conductor 
adalah kabel dengan luas penampang 50 mm2 

Kapasitansi Kabel Down Conductor ( C ) 
Dari hasil perhitungan tegangan jatuh pada 
down conductor diatas kabel N2XSY memiliki 
tegangan jatuh yang paling kecil, dari ketiga 
kabel down conductor tersebut maka kabel 
yang di pilih adalah kabel N2XSY. 
 
Tahanan tanah elektroda batang 
Dari hasil perhitungan Tahanan tanah, di 
peroleh tahanan tanah sebesar 7.8396 Ω 
 
KESIMPULAN 

1. Dalam perancangan sistem proteksi 
pada bangunan atau suatu area 
terlebih dulu kita melakukan risk 
analisis, pada risk analisis ini kita 
menghitung resiko-resiko yang 
mungkin terjadi pada struktur. 
Apabila resiko yang diperoleh lebih 
besar dari resiko yang ditolerir 
(resiko yang ditetapkan pada IEC 
61024) maka struktur atau kawasan 
tersebut perlu di proteksi 

2. Setelah diketahui apakah struktur 
atau kawasan tersebut perlu di 
proteksi, kemudian kita menentukan 
sistem  proteksi yang akan di 
gunakan. 

3. Pernentuan radius lindung dengan 
menggunakan motoda CVT didapat 
radius lindungnya sebesar 103.871 m. 
dengan probabilitas 95 %, 
membutuhkan 7 titik radius lindung 
agar semua kawasan coal yard 
terlindungi dari sambaran petir 

LPL I 
(kA) r ( m ) h ( 

m ) 
ΔL ( 
m ) 

RA ( m 
) 

I 3 17.0462 20 30 46.9534 
II 10 47.4324 20 30 72.4102 
III 16 70.7256 20 30 87.0205 
IV 20 85.4969 20 30 95.1299 
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langsung menggunakan kabel down 
conductor N2SXY, dengan tahanan 
tanah sebesar 7.8396 Ω. 
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ABSTRAK 
Salah satu kekayaan alam Indonesia yang dari dulu hingga sekarang masih selalu dieksplorasi untuk 
kebutuhan bahan bakar adalah minyak bumi. Kemajuan teknologi turut memberikan andil yang besar 
dalam perkembangan berbagai artificial lift (mekanisme pengangkatan fluida dari dalam sumur ke 
permukaan dengan menggunakan down hole pump ketika tekanan dari sumur tidak mampu lagi 
mendorong fluida ke permukaan). Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan Electrical 
Submergible Pump (ESP), khusus pada bagian kelistrikannya yang mendukung pengoperasian unit ESP. 
Data diperoleh dengan survei langsung ke lapangan, yaitu wilayah kerja PT Pertamina EP Region 
Kawasan Timur Indonesia Field Bunyu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan 
ESP harus memperhatikan : Pertama, perbandingan spesifikasi peralatan dengan kondisi suplai daya 
listrik. Kedua, perhitungan tegangan untuk penentuan tap trafo. Ketiga, pemilihan kabel power. 
  
Kata kunci : Tegangan, Frekuensi, VSD, ESP, Kabel 
 
PENDAHULUAN  
 Electrical Submergible Pump (ESP) 
adalah salah satu jenis artificial lift (mekanisme 
pengangkatan fluida dari dalam sumur ke 
permukaan dengan menggunakan down hole 
pump ketika tekanan dari sumur tidak mampu 
lagi mendorong fluida ke permukaan) yang 
digunakan oleh oil and gas company untuk 
memproduksi minyak bumi. (1) 
 Komponen pada suatu Submergible 
Pump adalah : 

a. Down Hole : motor, protector, gas 
separator, pump, power cable. 

b. Surface : Transformer, Switchboard, 
junction box. 

 

 
Gambar 1. Rangkaian Submergible Pump System 

 
Pada ESP ini, pompa yang digunakan berupa 
pompa listrik yang dilengkapi dengan 
switchboard.  
 Switchboard sebagai alat untuk 
mengontrol dan memonitor kinerja seluruh 
perangkat electrical yang terdapat di bawah 
tanah, menggunakan aplikasi Variable Speed 
Drive (VSD) untuk membatasi pengoperasian 
ESP dalam mencapai hasil minyak bumi yang 
optimum dengan beberapa parameter, seperti 
(nama/istilah parameter bisa berbeda pada tiap 
merk) : 

a. Display : Untuk mengatur parameter 
yang ditampilkan pada keypad display. 

b. Control : Untuk menentukan jenis 
control local/ remote. 

c. Speed Control : Untuk menentukan 
jenis control frekuensi reference 

d. Voltage : Tegangan Suply Inverter. 
e. Base Freq. : Frekuensi tegangan 

supply. 
f. Lower Freq. : Frekuensi operasi 

terendah. 
g. Upper Freq. : Frekuensi operasi 

tertinggi. 
h. Stop mode : Stop bisa dengan braking, 

penurunan frekuensi dan di lepas 
seperti starter DOL/ Y-D. 

i. Acceleration : Setting waktu 
Percepatan. 

j. Deceleration : Setting waktu 
Perlambatan. 

mailto:dewianggraeny011@yahoo.com
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k. Overload : Setting pembatasan arus. 
l. Lock : Penguncian setting program. 

 Tidak seperti softstarter yang mengolah 
level tegangan, inverter (yang merupakan salah 
satu komponen VSD) menggunakan frekuensi 
tegangan masuk untuk mengatur speed motor. 
Seperti diketahui, pada kondisi ideal (tanpa 
slip), terdapat persamaan berikut : 
 
RPM = 120.f   (3) 
      p 
 
RPM : speed motor (RPM) 
f : frekuensi (Hz) 
p : pole/kutub motor  
 
Jadi dengan memainkan perubahan frekuensi 
tegangan yang masuk pada motor, speed akan 
berubah. Karena itu inverter disebut juga 
Variable Frequency Drive. 
 
 

 
Gambar 2. Inverter Blok Diagram (2) 

Prinsip kerja inverter yang sedehana adalah : 

a. Tegangan yang masuk dari jala jala 50 
Hz dialirkan ke board Rectifier/ 
penyearah DC, dan ditampung ke bank 
capacitor. Jadi dari AC di jadikan DC. 

b. Tegangan DC kemudian diumpankan 
ke board inverter untuk dijadikan AC 
kembali dengan frekuensi sesuai 
kebutuhan. Jadi dari DC ke AC yang 
komponen utamanya adalah 
Semiconduktor aktif seperti IGBT. 
Dengan menggunakan frekuensi carrier 
(bisa sampai 20 kHz), tegangan DC 
dicacah dan dimodulasi sehingga 
keluar tegangan dan frekuensi yang 
diinginkan. 

PROSEDUR PENELITIAN 
 Prosedur penelitian yang digunakan 
adalah pengumpulan data dengan melakukan 
survey langsung ke lapangan, yaitu wilayah 
kerja PT Pertamina EP Region Kawasan Timur 
Indonesia Field Bunyu. Data yang 
dikumpulkan/dibutuhkan yaitu : spesifikasi 
pompa, motor, Switchboard, dan seluruh 

peralatan listrik yang mendukung pengoperasian  
sebuah ESP. 
 
HASIL & PEMBINCANGAN 
 Secara singkat, cara kerja Submergible 
Pump System adalah : 

a. Electric Power dari sumber menyuplai 
switchboard menuju transformer. 

b. Melalui transformer, tegangan akan 
dinaikkan sesuai dengan spesifikasi 
motor dan kondisi sumur. 

c. Dari trafo, power akan diteruskan ke 
motor melalui power cable yang terikat 
di sepanjang rangkaian ESP unit. 

d. Melalui motor, electric power akan 
diubah menjadi mechanical power yaitu 
berupa tenaga putaran. 

e. Tenaga putaran akan diteruskan ke 
protector dan pompa melalui shaft yang 
dihubungkan dengan coupling. 

f. Shaft dari pompa berputar dan pada 
waktu yang bersamaan akan memutar 
bagian dalam pompa untuk mendorong 
fluida (gaya sentrifugal) yang masuk 
menuju ke permukaan. 

g. Fluida yang didorong secara terus 
menerus ke permukaan inilah yang akan 
dikumpulkan menuju ke suatu tempat 
yang disebut Gathering Station untuk 
penyimpanan sementara minyak bumi 
tersebut. 

 
Dari cara kerja yang dipaparkan di atas, hal-hal 
penting yang harus diperhatikan dalam 
persiapan pengoperasian ESP ini adalah : 
1. Pengaturan batasan nilai parameter pada 

switchboard (under/over voltage, 
under/over load, under/over frequency, dll) 

2. Spesifikasi seluruh peralatan dibandingkan 
dengan kondisi suplai daya listrik (terutama 
untuk tegangan dan frekuensi) 

3. Pengaturan tap transformer step-up (dengan 
menghitung jatuh tegangan dari kabel 
power yang digunakan, yaitu kabel dari 
transformer ke motor). 

 
1. Pengaturan Batasan Nilai Parameter 

Pada Switchboard 
Masing-masing merk untuk switchboard 
biasanya memiliki batasan nilai parameter 
tersendiri yang sudah disesuaikan dengan 
standar dari masing-masing pabrik. Namun 
dengan mulai beroperasinya unit, batasan 
parameter ini akan disesuaikan dengan 
performa dari masing-masing sumur.  

 
2. Perbandingan Spesifikasi Peralatan 

dengan Kondisi Suplai Daya Listrik. 
Untuk pembahasan perbandingan ini akan 
digunakan data yang telah diambil, yaitu 
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data ESP pada sumur ESP B-132 di Field 
Bunyu. 
 
Tegangan sumber (TR) : 380 V 
Frekuensi sumber : 50 Hz 
Kedalaman sumur sampai dengan 
keberadaan unit ESP (untuk keperluan 
panjang kabel power) : 1600 m 
Tegangan motor : 1160 V 
Frekuensi motor : 60 Hz 
HP motor : 80 HP 
Tipe & Ukuran Kabel : AWG #4 

 
 

Tabel 1 Jatuh Tegangan pada Kabel per 1000ft (4) 

 

 
 
 
Tegangan motor = (50/60) x 1160 V 

    = 966,67 V 
 Panjang kabel = 1600 m 
    = 5249 ft 
    = 5249/1000 = 5,249 
 Jatuh Tegangan = (5,249 x 28) V 
    = 146,98 V 
 Tegangan motor + Jatuh tegangan 
    = 966,67  + 146,98 
    = 1113,65 V 
 
 Angka yang didapatkan dari perhitungan 
tegangan motor (ditambah estimasi jatuh 
tegangannya) digunakan sebagai dasar 
menentukan tap trafo.  
 
3. Pengaturan Tap Transformer Step-Up 

Pada pengaturan tap transformer ini, tetap 
harus memperhatikan spesifikasi 
transformer dan suplai tenaga listrik. 
 
Tegangan sumber  = 380 V 
Tegangan transformer  = 480 V 
 
Tap 1621 V 
 (380/480) x 1621 V = 1283,292 V 
 
Tap 1330 V 
 (380/480) x 1330 V  = 1052,917  V 
 

Berdasarkan hasil kedua perhitungan di 
atas, dapat ditentukan tap yang sesuai untuk 
pengoperasian ESP di B-132 ini, yaitu pada 
tap 1621 V. 
 

 
Gambar 3. Tap tegangan pada trafo di sumur   B-132  
 
KESIMPULAN 
Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum 
pengoperasian sebuah ESP adalah : 
perbandingan spesifikasi peralatan dengan 
kondisi suplai daya listrik, perhitungan tegangan 
untuk penentuan tap trafo, dan pemilihan kabel 
power. Sebab, besar kecilnya kabel power akan 
mempengaruhi jatuh tegangan yang akan 
ditimbulkan dan kuat hantar arus kabel tersebut.
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ABSTRAK  

Peralatan listrik harus memiliki kualitas yang baik guna menyalurkan energi listrik yang 
berkesinambungan, aman, andal dan dengan biaya ekonomis, karena isolator memiliki peranan 
yang sangat penting adalah memisahkan dua bagian yang bertegangan, pada pengujian 
karakteristik mekanis dan absorpsi air. bahan pengisi silicone rubber dan sekam padi dengan 
kadar dari 10% sampai 40% dari berat bahan uji, bahan yang digunakan merupakan campuran 
dari DGEBA dan MPDA, dengan nilai stokiometrik  1 : 1, sedang bahan pengisi silicone rubber 
dan sekam padi dengan Perbandingan 1 : 1 dengan kadar dari 10%, sampai 40%, dan variasi 
penuaan sampai 96 jam, dengan ukuran bahan uji 70 mm x 70 mm x 5 mm untuk pengujian 
absorbsi air, sedangkan untuk kekuatan tarik 30 mm x 20 mm x 5 mm Semakin sedikit komposisi 
filler bahan akan memperbaiki kinerja kekerasan permukaan dari bahan resin epoksi, dan 
penambahan filler tidak memperbaiki kekuatan tarik dari bahan resin epoksi, tetapi sebaliknya 
bertambahnya komposisi filler ternyata menurunkan kinerja bahan uji.  
 
Kata kunci : resin epoksi, absorpsi air, karakteristik mekanis, sekam padi. 
 
 
PENDAHULUAN 

Pada saat ini padi masih merupakan 
produk utama pertanian di negara agraris, 
termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 
kenyataan bahwa beras yang merupakan hasil 
olahan dari padi merupakan bahan makanan 
pokok. Sekam padi yang merupakan salah satu 
produk sampingan dari proses penggilingan 
padi, selama ini hanya menjadi limbah yang 
belum dimanfaatkan secara optimal. Sekam 
padi lebih sering hanya digunakan sebagai 
bahan pembakar bata merah atau dibuang 
begitu saja. Padahal dari beberapa penelitian 
(Houston, 1972; Hara,1986; Shofiatun, 2000) 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa abu 
sekam padi banyak mengandung silika. Sekam 
padi merupakan hasil samping penggilingan 
padi sekitar 20 % dari gabah kering giling. 
Sekam padi mengandung silica. Semua 
struktur silica dari sekam padi dan abu sekam 
padi adalah amorf. (Duri, 2003). Bahan isolasi 
digunakan untuk memisahkan bagian – bagian 
yang bertegangan  atau bagian aktif untuk itu 
sifat kelistrikannya memegang peran yang 

sangat penting. Namun demikian sifat mekanis, 
sifat thermal, ketahanan terhadap sifat kimia 
serta lain – lainnya harus diperhatikan 
(Muhaimin,1999). 

  Bahan isolasi DGEBA memiliki 
kelebihan antara lain dalam hal pembuatan dan 
berat bahan. campuran dari DGEBA 
(Diglycidil Eter of Bisphenol A) sebagai bahan 
utama dan MPDA (Methaphenylene Diamine) 
sebagai pengeras dengan perbandingan 1 : 1, 
sedang bahan pengisi silicone rubber dan 
sekam padi dengan kadar dari 10%, 20%,30%, 
40%, Semakin bertambah komposisi filler 
bahan akan memperbaiki kinerja kekerasan 
permukaan dari bahan resin epoksi, dan 
penambahan filler tidak memperbaiki kekuatan 
tarik dari bahan resin epoksi, tetapi sebaliknya 
bertambahnya komposisi filler ternyata 
menurunkan kinerja bahan uji. Hal ini 
disebabkan penambahan komposisi filler 
membuat bahan bersifat semakin lunak. (Yudhi 
Aryanto, 2007) 

 
Bahan dan Metode penelitian. 
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Bahan polimer resin epoksi dari jenis DGEBA 
dengan bahan pengeras MPDA. Sebagai bahan 
pengisi menggunakan sekam padi yang 
sebagian dihaluskan dengan cara ditumbuk. 
Akan tetapi proses penumbukan hanya 
dilakukan untuk bahan pengisi sekam padi 
pada perbedaan bahan pengisi 7 : 3 dan 6 : 4, 
bahan uji yang dipakai mempunyai ukuran 70 
× 70 × 5 mm dengan perbedaan/perbandingan 
bahan pengisi 10%, sampai 40% dari berat 
bahan uji.  

Tabel 1. Data komposisi dan bahan 
pengisi material uji 

 
Specimen uji 

 
 Bahan dasar  Bahan  pengisi 

 DGEBA 
(gram) 

MPDA  
( gram) 

Total 
(gram 

Sekam Padi  
(gram) 

Silicon rubbrr  
(gram) 

Total  
(gram) 

D9F1 126 126 252 14 14 28 
D8F2 112 112 224 28 28 56 
D3F7 98 98 196 42 42 84 
D4F6 84 84 168 56 56 112 

 
Resin Epoksi 

Sampel uji yang digunakan pada penelitian 
merupakan specimen dari material resin epoksi 
dan jenis Diglicidil Ether of Bhispenol A 
dengan agen  pematangan berupa 
Methaphenylene Diamine,  

Silicon Rubber dan Sekam Padi 

Sekam padi dan silicon Rubber merupakan 
bahan pengisi yang dicampurkan dengan 
perbandingan 1:1, dan 10%, 20%, 30%, 40% 
dari berat bahan uji. untuk silicone rubber yang 
digunakan adalah jenis pasta, karena 
mempunyai daya rekat yang sangat bagus 
dibandingkan dengan silicon biasa.  

 

Gambar 1 Sekam padi  

Pengujian kekuatan tarik. 

 Bahan uji yang diuji adalah bahan yang 
tidak dilakukan apapun. Bahan uji yang 
terbentuk khusus dijepitkan pada lengan-
lengan penarik universal testing machine . 
Diberikan tarikan pada kedua lengan sehingga 
bahan uji patah.  

 

Gambar 3. alat uji tarik universal testing 
machine 

Pengujian tarik dilakukan untuk 
melengkapi informasi rancangan konstruksi 
dasar kekuatan bahan sebagai pendukung bagi 
spesifikasi bahan. Dari hasil pengujian tarik 
akan didapatkan tegangan regangan yang 
didapat berdasarkan pengukuran pertambahan 
panjang benda uji sebagai akibat pengaruh 
beban yang bekerja pada benda uji. Kekuatan 
tarik diukur dengan menarik sekeping polimer 
dengan dimensi yang seragam, tegangan yang 
digunakan dalam kurva tegangan regangan 
nominal (teknik)F, dibagi dengan luas 
penampang, A :yakni  

   
…………………………………………………      
(1) 

Dimana : 

        σ   : tegangan  

F   : Gaya tarik (kgf) 

Ao  : Luas penampang batang uji 
mulamula (mm2) sedangkan 
regangan yang dipakai adalah 
regangan linier 

Pengujian absorpsi Air 
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Cara menentukan seberapa banyak air 
yang diabsorpsi oleh bahan uji yang digunakan 
metode pengukuran langsungyakni suatu 
pengukuran yang didasarkan kepada 
pemisahan air dari bahan uji (stietzel, 1984 : 
kearner, 1994).         Masukkan bahan yang 
akan diuji kedalam air destilasi yang sudah 
disiapkan tetapi terlebih dahulu kita timbang 
salah satu dari bahan sesuai dengan 
perbandingan, untuk dijadikan sebagai sampel 
rujukan. Pengujian dilakukan  sesuai dengan 
rendaman yang telah ditentukan yaitu 24 jam, 
48 jam, 72 jam, dan 96 jam sesuai bahan, suatu 
pengukuran yang didasarkan kepada pemisah 
air dari bahan uji (stietzel,1984 ; kaener, 1994), 
jumlah air yang diabsorpsi dapat dihitung 
dengan persamaan sebagai berikut : 

 

  ……………………….   (2)  

Dengan : 

 V     = jumlah air yang diabsorpsi 

Mo = massa awal bahan uji sebelum  
direndam (rujukan) 

 M    = massa bahan ujin setelah 
direndam 

Hasil dan Pembahasan 

Pada pengujian kekerasan sampel uji 
perbandingan  9 :1 sifat mekanisnya sangat 
bagus karena bahan dasarnya lebih banyak 
dibandingkan bahan pengisinya, ini sangat 
bagus untuk sifat pengujian kekerasan, karena 
pada sempel tersebut sangat keras. Sedangkan  
Pada sampel uji perbandingan 6 : 4 untuk 
bahan ini kurang bagus untuk sifat pengujian 
kekerasan karena pada sampel tersebut sangat 
lentur. 

Pada pengujian tarik  Seperti pada sampel 
uji perbandingan  9 :1 sifat mekanisnya kurang  
bagus karena bahan dasarnya lebih banyak 
dibandingkan bahan pengisinya,  ini kurang  
bagus untuk sifat pengujian tarik, karena pada 
sempel tersebut sangat keras. Sedangkan  Pada 
sampel uji perbandingan 6 : 4 ini sangat bagus 
untuk sifat pengujian tarik karena pada sampel 
tersebut sangat lentur. 
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Gambar 5. Grafik Tegangan tarik 

Pengujian kekerasan  
Dalam pengujian kekerasan suatu 

permukaan menggunakan alat Universal 
Testing Machine, dimana pada pengujian ini 
sampel ditekan sehingga mendapatkan suatu 
hasil. 
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Gambar 6. grafik pengujian kekerasan 

Pengujian Absorpsi Air 

Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin 
lama rendaman specimen uji kedalam air 
destilasi mengakibatkan nilai absorbsi air akan 
meningkat, absorpsi air tertinggi terjadi pada 
spesimen uji D6F4 dengan lama air 
perendaman 96 jam yaitu dengan nilai 81,8% 
sedangkan nilai absorpsi air terendah terjadi 
pada specimen uji D7F3 dengan lama 
perendaman 96 jam yaitu dengan nilai 25,8% 
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berikut ini diberikan contoh perhitungan bahan 
uji D9F1 dengan lama perendaman 24 jam. 
Dibawah ini juga digambarkan hasil pengujian 
dengan menggunakan grafik berupa kurva. 
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Gambar 7. Kurva Absorpsi air  

Terpaan iklim buatan lebih tinggi 
dibanding terpaan iklim tropis alamiah 
akibatnya terjadi difusi air secara terus-
menerus kedalam material uji sampai tercapai 
suatu absorpsi jenuh. Tidak dapat kesempatan 
bagi molekul air yang telah masuk untuk keluar 
kembali dari material uji, hal inilah yang 
diperkirakan sebagai penyebab tingginya 
absorbsi air yang diadopsi oleh material uji. 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian tentang 
kinerja bahan isolasi resin epoksi sebagai 
bahan isolator tegangan tinggi, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan dari hasil 
penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Pengujian tarik  yang kami lakukan 
paling tinggi pada sampel D9F1 yaitu 
0,78 (kgf/mm2), hasil penelitian ini 
masih belum memenuhi standar yang 
ada yaitu 2,8 – 9,1 (kgf/mm2)  

2. Absorpsi air dengan  lama 
perendaman selama 1 sampai  4 hari, 
bahan uji D6F4 didalam air destilasi 
penyerapan air yang didapatkan 
semakin meningkat dari hal tersebut 
dikarenakan oleh terpaan iklim 
buatan yang lebih tinggi dari 60,4 
o/oo, 67,6 o/oo, 74,7 o/oo, 81,8 o/oo, 

dibandingkan dengan terpaan iklim 
tropis alamiah. 

3. Prosentase bahan pengisi sangat 
mempengaruhi nilai absorbsi air, 
untuk prosentase bahan pengisi 60% 
mempunyai nilai absorpsi air yang 
lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan 
karena didalam proses pembuatan 
bahan uji yang kurang baik sehingga 
banyak terjadinya rongga-rongga 
udara (void) pada bahan uji. 
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ABSTRAK 
Penelitian dan pengembangan sel surya telah menjadi perhatian besar bagi para peneliti sebagai energi 
alternatif ramah lingkungan. Dari berbagai tipe sel surya, sel surya pewarna tersensitasi (dye-sensitized 
solar cell disingkat DSSC) merupakan sel surya yang proses fabrikasinya relatif sederhana dan berbiaya 
murah. Makalah ini memaparkan proses fabrikasi dan material untuk divais DSSC. DSSC terdiri atas 
bahan kaca transparan konduktif, titanium oxide (TiO2), dye (pewarna), elektrolit dan counter elektroda. 
DSSC dibuat melalui proses deposisi lapisan TiO2 pada permukaan kaca transparan konduktif, proses 
adsobsi dye eosin ke lapisan TiO2, proses pelapisan counter elektroda, proses injeksi elektrolit dan 
proses final berupa penyatuan dua kaca transparan konduktif yang telah melalui proses sebelumnya. 
Divais DSSC yang telah dibuat menghasilkan respon cahaya yang mengindikasikan divais DSSC bekerja 
secara sebagaimana prinsip operasinya. Analisis dari grafik karakteristik arus-voltase menunjukkan 
efisiensi daya DSSC sebesar 4%. Efisiensi DSSC ini bisa dinaikkan dengan meningkatkan beberapa 
parameter penting, seperti ketebalan lapisan TiO2, densitas molekul dye, luas area aktif dan parameter 
lainnya.   
 
Kata kunci : sel surya pewarna tersensitasi (dye-sensitized solar cell, DSSC), dye (pewarna), titanium 
oxide, proses fabrikasi 
  
Pendahuluan 
 Krisis energi adalah masalah besar 
negara-negara di dunia. Ini dikarenakan sekitar 
87% konsumsi energi di dunia saat ini berasal 
dari minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber 
energi yang tidak terbaharui, yang kalau kita 
tidak berhati-hati menggunakannya, akan cepat 
habis mengingat jumlahnya terbatas. Karena itu, 
berbagai alternatif energi seperti pembangkit 
listrik tenaga matahari (sel surya), nuklir, fuel 
cell, methane hydrate dan lain-lain menjadi 
topik penelitian yang hangat bagi para ahli.  
 Sel surya adalah divais pengubah energi 
matahari menjadi energi listrik. Mayoritas 
pembangkit listrik tenaga surya saat ini berasal 
dari bahan silikon, yang dalam proses 
pembuatannya memerlukan teknologi proses 
silikon presisi tinggi dan harga yang mahal. Hal 
tersebut berakibat perbandingan harga produksi 
listrik sel surya berkisar 10 kali lipat dari harga 
produksi listrik bahan batubara. Karena itu, 
pengembangan sel surya dengan metode 
sederhana dan harga murah menjadi topik yang 
sangat penting. 
 Tipe sel surya yang relatif murah dan 
mudah dalam fabrikasinya adalah jenis dye-
sensitized solar cell (DSSC) atau sel surya 
pewarna tersensitasi, yang menggunakan 
lapisan partikel nano (misal titanium dioksida, 

TiO2) yang diendapkan dalam sebuah pewarna 
(dye) dan elektrolit sebagai medium transport 
muatan [1-6]. Pada bagian atas dan alas dari sel 
surya ini dipakai kaca yang sudah dilapisi 
dengan TCO (Transparent Conducting Oxide) 
yang berfungsi sebagai elektroda dan counter 
elektroda. Pada TCO counter elektroda dilapisi 
katalis untuk mempercepat reaksi redoks 
dengan elektrolit. Pasangan redoks biasanya 
dipakai I-/I3- (iodide/tri-iodide). Pada bagian 
atas elektroda dilapisi partikel TiO2 yang mana 
dye teradsopsi di partikel tersebut. Dye yang 
digunakan umumnya adalah jenis ruthenium 
complex. Jenis ini pertama kali dikembangkan 
oleh Graetzel tahun 1991 [1]. Komposisi 
penyusun DSSC ini memungkinkan bahan baku 
pembuatnya lebih fleksibel dan bisa dibuat 
dengan metode yang sederhana. Meski telah 
hampir dua dasa warsa, penelitian dan 
pengembangan DSSC masih menyisakan 
banyak tema, misalnya masalah-masalah 
fabrikasi, efisiensi, stabilisasi, bahan baku dan 
lain-lain.   
 Makalah ini akan memaparkan material 
dan proses fabrikasi divais DSSC dengan 
menggunakan bahan TiO2 dan dye eosin. Proses 
pembuatan DSSC dilakukan melalui proses 
coating, pemanasan (beaking), proses 
pewarnaan dan injeksi elektrolite. Pengukuran 
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sel surya dilakukan dengan multimeter dalam 
kondisi disinari sinar halogen. Rangkaian 
elektronik dibuat untuk pembuatan karakteristik 
arus-tegangan dalam rangka perhitungan 
efisiensi sel surya.  
 
Material dan Metode Fabrikasi  

Dalam fabrikasi divais DSSC pada 
penelitian ini digunakan bahan-bahan sebagai 
berikut: 
1. Kaca transparan konduktif 

Kaca transparan konduktif ini berfungsi 
sebagai bodi dari sel surya. Lapisan konduktif 
biasanya dibuat pada satu sisi saja yang 
berfungsi sebagai tempat muatan mengalir. 
Kaca transparan konduktif biasanya dibuat 
dengan memberikan lapisan indium tin oxide 
(In2O3:Sn atau ITO) pada permukaan kaca 
biasa. Bahan lain yang biasa dipakai adalah 
lapisan flourine-doped tin oxide (SnO2:F atau 
FTO). 
 

 
 
Gambar 1. Struktur kristal TiO2 pada tipe rutile, 
anatase dan bookite [7]. 
 
 
2. Lapisan Titanium Oxida (TiO2)  

TiO2 adalah material semikonduktor 
dengan lebar pita energi yang besar, yaitu lebih 
besar dari 3 eV. Lebar pita energi ini 
dibutuhkan agar foton yang datang dari sinar 
matahari bisa tembus melewati lapisan TiO2 
(sebagaian kecil saja yang terserap). Dengan 

kata lain, molekul dye tidak terhalang-halangi 
oleh partikel TiO2 ketika akan menangkap 
foton. Ukuran partikel TiO2 idealnya berukuran 
skala nano, untuk menaikan kinerja sistem. Ini 
dikarenakan dengan skala nano, luas permukaan 
partikel akan semakin tinggi dan banyak jumlah 
molekul dye yang teradsorpsi, yang 
implikasinya akan menaikkan jumlah cahaya 
yang terserap. Ada tiga tipe TiO2 yaitu tipe 
rutile, anatase dan bookite, yang struktur 
kristalnya sebagaimana terlihat pada Gambar 2. 
Gambar 3 menunjukkan pita energi pada rutile 
TiO2. Selain TiO2, material lain yang biasa 
digunakan adalah SnO2, CdSe, CdS, ZnO, WO3, 
Fe2O3, Nb2O5 dan Ta2O5.  

 
 

 
 
Gambar 2. Partikel nano TiO2 tipe anatase 
dilihat dengan Scanning Electron Microscope 
(SEM) [3]. 
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Gambar 3. Diagram pita energi TiO2 tipe rutile 
[8]. 
 
3. Dye (pewarna) 

Molekul dye berfungsi untuk menyerap 
cahaya. Jenis dye yang umumnya bisa 
mendapatkan efisiensi tinggi DSSC adalah jenis 
ruthenium complex. Namun karena dye jenis ini 
harganya cukup mahal karena sulitnya proses 
sintesis, biasa juga digunakan jenis dye dari 
buah-buahan, seperti jenis eosin. Ada beberapa 
jenis eosin, tetapi yang sering digunakan adalah 
jenis eosin Y (kuning keemasan) dan eosin B 
(merah). Pada penelitian ini digunakan jenis 
eiosin B yang mempunyai struktur kimia 
sebagaimana pada Gambar 4. 

 
 

 
 
 
Gambar 4. Struktur kimia Eosin B 
(C20H6Br2N2Na2O9). 

 

 
 
 

Gambar 5. Struktur kimia Eosin Y 
(C20H6Br4Na2O5). 
 

 
4. Elektrolit 

Untuk menghasilkan pasangan redoks 
DSSC, yaitu I-/I3- (iodide/tri-iodide), digunakan 
elektrolit jenis Iodine (I2). Elektrolit ini 
berfungsi sebagai medium transport muatan, 
sehingga reaksi kimia  bisa 
terjadi. Pasangan redoks ini tidak mempunyai 
sifat menyerap cahaya tampak yang datang pada 
elektrolit.  
 
5. Counter elektroda 

Counter elektroda mempunyai fungsi 
sebagai katalis untuk mempercepat kinerja 
reaksi proses reduksi tri-iodide pada kaca 
transparan konduktif. Material yang biasa 
digunakan untuk katalis DSSC ini adalah 
platina. Proses deposisi platina pada kaca 
transparan konduktif bisa dengan metoda 
elektrokimia, sputtering, spin coating dan lain-
lain. Material lain yang biasa digunakan adalah 
karbon. Sederhananya karbon pada pensil tulis 
pun bisa digunakan sebagai counter elektroda.  
 
           Prosedur pelaksanaan eksperimen 
pembuatan sebagai berikut. Pertama, pembuatan 
Pasta TiO2 sebelum pelapisan TiO2 pada kaca 
transparan konduktif. Pembuatan pasta TiO2 
dilakukan dengan menghaluskan bubuk TiO2 
dengan mortar. Selanjutnya 3.5 g bubuk TiO2 
dilarutkan dengan 15 ml Etanol 95% dengan 
cara dituangkan pelan-pelan ke dalam etanol 
sambil distiren. Selanjutnya dilakukan proses 
stiren dan sonifikasi dengan ultrasonik. Kedua, 
deposisi pasta TiO2 pada TCO. Deposisi TiO2 
pada permukaan kaca TCO ini dilakukan setipis 
dan serata mungkin. Idealnya lapisan TiO2 
semakin tipis semakin bagus agar elektron lebih 
cepat menyeberanginya. Semakin tebal maka 
resistensinya pun semakin besar yang bisa 
berujung pada menurunnya efisiensi sel surya. 
Ketiga, adsobsi dye ke lapisan TiO2. Proses ini 
dilakukan dengan merendam lapisan TiO2 ke 
dalam larutan dye. Keempat, proses pelapisan 
counter elektroda pada kaca transparan 
konduktif bagian belakang. , proses injeksi 
elektrolit dan proses final berupa penyatuan dua 
kaca transparan konduktif yang telah melalui 
proses sebelumnya. 

  
Hasil dan Diskusi 
 Gambar 7 menunjukkan foto kaca 
transparan konduktif sesudah dilapisi dengan 
TiO2. Bagian yang berwarna putih adalah 
bagian yang dilapisi dengan TiO2, yang 
selanjutnya akan menjadi area aktif sel surya. 
Gambar 8 sebelah kanan menunjukkan foto 
lapisan  TiO2 sesudah direndam dalam larutan 
dye eosin B dan sudah dilapisi spacer pada 
bagiang pinggir area aktif. Terlihat lapisan TiO2 
yang telah direndam dalam dye berwarna 
kemerahan, berbeda warnanya dibandingkan 
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dengan warna TiO2 sebelum dicelupkan ke 
dalam larutan dye.  Gambar 8 sebelah kiri 
menunjukkan kaca transparan konduktif yang 
sudah dilapisi karbon aktif sebagai counter 
elektroda.  
 Gambar  9 adalah foto divais DSSC 
setelah selesai dilakukan proses penggabungan 
antara kaca konduktif atas (dilapisi dengan 
titanium oxida) dan kaca konduktif bawah 
(dilapisi dengan counter elektroda). Yang perlu 
diperhatikan pada struktur divais DSSC ini 
adalah bagaimana membuat struktur yang 
elektrolit di dalamnya tidak bocor keluar. 
Dalam hal ini peranan spacer yang diletakkan 
diantara dua kaca transparan konduktif menjadi 
sangat penting. Kebocoran elektrolit bisa 
berakibat stabilitas dan operasi kinerja DSSC 
menjadi tidak normal dan akhirnya bisa 
berakibat tidak beroperasinya DSSC tersebut.  
 
 

 
 

Gambar 7. Lapisan TiO2 pada kaca transparan 
konduktif 
 
 Gambar 9 adalah grafik karakteristik 
arus-voltase dari divais DSSC yang dibuat yang 
mempunyai luas area aktif 0.25 cm2 dan disinari 
dengan halogen pada intensitas 100µW.  Grafik 
ini dibuat dengan rangkaian sebagaimana 
terlihat pada Gambar 10. Resistor yang dipakai 
pada rangkaian tersebut adalah 50, 100, 200, 
500, 800, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 40k, 80k, 100k, 
200k, 400k and 800kΩ. Pada rangkaian Gambar 
10 ini bisa didapatkan densitas arus listrik dari 
setiap pengukuran voltase (V) dan harga resistor 
(R) melalui hukum Ohm, yaitu I=V/(RxA), di 
mana A adalah luas area aktif. Dari grafik di 
Gambar 10 ini akan bisa dihitung efisiensi sel 
surya. Untuk perhitungan ini, perlu dilakukan 
penentuan harga Pm, yaitu daya maksimum 
yang didapatkan dari luas maksimum perkalian 
densitas arus dan voltase. Setelah itu dilakukan 
perhitungan fill-factor (ff) melalui persamaan 
sebagai berikut, 
 

,                         (1) 
 
 

 
 

(b) 
 

Gambar 8. Lapisan TiO2 pada kaca transparan 
konduktif sesudah direndam dalam larutan dye 
eosin B (kanan) dan lapisan counter elektroda 
pada kaca transparan konduktif bawah (kiri). 
 

 
 
Gambar 9. Divais DSSC setelah melalui proses 
fabrikasi. Pada kondisi ini divais DSSC siap 
untuk diuji karakteristik cahaya. 
 
di mana, Isc adalah short circuit current, yang 
merupakan harga densitas arus pada saat voltase 
sama dengan nol, dan Voc adalah open circuit 
voltage, yang merupakan harga voltase ketika 
densitas arus sama dengan nol. Selanjutnya 
dilakukan perhitungan efisiensi konversi power 
DSSC, η, dengan hasil η = 4% yang 
perhitungannya mengikuti persamaan sebagai 
berikut, 
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   . (2) 
 
 

 
Gambar 9. Grafik karakteristik arus-voltase 
pada divais DSSC dengan luas area aktif 
0.25um2 dan intensitas halogen sebesar 100uW. 
 

 
 
Gambar 10. Rangkaian yang digunakan pada 
pengujian divais DSSC untuk menghasilkan 
grafik karakteristik arus-voltase pada Gambar 9. 
 
 
Kesimpulan  
 Makalah ini telah membahas review 
material untuk divais DSSC dan proses 
fabrikasinya. Divais DSSC bisa dibuat dengan 
menggunakan bahan-bahan seperti, kaca 
transparan konduktif, lapisan TiO2, molekul 
dye, larutan elekrolit dan counter elektroda. 
Dari pembuatan divais DSSC bisa didapatkan 
respon cahaya yang mengindikasikan divais 
DSSC bekerja secara normal. Grafik 
karakteristik arus-voltase menunjukkan efisiensi 
power DSSC sebesar 4%. Efisiensi DSSC ini 

bisa dinaikkan dengan meningkatkan beberapa 
parameter penting, seperti ketebalan lapisan 
TiO2, densitas molekul dye, luas area aktif dan 
parameter lainnya. 
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ABSTRAK 
 
Dalam perancangan kendali/supervisi diperlukan pengetahuan karakteristik keterkendalian dan 
keteramatan dari plan (sistem yang dikendalikan).  Dalam situasi tertentu dimungkinkan adanya 
gangguan pengamatan, sehingga mengakibatkan supervisi kehilangan pengamatan terhadap plan. 
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi supervisi untuk menentukan aksi kendalinya. Dengan 
menggunakan pendekatan sistem event diskrit pada paper ini akan di paparkan suatu rancangan sistem 
kendali/supervisi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi kehilangan pengamatan. Rumusan 
yang digunakan dalam membahas adalah otomata dan teori bahasa. Hasil rancangan kemudian  diuji 
dengan menstimulasikan dengan keadaan tanpa kehilangan pengamatan yang hasilnya adalah sama  
dengan rancangan supervisi normal, yaitu rancangan supervisi tanpa ada kegagalan pengamatan.  
 
Kata kunci : keterkendalian dan keteramatan, sistem event diskrit, even terkendali, even takterkendali, 
event teramati dan event takteramati.  
 
1. Pendahuluan  
 Fungsi supervisi dalam Teori Kendali 
Supervisi adalah melakukan pengendalian 
event-event yang terjadi pada plan. Aksi kendali 
supervisi berupa pengaktifan atau pengpasifan 
event-event terkendali berdasarkan pola 
pengendalian tertentu dari informasi terjadi nya 
event teramati pada plan. Dalam pendekatan 
Sistem Event Diskrit, status event dalam 
sistem tersebut ada beberapa kemungkinan 
yaitu, event terkendali dan teramati, event 
terkendali tetapi takteramati, event takterkendali 
tetapi teramati dan event takterkendali dan 
takteramati. Event terkendali artinya event dapat 
diaktifkan atau dipasifkan oleh supervisi, tetapi 
event takterkendali artinya event selalu aktif dan 
supervisi tidak bisa mengpasifkan. Event 
teramati memberi pengertian bahwa event 
tersebut dapat diamati (terlihat) oleh supervisi, 
tetapi event takteramati artinya event tidak 
dapat diamati oleh supervisi. Dengan demikian 
dalam perancangan kendali/supervisi diperlukan 
pengetahuan karakteristik keterkendalian dan 
keteramatan plan (sistem yang dikendalikan). 
Berdasarkan pengetahuan karakteristik 
keterkendalian dan keteramatan plan tersebut 
maka dapat dirancang supervisi. Dalam situasi 
tertentu dimungkinkan terjadi secara tiba-tiba 
supervisi kehilangan pengamatan terhadap event 
yang terjadi pada plan, hal ini akan mengubah 
status event yang tadinya teramati menjadi 
takteramati sehingga mengubah karakteristik 
keterkendalian dan keteramatan plan sehingga 
untuk mempertahankan kinerja SED supervisi 
hasil rancangan yang sudah didasarkan pada 

karakteristik keterkendalian dan keteramatan 
plan sebelum terjadinya kehilangan pengamatan 
event perlu diperbarui dengan yang didasarkan 
pada karakteristik keterkendalian dan 
keteramatan plan setelah terjadi kehilangan 
pengamatan event. Dalam paper ini akan 
dibahas pengembangan model SED yang dapat 
beradaptasi terhadap terjadinya kehilangan 
pengamatan event sehingga dimungkinkan 
untuk dapat mempertahankan kinerja sistem 
agar perilaku sistem dapat dipertahankan. 
 
2. Prosedur Penelitian  
 
 Prosedur penelitian dimulai dari 
pemodelan plan yang akan dikendalikan. Model 
plan ini memuat ketidakpastian akibat 
kegagalan pengamatan. Metode yang digunakan 
model ketidak pastian yang telah dikembangkan 
oleh Feng Ling dalam papernya yang berjudul 
“Robust and Adaptive Supervisory Control of 
DES”[2,3]. Setelah model plan diperoleh 
dilanjutkan dengan penyusunan supervisi. 
Dalam pembahasan model plan maupun 
penyusunan supervisi menggunakan pendekatan 
Sistem Event Diskrit [1]. Hasil rancangan 
supervisi secara teoritis yang sangat mendasar, 
Hal ini dimasudkan untuk memudahkan dalam 
mengembangkan baik dalam aplikasi maupun 
teoritis. 
 
3. Pembahasan  
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 Pembahasan dimulai dengan pemodelan 
plan dengan muatan ketidak pastian, kemudian 
dilanjutkan dengan penyusunan Supervisi. 
 
3.1. Pemodelan plan 
 
 Pembahasan dalam makalah ini 
menggunakan pendekatan Sistem Event Diskrit 
dan dirumuskan sebagai Otomata sehingga 
kemudian plan dapat dirumuskan  sebagai 

, adalah himpunan 
keadaan,  adalah himpunan event,   adalah 
himpunan event aktif pada keadaan tertentu,  
adalah fungsi transisi keadaan,  adalah 
keadaan awal dan  himpunan keadaan akhir. 

, adalah event terkendali dan 
 adalah event tak terkendali. , 

 adalah event teramati dan  adalah event 
tak teramati. Agar supervisi (S) dapat 
mengendalikan plan (G), maka Supervisi 
dipasangkan dengan plan dalam kombinasi 
parallel seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Sistem Event Diskrit jaring tertutup. 
 

 adalah operasi proyeksi natural. 
Fungsinya untuk menampilkan event-event 
yang teramati saja. Artinya dalam suatu string 
(sikuen event) yang dibangkitkan oleh SED 
hanya event yang teramati saja yang muncul 
(yang dapat diamati oleh supervisi). Model 
seperti pada gambar 1 adalah merupakan sistem 
kendali jika tidakterjadi kehilangan 
pengamatan. Misalkan tiba-tiaba terjadi 
kehilangan pengamatan event  maka 
himpunan event teramati  berubah menjadi 

 dan himpunan event takteramati 
menjadi . Sehingga proyektor 

 berubah menjadi . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Sistem Event Diskrit jaring tertutup 

dengan kehilangan pengamatan event. 
 

 adalah operasi proyeksi natural 
jika terjadi kehilangan pengamatan event. 
Dari uraian diatas maka dapat dimodelkan 
Sistem Event Diskrit jaring tertutup dengan 
kehilangan pengamatan event dengan 
menggabungkan kedua model tersebut seperti 
yang digambarkan pada gambar 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Sistem Event Diskrit jaring tertutup 
jika terjadi kehilangan pengamatan event. 

 
: pemindah hubungan, tujuannya adalah 

untuk memindahkan hubungan dari  ke  bila 
terjadi kehilangan pengamatan. Agar model 
Sistem Event Diskrit jaring tertutup yang 
digambarkan seperti pada gambar 3 dapat dibuat 
lebih kompak tanpa tampak pemindah 
hubungan  perlu dibuat plan pengganti  
yang di dalamnya sudah memuat pemindah 
hubungan , sehingga dapat digambarkan 
seperti pada gambar 4 di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Sistem Event Diskrit dengan plan 

pengganti . 
 
Rumusan  dapat diperoleh sebagai berikut:  
 

  
 
dengan  

, dengan  
  dan  

  
Jika  dan 

 
 dan  

 
Fungsi transisi keadaan didefinisikan sebagai : 

 untuk  
 untuk  

G 

 

P 

s 

SP[P(s)] 

P(s) 
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 untuk  dan 
 

 untuk  

 
 
Untuk memperjelas uraian di atas akan dibahas 
contoh kasus sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Sistem Event Diskrit dari plan 
 

 
,  

, 
 
Dari sistem plan G tersebut di atas akan disusun 
plan  dengan menggunakan rumusan yang 
sudah diturunkan di atas, sehingga diperoleh 
sebagai berikut :  
 

, dengan  

,  

  dan 
  

Jika 

 dan  

 
 
Diagram transisi keadaan sistem  
digambarkan pada gambar 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Sistem plan  . 
 
 
3.2. Penyusunan Supervisi 
 
 Supervisi yang akan disusun dalam 
makalah ini ada tiga tahap, yaitu pertama 
penyusunan Supervisi Normal yaitu supervisi 

yang bekerja jika tidak terjadi kehilangan 
pengamatan, kedua adalah penyusunan 
supervisi pengaman yaitu supervisi yang akan 
bekerja jika terjadi kehilangan pengamatan. Dan 
terakhir menggabungkan kedua supervisi 
tersebut menjadi satu kesatuan. 
 
 
 

a. Penyusunan Supervisi Normal ( ). 
  
 Pengertian supervisi normal adalah 
supervi yang bekerja pada plan tanpa terjadi 
kegagalan pengamatan, sehingga supervisi 
dapat informasi terjadinya even melalui 
proyektor . , yaitu proyektor dengan 
plan tanpa kegagalan pengamatan. Sehingga 
dapat dirumuskan supervisi normal dapat 
dirumuskan sebagai berikut 
 

 
 
 Dengan asumsi supervisi adalah 
berlaku untuk kondisi awal dari keterkendalian 
dan keteramatan, memberikan string event 
teramati ,  adalah aksi 
kendali dari semua string dalam 

. 
Jadi ketika  supervisi  mengendalikan , 
supervisi  bereaksi pada plan  dengan aksi 

 untuk semua string , 
dengan  didefinisikan sebagai berikut 1) 

 

 
 
Selama  dimungkinkan juga diketahui  bahwa  

 : 

 
 
Perlu diasumsikan juga bahwa  tidak dapat 
mengaktifkan setiap event yang tidak fisibel  
oleh sistem di setiap himpunana keadaan yang 
memungkinkan kompatibel dengan string 
teramati, itu adalah 
 

 
 
 Selanjutnya untuk merumuskan supervisi 
normal, maka dapat dipertimbangkan  
 

 dan 
, maka dapat dirumuskan  

, 
 
Dengan 

x0 x2 
e1 e2 e3 x3 

eg x1 x4 

e4 
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,      jika  

,  
 

,  (pengaktifan 
semua dalam . 

 
 

 
Dari definisi di atas dapat ditunjukkan bahwa 

, . Dalam keadaan 
khusus , (  dapat diperoleh 
hanya jika . Ini dimungkinkan 
bahwa  maksudnya adalah  
dapat diperoleh tetapi  tidak. 
 
Didefinisikan  
Jika tidak ada kegagalan pengamatana, maka 
 

 
 
Bukti 
 

 berikut secara langsung 
dari definisi  
Dan kenyataanya  bahwa  untuk 
semua . 
 
• Kasus yang mendasar untuk string 

dengan panjang nol. Oleh definisi 
 dan  

• Hipotesis induksi adalah bahwa untuk 
setiap string  dengan panjang , 

. Dengan cara 
yang sama tetapi dengan string . 
1. Ambil   dan anggap 

bahwa . 
2. Artinya  dan  
3. Oleh definisi , jika 

 maka  
jika dan hanya jika  yang 
bersama dengan 2 pengertian bahwa 

 
 
Dari definisi , 2 dan 3 berikut bahwa 
keadaan sistem actual tidak kompatibel dengan 
string teramati  dan keteramatan event 
dalam  yang menurut asumsi peletakan 
permasalah hanya terjadi ketika kegagalan 
pengamatan terjadi, yang bertentangan dengan 
asumsi awal tanpa kegagalan. 
 

b. Penyusunan Supervisi pengAman ( ). 
 Fungsi supervisi pengaman  adalah 
untuk menghindarkan plan  dari keadaan 

bahaya tetapi tidak menjamin perilaku yang 
diinginkan dalam ketidak adanya kegagalan, 
sedangkan  menjamin perilaku yang 
diinginkan ketika tidak ada kegagalan 
pengamatan event, tetapi memungkinkan plan 
menuju ke keadaan bahaya ketika terjadi 
kegagalan pengamatan. Untuk menyusun 
supervisi pengaman  perlu penyusunan 
pengamat  seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 7 di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Pengamat plan  . 
 
Realisasi supervisi pengaman dari hasil 
pengamatan sebagaimana yang digambarkan 
dalam gambar 7 adalah seperti yang 
digambarkan pada gambar 8 di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Realisasi supervisi pengaman. 
 
 
 

c. Penyusunan Supervisi Total ( ). 
 
 Supervisi total adalah merupakan 
penggabungan dari kedua supervisi tersebut 
yaitu  dan . Penggabungan kedua supervisi 
tersebut dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9. Penggabungan dua supervisi  

 dan . 
 
Dari penggabungan kedua supervisi  dan , 
bahasa yang dibangkitkan oleh sistem jaring 

 

 

 

 

 

, 
 

 

 

     

 

 

, 
 

 

 

, 
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tertutup seperti yang digambarkan pada gambar 
9 adalah sebaggai berikut. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
4. Kesimpulan  
 
 Perancangan Supervisi yang diperoleh 
dalam bahasan ini merupakan hasil rancangan 
secara teori yang mendasar oleh karena itu 
sangat dimungkinkan untuk dikembangkan lagi 
seperti dengan menambah kemungkinan 
terjadinya kehilangan pengamatan lebih dari 
satu event atau dengan menambahkan 
kemampuan untuk mediagnosis atau bahkan 
sampai ke proses perbaikan. Untuk 
mengaplikasikan ke perangkat keras sangat 
dimungkinkan diantaranya untuk PLC atau 
mikrokontroler. 
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ABSTRAK 
Pemanfaatan panas gas buang merupakan statu cara penghematan energi yang efektif pada industri 
manufactur. Hal ini karena pada operacional industri manufactur pada banyak dihasilkan panas yang 
terbuang. Untuk memanfaatkan panas buang ini maka digunakanlah sistim kogenerasi untuk 
meningkatkan efesiensi sistim. Panas gas buang ± 2000 C diperoleh dari proses pengeringan kain ban 
yang menggunakan motor pompa angin dengan kecepatan 1500 rpm. Kemudian dengan menggunakan 
boiler panas gas buang dirubah menjadi uap sehingga dapat digunakan untuk pembangkit listrik 
tenaga uap. Listrik yang dihasilkan itulah yang akan meningkatkan efisiensi.    

 
Kata Kunci : Kogenerasi, Efesiensi dan Kapasitas pembangkit gabungan 
 
Pendahuluan.  

Hal yang perlu diketahui bahwa 
manusia selalu mencari penemuan yang baru 
dan selalu ingin perbaiki hidupnya. Energi 
merupakan kebutuhan hidup manusia yang 
tidak dapat dihindari dan merupakan sumber 
daya alam yang tidak semua terbarukan, 
sebaliknya pertumbuhan pendudukan dan 
pertumbuhan ekonomi adalah hal yang 
mempengaruhi tingkat kebutuhan energi. 
Energi primer (minyak) merupakan sumber 
devisa Nasional yang harus dijaga dan dihemat 
sehemat mungkin untuk mendapatkan nilai 
guna dan daya guna yang maksimal. Berbagai 
macam sumber energi yang masih belum 
dimanfaatkan tetapi mempunyai nilai guna 
yang tinggi masih banyak dijumpai baik dari 
sumber alam, maupun sektor industri. 
Salah satu sektor penghasil energi adalah 
industri, banyak kegiatan industri yang 
menghasilkan energi tetapi tidak dimanfaatkan 
untuk keperluan yang maksimal, seperti panas 
steam, uap boiler, gas buang alat, gas buang 
pembangkit diesel dan lain-lain. 

Pada negara maju system kogenerasi 
di sektor industri dapat dimanfaatkan sebagai 
pembangkit tenaga listrik dan penghasil panas 
dengan mendapatkan efisiensi 80 %. [1]. 
 
Pengertian Kogenerasi  

Kogenerasi lazim didefinisikan 
sebagai proses pembangkit secara simultan 

kebutuhan tenaga listrik dan kebutuhan panas 
atau steam oleh suatu system dari satu sumber 
energi. Dengan kata lain energi dalam bentuk 
listrik dan steam tidak dibangkitkan dengan 
suatu genset atau grid dan suatu boiler secara 
terpisah. Definisi kogenerasi sering pula 
dikaitkan dengan tingkat efisiensi penggunaan 
bahan bakarnya.[ 5 ]. 

Gambar 2. Efisiensi penggunaan bahan bakar cogeneration

Cogeneration 84 %
Output as
Power and
Process
heat

15 %
Boiler
Losses

2 %
Other
Losses

Power Generation

48 %
Condensor
Losses

15 %
Boiler
Losses

2 %
Other
Losses

35 %
Output  as
Power

 
 
1. Efisiensi Kogenerasi. 

Kogenerasi (cogeneration) atau 
pembangkit serentak adalah pembangkit listrik 
dan uap (atau kalor) secara bersamaan dalam 
suatu instalasi daya. Kogenerasi sudah lama 
digunakan oleh industri dan kota-kota yang 
sekaligus membutuhkan listrik dan uap. 
Contohnya adalah industri kimia, pabrik 
kertas, dan tempat-tempat yang menggunakan 
pemanasan daerah. Kogenerasi biasanya tidak 
digunakan oleh perusahaan besar yang 
biasanya memberikan pelayanan listrik saja. 
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Kogenerasi disarankan untuk perusahaan dan 
kota jika ini dapat menghasilkan listrik lebih 
murah dan lebih mudah daripada membelinya 
dari perusahaan listrik. 

Dari segi sumber daya energi, 
kogenerasi hanya bermanfaat apabila system 
itu dapat menghemat energi primer 
dibandingkan dengan pembangkit listrik dan 
uap (atau kalor) secara terpisah. Efisiensi 
pembangkit kogenerasi (cogeneration plant 
efficiency)  ηco  diberikan oleh  [ 6 ] 
 

ηco =
QA

E  + ΔHs ( 3 - 1 )

 

dimana  
E=  energi listrik, yang dibangkitkan 
ΔHs= energi kalor, atau energi kalor dalam uap 

proses  =   (entalpi uap yang masuk 
proses). 

(entalpi kondensat proses yang       
kembali ke instalasi) 

QA= kalor yang ditambahkan ke instalasi  
(dalam batu bara, bahan bakar       
nuklir, dan sebagainya). 

 
Untuk pembangkitan listrik dan uap secara 
terpisah, kalor yang ditambahkan per satuan 
keluaran energi total adalah 
 

                
he

ee
ηη

)1( −
+ ………… ( 3 – 2 

) 
di mana : 
e=fraksi listrik dari keseluruhan keluaran 

energi = 
)( HsE

E
∆+

 

Efisiensi gabungan ηc  untuk pembangkit 
terpisah, oleh karena itu diberikan oleh 

( 3 - 3 )e ( 1 - e )+η  e η  h ]]))η  c = 1

 
dan kogenerasi akan bermanfaat jika efisiensi 
pembangkit kogenerasi. Persamaaan  (3-1) , 
lebih besar dari pada pembangkit terpisah. 
Persamaan (3-3). 
 
 
2. Keekonomian Kogenerasi 

Dari segi ekonomi, pembangkit 
kogenerasi milik swasta atau pemerintah kota 
disarankan apabila biaya listrik yang 
dihasilkannya lebih murah daripada bila beli 
dari perusahaan listrik. (Jika tidak ada 
perusahaan listrik, kogenerasi tentu terpaksa 
dilakukan, betapapun keekonomisannya). Pada 
umumnya, jika bagian listrik sangat kecil 
dibandingkan keseluruhan energi, kogenerasi 
tidak ekonomis. 

Biaya pembangkit daya terdiri atas 
dua bagian: biaya investasi dan biaya 
produksi. Biaya investasi (capitalcost) 
diberikan dalam dolar total atau biaya 
investasi satuan dalam dolar per kilowatt neto. 
Biaya produksi dihitung tahunan (atau lebih 
sering lagi jika perlu) dan diberikan dalam mill 
per kilowatt jam. Satu mill adalah seperseribu 
dolar Amerika Serikat. Biaya investasi 
menentukan apakah suatu perusahaan utilitas 
atau industri cukup sehat untuk mendapatkan 
pendanaan dan mampu membayar biaya-tetap 
yang berkaitan dengan biaya itu. Biaya 
produksi merupakan ukuran sebenarnya 
mengenai biaya daya yang dibangkitkan. 
Biaya produksi terdiri atas: 

a. Biaya tetap yang berkaitan dengan 
biaya investasi 

b. Biaya bahan bakar 
c. Biaya operasi dan pemeliharaan 

 
semuanya dalam mil per kilowatt-jam. Jadi, 
biaya produksi didapatkan dari: [6] 

jumlah (a + b + c) $ yang dibelanjakan per periode  x 103

kWh (neto) yang dibangkitkan dalam periode itu
Biaya produksi  = (3-4)

 
dimana, periodenya adalah satu tahun. 

Untuk pembangkit kogenerasi, kita 
perlu menghitung biaya produksi listrik 
sebagai tambahan di atas biaya pembangkit 
uap saja, dan membandingkannya biaya listrik 
bila dibeli dari perusahaan utilitas. Sekarang 
kita perlu menggunakan factor-operasi 
pembangkit (plant operating factor POF), 
yang didefinisinya untuk semua pembangkit 
adalah : 

energi neto total yang dibangkitkan pembangkit selama suatu periode waktu
kapasitas teruji energi neto pembangkit selama periode ituPOF  = ( 3 - 5 )

 
di mana periode itu biasanya adalah satu 
tahun. Instalasi yang beroperasi dengan POF= 
0,8  sama dengan seakan-akan beroperasi 
dengan kapasitas teruji (rated capacity) hanya 
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80 persen waktunya atau selama 0,8 (365 x 24) 
= 7008 jam/tahun, yang biasanya dibulatkan 
menjadi 7000 jam/tahun. 

Biaya listrik tambahan untuk 
pembangkit kogenerasi sekarang bisa 
didapatkan dari : 

Biaya listrik = [(Cco - Ch)r + (OMco - OMh) + (Fco - Fh)] 10
7000 P

3
mill / kWh ( 3 - 6 )

 
Dimana : 
C= biaya investasi, $ 
r= biaya-biaya per tahun, terhadap biaya 

investasi, bagian dari C. 
OM= biaya operasi dan pemeliharaan per 

tahun, $/tahun. 
F= biaya bahan-bakar per tahun, $/tahun 
P= daya teruji neto instalasi listrik, kW. 
 
Teknologi Pemanfaatan Kogenerasi 

Berdasarkan teknik penggunaan 
kogenerasi ada 2 macam, yaitu : 

a. Siklus penggalan atas (tapping cycle) 
adalah suatu system dimana energi 
input berupa bahan bakar dirubah 
menjadi panas dan digunakan untuk 
pembangkit tenaga listrik lebih 
dahulu dan sisanya panasnya 
digunakan untuk proses yang lain. 

b. Siklus penggalan bawah (bottoming 
cycle) dimana suatu energi input 
berupa bahan bakar pertama-tama 
digunakan untuk menghasilkan panas, 
dan kemudian panas sisanya 
umumnya bersuhu tinggi digunakan 
untuk membangkitkan tenaga listrik. 
Dalam hal ini proses pemanfaatan 

energi dengan system siklus penggalan bawah 
(bottoming cycle) pada suatu proses 
pengeringan kain ban seperti gambar 5.    [7]. 
Pada keluaran panas sisa proses akan 
dimanfaatkan sebagai tenaga gabungan 
(combined cycle) antara tenaga uap dan angin. 
 
1. Proses Kogenerasi Gabungan PLTU dan 

PLTB 

G1

G2

Beban

T urbin
U ap

T urbin
Angin

F luida
kerja

M3

Larutan Latex

Kain Ban

Pull Rol

M1

M2

Sumber
Panas

250  Co

200  Co

sinkronisme

 
*  M3 = Motor Exhaust fan 
( Sumber turbin  angin ) 
* M1 dan M2 = Circulasi udara panas 
dalam tabung pengering. 

Proses kerja rangkaian adalah sebagai 
berikut : 

1. M1, M2,  dan  M3 = bekerja secara 
bersamaan untuk mendapatkan aliran 
udara yang rata dalam tabung. 

2. Menyalakan sumber panas sampai 
setting temperatur 250o. Secara 
otomatis. 

3. Masukan kain ban dalam tabung 
proses. 

 
 
 
 
Analisa Kapasitas Pembangkit    Gabungan 

PLTU dan PLTB. 
Perhitungan kapasitas pembangkit dapat 
dilakukan dengan memperhitungkan kapasitas 
masing-masing pembangkit. 

1. Pembangkit I. (Tenaga Uap). 
 Pada proses industri yang 
memerlukan beberapa kondisi uap turbin 
tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga 
mempunyai beberapa output yang mampu 
melayani berbagai kondisi beban termal yang 
diperlukan. 

Data Pembangkit diasumsikan [ 8 ] 
- Uap turbin = 67,84 ton / jam 
- Tekanan uap masuk ke turbin = 5 kg / 

cm2 
Dengan menggunakan diagram mollier dan 
table uap superheated. 

Tekanan uap 5 kg / cm2 mempunyai : 
- Entalphi (n)  = 698,43 kcal / kg 
- Entropy (s) = 7, 2160 kcal / kgoC 
Jika diasumsikan tekanan = 0,25 kg / cm2   

(berdasarkan uap satu ratio) di dapat : 
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- Entalpi Cair (nr) = 272,03 kj / kg 
- Entropy uap (sg) = 7, 8322 kj / kgoK. 

Jika fraksi basah (Xa) dan fraksi kering (Xb) = 
1  , maka entalphi  =  2630,752 kJ/kg atau 626, 
36 kcal / kg.  
Dengan menetapkan Entalphi  
 hI

2 = 698,43 kcal / kg dan  
 hs  = 626,36 kcal / kg 
Asumsi efesiensi turbin = 75%  , maka : 

=h2 - h3''

h2 - h3' 698,43 - 626,36
698,43 -  h3' = 0,75η =

h3
1  = 644,37 kcal / kg. 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 
lintasan energi uap berlangsung secara teoritis 
dari entalphi (h2

1 = 698,43 kcal / kg) sampai 
entalphi (h3 = 626,36 kcal / kg). 
Dengan asumsi η = 75 % pada aktual lintasan 
energinya berlangsung dari entalphi (h2

1) 
sampai entalpi (hs). 
 h2

1 – h3 = 54,05 kcal / kg 
1 kWh = 3600 kws (kilowatt second) 

                  = 3600 kJ = 857,14 kcal 
 

 15,85 kg=857,14 kcal
54,05 kcal / kg1 kWH  =

 
steam rate = 15,85 kg / kwh = 15,85 ton / 
MWH 
Jadi daya listrik yang dihasilkan dari turbin 
uap sebesar : 

 4,28 MW=
67,84 ton / jam

15,85 ton / MwhP  =
 

bila di asumsikan power faktor pada industri 
0,8 maka daya yang dihasilkan    

 5350 kVA=
4280
0,8  

 
2. Pembangkit II  :  ( Tenaga  Angin ). 
 Pada perhitungan daya kasar yang 
dibangkitkan oleh tenaga angin dituliskan 
rumus : P  =  0,1 .V3  ….( 4-1 ) 
dengan: P = daya per satuan luas (W/m2) 
 V = kecepatan angin  ( m / detik ) 
Rumus tersebut dikembangkan oleh Golding 
berbentuk : 
P = k . F . A . E  ……….( 4-2 ) 
dengan :P = daya ( kW) 
   k = konstanta = 1,37 x 10-5 

  F= suatu faktor = 0,5926 yang   
merupakan bagian dari angin 
yang  dapat secara  maksimal 
dimanfaatkan dengan sebuah 
kipas dari tenaga angin. 

 A = penampang arus angin (m2 ). 
  E = efisiensi rotor dan peralatan    

lainnya. 
V = kecepatan angin. 

Turbin angin pada rancangan 
pembangkit tenaga angin ini dibuat dengan 
menggunakan sudu-sudu angin seperti pada 
turbin air, hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan suatu gaya angin maksimal yang 
menentukan torsi poros generator. 
Data Pembangkit Angin diasumsikan [9] 

- Kecepatan angin 50 km / jam ≈ 89 
rpm 
Untuk motor 1500 rpm maka 
kecepatan angin ( V ) 

1500 x 50  = 89 . V

= 842,69 km / jam

50
N

89 rpm
1500

=

V =
1500 x 50

89

 
        Dengan rumus Golding. 

- Efisiensi Turbin diasumsikan 75% 
dan A = 1500 m2 

P = 1,37 x 10-5 x 0,5926  x 
842,69 x 0,75 x 1000 
   =  7,696  kW. 

Bila diasumsikan Power faktor 0,8 maka daya 
yang dihasilkan  

=7,696
0,8 9,62 kVA

 
Jadi Total Pembangkit dari Pembangkit I   +  
Pembangkit  II : 
PT = 5350 + 9,62 = 5359,62 kVA 
 
Kesimpulan. 

1. Kogenerasi merupakan suatu 
teknologi pembangkit yang optimal 
dalam memanfaatkan sumber-sumber 
energi alternatif. 
Sehingga akan membantu upaya 
konservasi khususnya menghemat 
pemakaian sumber daya energi. 

2. Pemanfaatan gas buang pada industri 
adalah salah satu alternatif dalam 
penggunaan energi terbarukan PLTU 
dan PLTB. 

3. Pada pembangkit gabungan akan 
mendapatkan daya maksimal apabila 
dilakukan sistim serempak 
(sinkronisasi) antara PLTU dan 
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4. PLTB pada proses pengeringan kain 
ban pada industri ban. 

5. Penggunaan turbin angin akan 
menambah proses pemanasan yang 
rata pada tabung  proses sehingga 
kain lebih cepat. 
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ABSTRAK 

GNU Radio sebagai penerima sinyal dari satelit yang berfungsi untuk mengukur total elektron konten 
(TEC) pada lapisan ionosfer berbasis open soruce perangkat keras dan perangkat lunuk. GNU Radio 
menggunakan bahasa pemogramman python pada komputer linux sebagai pengolahan sinyal digital. 
Sinyal yang diterima dari satelit pada orbit LEO yaitu 150 Mhz dan 400 Mhz, dimana frekuensi 
tersebut menjadi dasar pengukuran TEC dengan cara melihat perbedaan fase pada kedua frekuensi 
tersebut. Hasil pengukuran TEC menggunakan GNU Radio lebih baik dibanding dengan 
menggunakan penerima analog dan harga pembuatan jauh lebih murah. 
Kata kunci : GNU Radio, TEC, USRP  
 

 
1. PENDAHULUAN 

TEC adalah jumlah elektron dalam kolom 
vertikal (silinder) berpenampang seluas 1 m2 

sepanjang lintasan sinyal dalam lapisan ionosfer. TEC 
perdefinisi ini secara lebih spesifik dinamakan STEC 
(Slant TEC). Disamping STEC dikenal juga istilah 
VTEC (Vertikal TEC) yang merepresentasikan TEC 
dalam arah vertikal. Nilai TEC biasanya dinyatakan 
dalam TECU (TEC Unit), dimana 1 TECU adalah 
sama dengan 1016 elektron/m2. Nilai total elektron 
konten (TEC) pada umumnya berkisar antara 1 sampai 
200 TECU. Informasi tentang karakteristik ionosfer 
dalam suatu wilayah, yang biasanya diwakili oleh 
karakteristik TEC, akan sangat berguna untuk 
beberapa hal, seperti untuk telekomunikasi, penentuan 
posisi dengan satelit, dan kedirgantaraan [1]. Delay 
akibat ionosfer menjadi perhatian utama bagi 
pengguna GPS terutama yang menggunakan frekuensi 
tunggal [4] menyatakan bahwa bias akibat ionosfer 
adalah penyebab utama dari kesalahan posisi jarak 
(range) jika tanpa adanya Selective Availability (SA). 
Statsiun bumi menerima sinyal pemancar radio beacon 
dari Satelit Orbit bumi rendah (LEOS) merupakan 
sejarah metode untuk mengukur total elektron konten 
(TEC) dari ionosfer. Pengamatan menggunakan 
metode seperti ini telah dirintis dari awal [misalnya, 
Aitchison dan Weekes, 1959; Garriott, 1960]. Prinsip 
percobaan didasarkan pada frekuensi dari indeks bias 
gelombang radio di plasma yang berkaitan dengan 
lapisan ionosfer. Frekuensi yang digunakan 150 dan 
400 MHz dalam rasio 3:8- dihasilkan dari sinyal 
osilator 50 MHz.  

Gelombang radio 150MHz dan 400MHz dari 
satelit merambat melalui lapisan ionosfer dimana 
terjadi perubahan dan pembelokkan arah gelombang 

yang disebabkan adanya kerapatan plasma pada 
ionosfer. Hal inilah yang menyebabkan TEC pada 
ionosfer dapat terdeteksi dan diukur oleh sistem 
digital receiver GNU Radio. Penerima Beacon telah 
banyak dikembangkan pada masa lalu dengan 
menggunakan model penerima analog untuk sinyal 
150 dan 400-MHz serta tersedia secara komersial. 
Hubungan fase antara dua sinyal dideteksi oleh sebuah 
rangkaian analog, dan nilai-nilai fase dirubah kedalam 
digital hanya dengan beberapa puluhan Hertz. 
Penerima digital dengan Dual band frekuensi untuk 
menerimaan sinyal LEOS telah dikembangkan 
berbasis pada perangkat lunak open-source, toolkit 
tersebut bernama GNU Radio [4] dan open source 
hardware Universal Software Radio Peripheral 
(USRP) [5]. Makalah ini berisikan alternatif 
pengukuran TEC yang lebih murah dan handel dengan 
menggunakan open-source sebagai dasar 
pembuatannya.  

 
2. METODOLOGI 

Sinyal frekuensi VHF 150 MHz dan UHF 
400 MHz yang dipancar dari satelit dan diterima oleh 
penerima stasiun bumi. Propagasi gelombang radio 
meliwati lapisan ionosfer dimana terjadi pembelokan 
dan perubahan arah gelombang yang disebabkan 
adanya indek bias pada kerapatan plasma. Perjalanan 
gelombang radio yang seharus menempuh jarak dekat 
menjadi lebih jauh, jarak tempuh pada setiap frekuensi 
berbeda – beda pada setiap frekuensi. Hasil dari 
analisis perbedaan fase antara dua sinyal, dapat 
diketahui besarnya TEC antara satelit dan penerima 

mailto:rizal@bdg.lapan.go.id
mailto:mlathif@bdg.lapan.go.id
mailto:yamamoto@rish.kyoto-u.ac.jp
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Gambar 1. Perambatan Propagasi Gelombang 

Radio Melalui Lapisan Ionosphere 
 
Secara teoritis pengukuran beacon TEC dilakukan 
melalui sebuah propagasi gelombang radio di dalam 
plasma dengan indeks pembiasan n ditunjukan oleh 
persamaan dibawah. 

   (1) 
dimana U adalah amplitudo, f adalah frekuensi, cp 
merupakan kecepatan fase, c = 2,998 x 108 m s-1 
adalah kecepatan cahaya x adalah posisi dan t adalah 
waktu. Indek bias n adalah frekeunsi VHF atau 
frekuensi lebih tinggi dari VHF yang dapat digambar 
oleh fungsi dari f (Hz) dan nilai kepadatan elektron 
bebas di dalam plasma N dengan persamaan 
matematis sebagai berikut : 

 ......................................(2) 

Dimana A  , εο = 8,854 x 
10-12 F m -1 adalah permittivity dari ruang bebas dan e 
= - 1,602 x 10-19 C dan m = 9,109 x 10-31 Kg nilai dan 
massa dari masing – masing elektron. Total phasa ψ 
dalam perjalanan, panjang adalah L di jelaskan dalam 
persamaan sebagai berikut :  

 .......................(3) 
dimana ʃ N dx adalah TEC, ƞ merupakan fase dari 
sistem bias yang nilai konstantanya tidak diketahui. 
Nilai dari L dapat dihilangkan dengan menggunakan 
dua sinyal radio f1 = pfr dan f2 = qfr. Secara ideal fr = 
50 MHz, p = 3 dan q = 8. f1 = 150 MHz dan f2 = 400 
MHz. Fase koresponding kedua frekuensi adalah Ψ1 
dan Ψ2 serta perbedaan phasa Φ adalah fr ditunjukan 
oleh persamaan berikut : 

 ...(4) 
Pengukuran TEC dilakukan dengan cara melihat 
perbedaan fase kedua sinyal frekuensi 150 dan 400 
MHz. Persamaan 4 menunjukan perbedaan fase kedua 
frekuensi tersebut, nilai inherent abiguity secara aktual 
merupakan perkalian bilangan interger dengan 2π. n 
masih tetap merupakan fase bias dalam sistem. aturan 
pergerakan satelit, TEC diantara satelit dan sistem 

penerima, yang mana disebut dengan slant TEC, 
variasi dalam waktu. TEC disini merupakan hubungan 
perubahan sudut elevasi satelit dan disebabkan juga 
oleh variasi spasial plasma ionosphere. Penerima 
stasiun bumi mengukur secara relative variasi slan 
TEC selama satelit tersebut melintas. Penerima analog 
konvensional, mengkalkulasikan nalai ψ1/p dan ψ2/q 
pada persamaan 4 secara nyata oleh rangkaian phase-
locked loop (PLL). sistem penerima digital sebaliknya 
fase kedua sinyal dipisahkan dengan cara pemrosessan 
sinyal digital, dan TEC di hitung dengan 
menggunakan persamaan 4 [8].  
 
3. PERANCANGAN SISTEM 

GNU Radio adalah sebuah toolkit software 
berlisensi GNU (General Public License) yang sangat 
baik digunakan pada sistem Software Defined Radio 
(SDR), terdapat pengkodean/library untuk 
pemrosessan sinyal digital sesuai dengan kebutuhan 
sistem yang akan dibuat dan desain software dapat 
menggunakan bahasa pemogram python. GNU Radio 
mempunyai karakteristik software untuk 
mendefinisikan bentuk gelombang radio dalam sistem 
pemancar (transmitter) maupun untuk memodulasikan 
gelombang dalam sistem penerima (receiver). 
Keuntungan menggunakan GNU Radio adalah 
menambahkan hardware secara mudah untuk akuisisi 
data, yang disebut dengan Universal Software Radio 
Peripheral (USRP). USRP mempunyai board utama 
yang dapat dihubungkan dengan komputer melalui 
interface USB 2.0. USRP dapat mengoperasikan 2 
chanel penerima dan 2 chanel pemancar secara 
simultan, pada mode penerima board utama USRP 
mempunyai 4 chanel pengubah sinyal analog menjadi 
digital (ADC), dimana masing - masing ADC 
mempunyai lebar data 12 bit dengan kecepatan 
mencuplik 64 M sample/s, serta sensitivitas sinyal 
frekuensi sebesar 200 MHz. 

 
Gambar 2. Blok Diagram Pengukuran TEC 

dengan GNU Radio 
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PC Linux dan USRP merupakan komponen utama dari 
pengukuran TEC dengan menggunakan GNU Radio. 
sinyal dari antena 150 dan 400 MHz akan dikuatkan 
oleh amplifier dan di filter dengan Band Pass Filters 
(BPF), proses filter berfungsi untuk menghilangkan 
anti aliasing. USRP di disain agar komputer dapat 
berfungsi sebagai software radio dengan bandwidth 
yang tinggi. Pada intinya, USRP berfungsi sebagai 
baseband digital dan bagian IF dari suatu sistem radio 
komunikasi. Filosofi di balik desain awal USRP 
adalah untuk memproses dengan spesifik semua 
bentuk gelombang, seperti modulasi dan demodulasi 
pada CPU pengguna. Semua fungsi utama USRP 
seperti digital up down conversion, pengurangan dan 
penambahan/penyisipan dilakukan dalam FPGA. 
Sinyal digital keluaran dari ADC kemudian dikalikan 
dengan SIN dan COS yang dibangkitkan oleh NCO 
(Numerically Controlled Oscillator) dan 
dikonversiakan membentuk sinyal komplek IQ 
(Inphase dan Quadrature). Total efektif sampling yang 
dihasilkan adalah 320 KHz dengan faktor desimasi 
200 setelah melalui low pass filter oleh CIC (Cascade 
Integrator-Comb) filter. Setelah selesai data dikirim ke 
PC Linux , selanjutnya Program GNU Radio 
membatasi bandwidth sinyal oleh finite impluse-
response (FIR) filter dan mengurangi kecepatan 
sample menjadi 32 KHz, kecuali untuk Doppler shift 
400 MHz sebesar ± 10 KHz yang mana akan menjadi 
akhir dari bandwidth. kedua sinyal 150 dan 400 MHz 
disimpan dalam file terpisah sebagai seri sinyal diskrit 
dari data komplek.  
 

 
Gambar 3. Pre-amp Hamtronic 

 
Pre-amp adalah sebuah penguat elektronik 

yang mendahului penguat lain untuk menyiapkan 
sinyal yang nantinya akan dikuatkan oleh amplifier 
guna pengolahan lebih lanjut. Pre-amp menggunakan 
produk dari Hamtronic, untuk frekeunsi 150 Mhz 
menggunakan pre-amp type LNK-146 dan 400 Mhz 
dengan type LNK 400. Pre-amp hamtronic memakai 
komponen FET, pre-amp FET berbeda dengan pre-
amp FET yang tersedia dipasaran, karena pre-amp 
hamtronic memilikai kemampuan noise yang sangat-
rendah, dual-gate FET MOS's yang dirancang khusus 
untuk digunakan pada range frekuensi VHF dan UHF 
band. Pre-amp hamtronic memiliki built-in dioda 
perlindungan dan kapasitansi umpan balik yang sangat 
rendah, sehingga stabilitas yang baik dan performa 
yang tidak merata pada range voltage yang lebar, 
sinyal, dan kondisi impedansi beban dan 
menggunakan silikon gallium arsenide. Pre-amp 
tersambung secara seri antara antena dan penerima, 

sehingga dapat menurunkan secara efektif noise dari 
penerima front end dan sinyal-sinyal lemah dapat 
diterima dengan baik. Pre-amp hamtronic seri LNK ini 
dirancang untuk beroperasi pada impedansi 50 ohm, 
tetapi dapat juga beroperasi pada impedansi 75 ohms 
dengan kualitas yang baik.  
Antena merupakan kesatuan yang tak dapat 
dipisahkan dengan perangkat radio, baik perangkat 
radio pemancar maupun penerima. Antena akan 
beroperasi efektif jika dimensinya sama dengan 
panjang gelombang yang akan dipancarkan atau 
diterima. antenna frekuensi 150 MHz (VHF) dan 
400MHz (UHF) dibangun dengan antenna Quadrifilar 
Helicoidal (QFH Antenna) karena mempunyai pola 
beam omni-directional, dari semua arah horizontal, 
vertical maupun polarisasi searah jarum jam 
(polarisasi lingkaran) dan bebas pandang (line of 
sight). 
 

Gambar 4. Antena Quadrifilar Helicoidal 
 

Antena QHF dibuat menggunakan pipa PVC dan 
kawat email seperti ditunjukan pada gambar 4, elemen 
antena 400 Mhz melingkar didalam lingkaran antena 
150 Mhz, ini dimaksudkan untuk menghindari fase 
variasi dari gerakan satelit. Intensitas dari sinyal 
beacon diperkirakan dengan mengasumsikan transmisi 
1 W dari LEOS, maksimum jarak propagasi 4000 km, 
dan penggunaan antena omni-directional pada kedua 
sisi. Antena penerima ditambahkan beban sebesar 50 
ohm sehingga daya dan voltase menjadi sebesar 1.x10-

15 W dan 2.8 x 10-7 V untuk frekeunsi 150MHz dan 
2.3 x 10-16 W dan 1.1x10-7 V untuk frekeunsi 400 
MHz yang ditempatkan secara terpisah. tegangan 
terkecil yang dapat di deteksi oleh ADC kira-kira 
0.5mV, mengingat resolusi ADC 12 bit adalah ± 1 V 
tetangan input. Diperlukan penguatan sinyal dari 
antena sebesar 65 dB untuk frekeunsi 150 Mhz dan 74 
dB untuk 400 MHz sebelum masuk ke ADC. Pada 
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sistem ini pre-amp diletakan setelah antena, 
penamabahan amplifier yang digunakan untuk 
penguatan sinyal frekeunsi 150 MHz, sedangkan pada 
frekuensi 400 MHz tidak diperlukan karena dauhter 
board 400 MHz telah memiliki amplifier secara 
terintegrasi.  

 
Gambar 5 digram blok software GNU Radio 

 
Ada dua proses yang utama pengolahan 

sinyal yaitu pada proses pertama GRBRautorun.py, 
digunakan untuk pengambilan sinyal dari pemrosesan 
yang telah dilakukan di USRP ke GNU radio. Di sini 
bandwidth sinyal akan dibatasi oleh FIR (finite 
impulse-response) filter dan didesimasi (10 kali) 
sehingga sample rate menjadi 32 KHz. Kemudian 
sinyal diolah untuk dipisahkan dari sinyal 
informasinya. Dan tiap frekuensi disimpan dalam file 
terpisah. Sedangkan pada proses yang kedua 
GRBRautoanalysis.py, sinyal yang telah disimpan 
dalam suatu file akan diolah untuk dihitung nilai  Fast 
Fourir Transform dan perhitungan TEC nya. Setelah 
itu output yang dihasilkan akan berupa file-file sesuai 
dengan data dan sinyal dari satelit mana yang 
ditangkap. 

 
4. HASIL dan ANALISA 

Pengamatan TEC menggunakan GNU Radio 
ditempat di LAPAN BANDUNG pada posisi 
107°35'11" BT, 6°53'38" LS dengan ketinggian 750 
m diatas permukaan laut.  

(a) 

(b) 
Gambar 6. Sinyal Frekuensi Hasil Pengukuran 

GNU Radio 150 dan 400 MHz 
 

Gambar 6 menunjukan data hasil penerimaan GNU 
Radio, gambar 6a memperlihatkan penerimaan 
frekeunsi VHF 150 Mhz dan gambar 6b untuk 
frekuensi UHF 400 Mhz yang dipancar dari satelit dan 
diterima oleh penerima stasiun bumi. Propagasi 
gelombang radio meliwati lapisan ionosfer dimana 
terjadi pembelokan dan perubahan arah gelombang 
yang disebabkan adanya indek bias pada kerapatan 
plasma. Perjalanan gelombang radio yang seharus 
menempuh jarak lebih dekat menjadi lebih jauh, 
 

Gambar 7. Kekuatan sinya Frekuensi doppler 
dan TEC dari satelit OSCAR32 

 
Gambar 7 menunjukan hasil pengukuran penerima 
digital data intensitas dan sinyal frekuensi dari satelit 
OSCAR23. Satelit OSCAR23 muncul dari arah 
selatan horizontal pada sudut azimuth 5º, jangkauan 
maksimum elivasi 77º pada jam 10:45 UT dan 
pengaturan dilakukan pada arah utara horizontal pada 
sudut azimuth 21º. Sinyal melintas setelah 1000 detik 
dan intensitas menurun ke level noise, dari sini terlihat 
bahwa ratio maksimum sinyal ke noise untuk masing - 
masing frekuensi 150 dan 400 MHz lebih besar dari 
40 dan 30 dB. Ada beberapa drop-offs sinyal dan 
beberapa mengalami kesalahan estimasi dari 
frekuensi. Secara keseluruhan sinyal menunjukan 
frekuensi offset negatif, yang mana disebabkan oleh 
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frekuensi offset pada USRP. Perangkat keras USRP 
membatasi penggunaan osilator cristal sebesar 64 
MHz tanpa mengontrol temperatur. Hal seperti ini 
tidak akan mempengaruhi hasil dari estimasi TEC, 
karena pengukuran TEC dilakukan pada fase coherent 
antara dua frekeunsi yang telah atur dengan tetap pada 
board USRP dan board daughter. Nilai dari relative 
TEC pengalami perubahan pada waktu tertentu 
dimana pada 0 sampai dengan 180 detik nilai relative 
TEC pengalami kenaikkan, setelah 180 – 580 detik 
mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini di 
sebabkan indek bias pada kerapatan plasma, TEC 
keadaan maksimum menukjukan nilai 0 yiatu terjadi 
pada 580 detik. 

 
Gambar 8 Estimasi relatif TEC pada penerima 

digital dan analog 
 

Grafik berwarna merah menunjukan data estimasi 
relatif TEC yang diterima oleh penerima analog dan 
grafik warna hitam merupakan hasil penerima digital 
dan keduanya menunjukan data dari slant TEC, 
dimana data di plot dengan metode shifting setiap 
keadaan maksimum menuju nol. Kordinat dalam TEC 
di definisikan sebagai 1 TECU = 1016 elektron/m2. 
Penerima digital akan mengestimasi TEC dalam range 
waktu 70 - 890 detik, sesuai dengan sudut elevasi 
satelit > 5o, penerima digital jauh lebih baik dari pada 
CIDR karena analisa data dilakukan secara off-line 
dengan cermat. Perbedaan antara kedua TEC adalah 
sebesar 0.2 TECU atau kurang dan tidak melibihi 0.5 
TECU selama percobaan, kedua slant TEC 
menunjukan hasil variasi parabola dengan 
memperlihatkan waktu perubahan dari elivasi satelit. 
Gangguan dalam skala kecil dilihat dari kedua dataset, 
amplitudo dan fase akan sama dengan yang lain. Hal 
ini dapat terjadi karena di sebabkan oleh variasi dalam 
skala menengah selama dalam perjalan di ionosfere 
mengalami gangguan (MSTID). Data simultan GPS-
TEC dari GEONET menunjukan pola melemahnya 
MSTID pada daerah dekat lokasi pengamatan dengan 
amplitudo sekitar ± 0,2 TECU.  
 
5. KESIMPULAN 

GNU Radio dan USRP merupakan sebuah 
toolkit perangkat lunak dan perangkat keras yang 
bersifat open source yang dapat digunakan untuk 
pengukuran TEC pada lapisan ionosfer. Hasil 
pengamtan TEC dengan GNU Radio menunjukan 
hasil lebih bagus bila dibanding dengan hasil 
pengukuran penerima analog dan biaya pembuatan 
jauh lebih murah. Keberhasilan pengukuran TEC 
tergantung pada desain fase coherent Board USRP dan 
GNU Radio. 

 
6. UCAPAN TERIMAKASIH 

Penulis mengucapan banyak terimakasih 
kepada Prof. Mamoru Yamamoto yang telah 
memberikan pengetahuan tentang GNU Radio, TEC 
dan ketersedian waktu untuk melakukan diskusi. 
Bapak Ir. Timbul Manik., M.Eng selaku kepala bidang 
instalmatgan yang telah memberikan kepercayaan 
sehingga proyek penelitian dapat berjalan dan 
berhasil, serta semua anggota team GNU Radio Taufiq 
Kurrohman, Didik Eko Prasetyo, Hendro, Sunardi dan 
Holy yang telah banyak membantu dapat pembuatan 
dan perakitan GNU Radio. 
 
7. DAFTAR PUSTAKA 

1. Abidin, Hasanudidin Z. (2000). 
Penentuan Posisi dengan GPS dan 
Aplikasinya. Jakarta : 
PT. Pradnya Paramita. Second Edition. 
ISBN 979-408-377-1.268pp. 

2. Adams, A. T., R. K. Greenough, R. F. 
Wallenberg, A. Mendelovicz, and C. 
Lumjiak, The Quadrifilar Helical Antenna, 
IEEE Trans. Antennas Propagation, AP-22, 
173–179, 1974  

3. Aitchison, G. J. and K. Weekes, Some 
deductions of ionospheric information from 
the observations of emissions from satellite 
1957a2-I, J. Atmos. Terr. Phys., 14, 236–243, 
1959. 

4. Jock R. I. Christie, Ping-Ya Ko§, Boris S. 
Pervan, Per K. Enge, J. David Powell, 
Bradford W. Parkinson. Analytical and 
Experimental Observations of Ionospheric 
and Tropospheric Decorrelation Effects for 
Differential, Presented at ION GPS '98 - 
Nashville, Tennessee, September 1998 

5. Kilgus, C. C., Resonant Quadrafilar Helix, 
IEEE Trans. Antennas Propagation, AP-17, 
349–351, 1969  

6. Manual GNU Radio 
http://www.gnuradio.org/ diakses pada 
tanggal 10 Januari 2009  

7. Manual USRP http://www.ettus.com 
diakses pada tanggal 10 Januari 2009 

8. Mamoru Yamamoto, Digital beacon receiver 
for ionospheric TEC measurement developed 
with GNU Radio, Earth Planets Space, 60, 
e21–e24, 2008  

http://www.gnuradio.org/
http://www.ettus.com/


Seminar Nasional Teknologi Industri 2010       ISBN : 978-979-18265-2-5 

 TE 27 - 6 

 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010 ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 28 - 1 

PERANCANGAN MODEM FSK SEBAGAI PENGGANTI KABEL 
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Abstrak 
Doppler VHF Omni Range (DVOR) merupakan bagian dari peralatan navigasi udara yang berfungsi 
memberikan informasi posisi azimuth pesawat terbang terhadap bandara, peralatan tersebut harus dalam 
keadaan baik dan harus selalu dipantau melalui sistem pengendali jarak jauh. Agar sistem pengendali 
jarak jauh beroperasi kembali jika terjadi kerusakan kabel tanah karena usia pakai, maka pada sistem 
pengendalian jarak jauh memerlukan media lain untuk mengirim informasi status peralatan DVOR 
tersebut. Alternatif pengganti adalah mengubah informasi menjadi sinyal FSK melalui suatu perangkat 
modem FSK yang dipancarkan melalui udara dengan menghubungkannya ke transceiver VHF. Dari hasil 
pengujian dengan jarak 2 km komunikasi antara terminal pada DVOR dan terminal di sistem pengendali 
jarak jauh dengan frekuensi 152,580 MHz dan daya 25 Watt modem FSK dapat bekerja dengan baik.  
 
Katakunci: DVOR, Modem, Frequency Shift Keying. 
 
1.Latar Belakang 

DVOR (Dopler VHF Omny Range) adalah 
salah satu peralatan elektronika di Bandara Halim 
Perdanakusuma Jakarta yang masuk dalam 
kelompok Navigasi Udara, digunakan untuk 
memberikan informasi posisi radian suatu 
pesawat terbang terhadap titik peralatan itu 
ditempatkan. Peralatan ini sangat penting 
digunakan oleh seorang penerbang ketika akan 
menuju ataupun meninggalkan suatu wilayah 
udara suatu bandara, sehingga dengan 
menggunakan peralatan DVOR penerbang 
maupun seorang pemandu lalu lintas udara dapat 
selalu mengetahui posisi pesawat tersebut 
terhadap bandara tentunya juga dapat mening-
katkan jaminan keselamatan penerbangan. 
Penggunaan peralatan ini selain sebagai 
pendekatan menuju suatu bandara (Terminal) juga 
digunakan sebagai lintasan penerbangan 
(Enroute) menuju Bandara tertentu sesuai jalur 
penerbangan (Airways).[3] 

Dengan beban tugas yang berat ini harus 
didukung dengan kondisi seluruh peralatan yang 
dalam keadaan siap pakai kapanpun, namun ada 
beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya 
kerusakan pada peralatan sehingga harus segera 
dilakukan penanganan lebih lanjut lagi. Peralatan 
DVOR yang terletak pada area seberang landasan 
pacu 06 juga harus diketahui kondisinya setiap 
saat dengan dibantu peralatan pengendali jarak 

jauh, yang saat ini menggunakan media kabel 
tanah dari peralatan DVOR ditempatkan sampai 
ke Tower yang mana peralatan pengendali jarak 
jauh itu ada. Namun saat ini kabel tanah yang 
biasa digunakan mengalami kerusakan akibat usia 
pakai yang sudah tua sehingga pemantauan 
kondisi peralatan DVOR melalui sistem 
pengendali jarak jauh yang selalu digunakan oleh 
para pemandu lalu lintas udara untuk melakukan 
tugasnya terganggu. Akibatnya saat terjadi 
kerusakan pada peralatan DVOR tidak dapat 
diketahui oleh petugas pemandu maupun oleh 
teknisi, sehingga kerusakan peralatan DVOR 
dapat diketahui hanya apabila ada laporan dari 
para penerbang atau saat teknisi sedang 
melakukan kegiatan perawatan di lokasi 
DVOR.[3] 

Dari uraian diatas, salah satu solusi adalah 
mengganti media kabel tanah yang sekarang 
digunakan untuk pengendali jarak jauh dengan 
media udara yaitu mengubah data informasi dari 
peralatan DVOR menjadi sinyal FSK yang 
dipancarkan melalui gelombang radio frekuensi 
yang jauh lebih murah dan cepat pembuatannya.  
 
2.Prosedur penelitian 
2.1.Kondisi saat ini. 

Sistem pengendalian jarak jauh DVOR yang 
terletak di tower dan ruang teknisi saat ini tidak 
bekerja dikarenakan kerusakan kabel seperti yang 

mailto:dewantoandreas@yahoo.com
mailto:andesliando@yahoo.com
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terlihat pada gambar1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar1. Kondisi sistem pengendali jarak jauh saat ini. 
 
 
Kabel tanah yang ada di Bandara Halim 
Perdanakusuma mempunyai 20 pair yang 
digunakan untuk selain DVOR juga peralatan ILS 
dan komunikasi telepon untuk daerah seberang 
landasan. kabel tanah yang digunakan adalah dari 
bahan tembaga ρ = 0,0175, diameter kabel 0,6 
mm dan panjang antara tower ke lokasi DVOR 
adalah 5 Km maka nilai R loop diketahui sebesar 
 

Ω=
×
×

== 309
3,0
50000175,0

A
lρ

R 2loop π
 

 
Dengan nilai Rloop ini sebenarnya dapat digunakan 
untuk menghubungkan antara kedua sistem ini. 

Seluruh komunikasi sistem peralatan DVOR 
di pusatkan pada blok LCSU (Local Control 
Status Unit) yang terhubung ke pemancar pada 
blok MSG-C, sehingga pengendalian melalui 
lokal pada peralatan maupun melalui komunikasi 
jarak jauh melalui blok ini. Saat ini antarmuka 
LGM dihubungkan  melalui kabel tanah secara 
serial data ke sistem pengendalian jarak jauh yang 
ada di ruang kendali atau pada blok RCSE 443 
(Remote Control and Status Equipment). Pada 
blok RCSE data diolah sehingga dapat 
ditampilkan langsung pada indikator yang ada di 
panel depan. Informasi yang diberikan pada 
RCSE 443 adalah: Status pemancar yang 
digunakan (TX1 atau TX2), Kondisi pemancar 
yang digunakan (Alarm atau Normal), kondisi 
monitor pemancar, memilih atau memindahkan 
pemancar yang akan digunakan, memilih 
peralatan yang akan dikontrol (DVOR atau 

DME). 
Selain kegunaan yang diuraikan diatas, juga 

RCSE dapat dihubungkan melalui PC untuk 
melihat secara langsung seluruh parameter 
peralatan DVOR dan DME sekaligus 
mengendalikan secara penuh peralatan tersebut 
melalui koneksi data keluaran pada blok SIB 
(Serial Interface Board). Software yang 
digunakan pada PC adalah Win Adracs, sehingga 
seluruh konfigurasi yang dilakukan setelah 
pelaksanaan kalibrasi dapat disimpan pada media 
penyimpan dengan mudah dan apabila terjadi 
kerusakan menyebabkan konfigurasi berubah 
maka data konfigurasi tersebut dapat di ambil 
kembali. Contoh tampilan data yang ada di PC 
untuk mengetahui parameter dari peralatan 
DVOR dapat dilihat pada gambar2. 

Antar muka yang digunakan pada 
penghubung antara LCSU di peralatan DVOR 
dengan RCSE di ruang pengendali Tower 
menggunakan modem auto dial sehingga data 
yang terkirim melalui kabel berupa paket data 
serial yang terdiri dari arus pemanggilan, deteksi 
sinyal carrier hidup dan mati, data kirim, dan data 
terima. Dengan isi paket data demikian, maka 
keadaan ini sangat tergantung pada kondisi kabel 
itu sendiri, apabila kabel tersebut [1,2] 
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Gambar2. Contoh tampilan parameter dengan kendali PC.[1,2] 
 

terganggu oleh induksi tegangan liar atau tertimpa 
oleh beban berat yang menyebabkan karakteristik 
impedansi kabel yang berubah, maka isi paket 
datapun akan terganggu yang dapat menyebabkan 
informasi yang ditampilkan akan tidak benar. 
 
2.2 Kondisi yang diinginkan. 

Sesuai yang diuraikan pada pendahuluan 
bahwa dengan keadaan kabel tanah yang rusak 
menyebabkan sistem kendali di tower tidak 
berfungsi, maka dilakukan penggantian dengan 
media udara melalui gelombang frekuensi tinggi 
dari tranceiver VHF. Pada gambar3 dapat dilihat 
bahwa media untuk mengirim data menggunakan 
gelombang frekuensi tinggi secara full dupplex 
adalah dengan menambah modem FSK pada 
kedua tempat. 

Pada peralatan DVOR, dengan 

menghubungkan ke terminal X97 pada blok 
LCSU/CSB sebagai keluaran komunikasi RS232 
dengan level tegangan TTL maka dapat 
dihubungkan ke rancangan modem dengan 
masukan TTL juga. Keluaran rancangan ini 
berupa sinyal FSK yang dimasukan ke peralatan 
transceiver dengan rincian 2 kabel untuk ke RX 
(receiver) dan 3 kabel untuk TX (transmitter) 
dilengkapi PTT (push to talk). Seluruh informasi 
yang telah dirubah menjadi sinyal FSK akan 
dibawa bersama gelombang frequensi secara dua 
arah yang kemudian akan dirubah kembali oleh 
rancangan modem untuk kembali menjadi sinyal 
TTL. Selanjutnya hasil keluaran modem 
dihubungkan ke terminal 1sA pada peralatan 
RCSE untuk ditampilkan pada PC ataupun 
tampilan langsung kondisi peralatan DVOR di 
panel depan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar3. Kondisi sistem pengendali jarak jauh yang diinginkan . 
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2.3. Alat yang dirancang  

Dari uraian diatas, maka rancangan modem 
FSK terlihat pada Gambar4. Sedangkan prinsip 
kerja alat adalah sebagai berikut, dimulai dari 
terminal DVOR saat akan mengirim data maka 
RTS akan memberi logika 1 bertegangan 5 Volt, 
ini menjadi masukan untuk U5. Keluaran U5 yang 
logika 0 membuat keluaran U6 menjadi logika 1 
bertegangan 5 Volt, hal ini menyebabkan TR1 
menjadi aktif dan mencapai saturate sehingga 
PTT mendapat ground mengaktifkan transceiver 
untuk memancar. Selain sinyal RTS dikirim untuk 
mengaktifkan pmancar juga menjadi masukan IC 
1 pada pin 6 RTS untuk membuat IC 1 siap 
mengirim data melalui TX car pin 1, seperti yang 
dilihat pada gambar5 . 

Apabila data yang masuk ke IC I melalui U2 
berlogika 1 maka keluaran di TX car akan berupa 
tone frekuensi 1300 Hz, sedangkan saat masukan 
dari TX data ICI mendapat logika 0 maka pada 
TX car akan keluar tone frekuensi 2100 Hz, dan 
seterusnya sesuai data masukannya. Keluaran TX 
car ini dimasukan ke terminal audio dari 
transceiver untuk dipancarkan dengan frekuensi 
carrier VHF dari transceiver yang PTTnya telah 
aktif. 

Sedangkan proses penerimaan data dimulai 
dari CTS pada ICI pin 2 menuju logika 0 yang 
membuat RTS pin 6 berangsur menuju logika 1 
yang berakibat proses pengiriman data selesai 
dengan ditandai PTT tidak aftif karena tegangan 
di R8 0 Volt sehingga transistor TR1 mati dan 
data dari RX car transistor TR1 mati dan data dari 
RX car siap menerima data untuk diproses 
menjadi sinyal TTL. Saat data dari Tranceiver 
menerima tone frekuensi tone frekuensi 1300 Hz 
maka frekuensi itu akan dirubah di ICI menjadi 
logika 1 dengan level tegangan 5 Volt, sedangkan 
saat menerima frekuensi 2100 Hz maka akan 
dirubah menjadi logika 0 keluar melalui RXD pin 
8 ke terminal untuk proses menjadi perintah 
kepada sistem peralatan DVOR untuk melakukan 
kendali. Clock dari rangkaian ini menggunakan 
X'tal yang dihubungkan paralel dengan R1 sesuai 
karakteristik IC ini dan tegangan kerja rangkaian 
ini sebesar 5Volt DC. Proses inipun berlaku 
apabila rancangan ini dipasang pada peralatan 
RCSE ditower, yang membedakan hanya 
hubungan terminalnya. Di RCSE dihubungkan 
pada terminal 1 sA sedangkan pada LCSU 

dihubungkan pada terminal X97. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar5. Bentuk sinyal TX car saat mengirim 
data [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar4. Rancangan rangkaian modem FSK[5,7] 
 

 
 
 
 

 
3.Pengujian Alat 

Pengujian rancangan ini dibantu beberapa 
alat ukur seperti : frequency counter HP 5386 A, 
Pulse Generator HP 8012A, AVO meter fluke 
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77111. Pengujian ini dilakukan menurut fungsi 
dari masing-masing rangkaian. Pengujian 
dilakukan di terminal 1sA RCSE 443. 

 
3.1 Pengujian rangkaian modem FSK. 

Pengujian dimulai dari RTS pin 7 DB9 saat 
akan mengirim data maka it akan memberikan 
logika 1 sebesar 5 Volt yang menyebabkan U5 
yang berfungsi sebagai buffer inverter 
mengeluarkan logika 0, sehingga tegangan pada 
R8 adalah sebesar 0,8 Volt akibat dari U6 yang 
berlogika 1 pada keluarannya. Keadaan ini 
membuat transistor TR1 dalam keadaan saturate 
sehingga seolah-olah terjadi short circuit yang 
membuat PTT dari radio tranceiver GM3199 aktif 
low, seperti yang terlihat pada tabel 1. 
 

Tabel1 
Pin (7) RTS U5out VR8 PTT 

1 0 0,8 V aktif 
0 1 0 off 

 
Sedangkan pada saat kondisi dari RTS pin 7 
tersebut berlogika 0 maka keluaran U5 menjadi 
logika I sehingga keluaran U6 berlogika 0 
membuat tegangan pada R8 adalah 0 Volt dan 
transistor menjadi cut off sehingga PTT tidak 
mendapat ground atau tidak aktif. Kondisi ini 
membuat radio tranceiver GM 3188 tidak dapat 
memancar, untuk besarnya frekuensi tranceiver 
yang digunakan dalam pengujian ini adalah 
152,580 MHz.Pada Tabel 2 menerangkan fungsi 
pengiriman data dari terminal 1 sA ke masukan 
audio transmitter radio transceiver GM 3188, 
fungsi ini juga tergantung dengan status dari RTS 
yang mengaktifkan PTT seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya. 
 

Tabel2 
Pin (4) DTR U2 out IC1(6) RTS IC1(1) 

1 0 0 2100 Hz 
0 1 0 1300 Hz 
1 0 1 0 
0 1 1 0 

 
Pada IC1 tipe MC 145450 RTS aktif pada kondisi 
logika 0, sehingga kondisi logika pada pin 4 DB9 
terminal 1 sA akan berpengaruh dengan keluaran 
dari IC 1 (1) Tx car yaitu apabila di keluaran U2 
logika 0 maka Tx car mengeluarkan tone dengan 
frekuensi 2100 Hz, sedangkan apabila U2 logika 

1 maka Tx car mengeluarkan tone dengan 
frekuensi 1300 Hz. Saat kondisi RTS IC 1 (6) 
berubah pada logika 1 maka seluruh data yang 
berasal dari pin 4 DB9 terminal 1 sA tidak 
mempengaruhi kondisi keluaran dari IC 1 (1) Tx 
car. 
Untuk proses penerimaan data dari transceiver 
dapat dilihat pada tabel 3. 
 

Tabel3 
IC1(18) IC1(2) IC1(6) IC1(8) Pin(6) DSR 
1300 Hz 0 1 1 0 
2100 Hz 0 1 0 1 
1300 Hz 1 0 - - 
2100 Hz 1 0 - - 

  
Pada proses ini dimulai dari kondisi CTS IC 1 (2) 
yang sesuai karakteristik akan aktif bila logika 0 
yang selalu berlawanan dengan kondisi RTS IC 1 
(6). Ketika CTS dari terminal 1 sA berlogika 1 
membuat keluaran U4 logika 0 sehingga CTS 
aktif yang menyatakan bahwa IC 1 (18) siap 
menerima data berupa tone dari receiver radio 
transceiver GM 3188. Pada penerimaan tone 1300 
Hz akan membuat IC 1 (8) berlogika 1 dengan 
tegangan sebesar 5 Volt membuat keluaran dari 
U3 logika 0 diterima pada terminal 1 sA pin 6 dsr. 
Saat kondisi tone 2100 Hz akan terjadi 
kebalikannya yang membuat terminal 1sA pin 6 
dan menerima logika 1. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya apabila CTS menerima 
logika 1 maka IC ini tidak akan menerima data 
karena yang terjadi kondisi mengirim data. 
 
3.2 Pengujian daya radio Transceiver GM 
3188. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai 
media komunikasi antara kedua rancangan yang 
ditempatkan di ruang kendali yang ada di tower 
dan yang ditempatkan di peralatan DVOR 
menggunakan gelombang frekuensi, dalam 
pengujian ini menggunakan frekuensi 152,580 
MHz. Dengan kekuatan daya radio tersebut 
sebesar 25 Watt dan antana saling mengarah 
keduanya pada jarak garis lurus 2 km (data 
pengamatan), komunikasi pertukaran data dapat 
berlangsung membuat RCSE 443 dapat berfungsi 
kembali untuk memonitor kondisi peralatan 
DVOR atau dengan PC sesuai contoh salah satu 
tampilan pada gambar2 . 
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Gambar6. Posisi rancangan modem FSK yang sejauh 2 km 
 
4. KESIMPULAN 
Dari hasil pengujian rancangan rangkaian pada 
salah satu terminal 1 sA RCSE dapat di 
simpulkan sebagai berikut 
1. Sistem pengendali jarak jauh yang ada di ruang 

kendali berfungsi balk dengan ditampilkannya 
status dari peralatan DVOR pada panel depan 
RCSE 443. 

2. Pengaturan parameter dan peralatan DVOR 
dapat dilakukan melalui PC dengan 
menghubungkan ke RCSE 443 secara jaringan 

3. Radio transceiver GM 3188 dengan frekuensi 
152,580 MHz dan daya sebesar 25 Watt dapat 
digunakan untuk media komunikasi data yang 
dikoneksikan dengan rancangan modem FSK 
ini dengan jarak garis lurus 2 kilo meter antara 
kedua termial, terlampir pada gambar 6. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Alcatel, RCSE 443, Stuttgart : Alvatel Air 

Navigation Sustem GmbH, 1999.  
2. Alcatel, Technical Manual DVOR 432, 

Stuttgart : Alvatel Air Navigation Sistem 
GmbH, 1999. 

3. Dirjenhubud, TCC Technical Competency 
Certification, Jakarta, 2002. 

4. Green, D C, Komunikasi Data, Yogyakarta : 
Andi Yogyakarta, 1996. 

5. James E. Adams, Michigan : Electrical 
Principles And Practices, Mcgraw – Hill Book 
Company, 1973. 

6. Sinclair, Ian Robertson, Suryana, Panduan 
Belajar Elektronik Digital, Elek Media 
Komputindo, Jakarta, 1993. 

7. Woollard, Barry. G., Elektronika Praktis, 
Jakarta : Pradnya Paramita, 1999. 

 
 
 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010          ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TE 29 - 1 

ANALISA PENENTUAN RUTE ALTERNATIF DENGAN 
METODE RESTORASI PADAJARINGAN KOMUNIKASI  

SERAT OPTIK 
 

Eric GF. 
Dosen Teknik Elektro Universitas Pancasila 

Email : ericgfup@yahoo.com 
 
 

ABSTRAK. 
 

Pada jaringan optik memiliki kehandalan (Survivabiliy), yaitu kemampuannya memastikan bahwa pada 
volume trafik yang tinggi jaringan mampu menangani dan mengalami pengaruh yang sekecil mungkin 
jika terjadi kegagalan (failed) pada jaringan.Kehandalan jaringan menjadi kebutuhan yang mendesak 
sejak diperkenalkannya teknologi SKSO. Dengan semakin banyaknya informasi atau data yang dibawa 
oleh serat optik maka dibutuhkan suatu kehandalan dari jaringan optik untuk mengatasi masalah yang 
sering timbul seperti kerusakan link. Perbaikan pada jaringan transport bisa dilakukan dengan 
berbagai strategi yang berbeda, dua pendekatan yang paling utama adalah proteksi (perlindungan) dan 
restorasi (pemulihan).Dalam sistem ini dititik beratkan pada analisis perbedaan teknik restorasi 
meliputi Path Restoration (PR), Link Restoration (LR), Disjoint Path Restoration(DPR), dan Partial 
Path Restoration (PPR) pada jaringan optik berbasis mesh. Analisis hanya dibatasi pada kemampuan 
teknik restorasi tersebut dalam menentukan rute baru ketika terjadi kegagalan link, efisiensi waktu, dan 
penentuan kapasitas tambahan.Dari Hasil Analisa didapatkan bahwa teknik restorasi Partial Path 
Restoration lebih baik dibandingkan Path Restoration, Link Restoration, dan Disjoint Path Restoration. 
Pada bagian akhir juga ditunjukan visualisasi keadaan normal dan keempat teknik restorasi. 
 
Kata kunci: Kehandalan ,restorasi, proteksi, kegagalan link 

 
ABSTRACT 

 One of the future asset at optical network is survivability, that is the ability to make sure that at 
high traffic volume in the network can handle and get minimize result if happened network failed. 
 Network survivability to be an urgent need since introduced Optical Communication 
technology. Much more information or data that were taken by fiber optic, caused optical network 
survivability more and more needed to handle problem like link damaged that have great quantities 
happen. Transport network reparation could be done by several different strategy. The main two 
approximation are protection and restoration. 
 In the Project, It was accentuated to analysis the difference restoration technique include Path 
Restoration (PR), Link Restoration (LR), Disjoint Path Restoration(DPR), dan Partial Path Restoration 
(PPR) in the mesh-based optical network. The analysis is only limited by restoration technique ability to 
decide new route when happened failed at link, time efficiency, and the addition capacity decision. 
 From these analysis resulted that technical restoration Partial Path Restoration is better then 
Path Restoration, Link Restoration, and Disjoint Path Restoration. At the end of part it is showed 
visualization of normal situation and fourth of technical restoration. 
 
Key words: Survivability, restoration, protection, failed link 
 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan kapasitas transmisi terutama didorong 
oleh traffik data (internet) dan layanan-layanan 
lain yang memerlukan kecepatan sinyal yang 
tinggi. Penggunaan serat optik sebagai salah satu 
media transmisi merupakan solusi yang tepat 
untuk mengatasi hal tersebut. Keunggulan serat 
optik sebagai media transmisi yaitu lebarnya 
bandwith yang dimiliki ( sekitar 24 terrahertz ), 
redaman transmisi yang kecil, transmisi data 
kecepatan tinggi, dan masih banyak lagi 
keunggulan yang lain. 

 
Salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan 
penggunaan bandwith yang sangat lebar tersebut 
adalah menggunakan Sistem Komunikasi Serat 
Optik (SKSO). Adanya gangguan yang sering 
terjadi pada sebuah jaringan komunikasi adalah 
terputusnya salah satu line jaringan yang akan 
membawa suatu komunikasi. Kehandalan jaringan 
menjadi kebutuhan yang mendesak sejak 
diperkenalkannya teknologi SKSO. Dengan 
semakin banyaknya informasi atau data yang 
dibawa oleh serat optik maka dibutuhkan suatu 
kehandalan dari jaringan optik untuk mengatasi 
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masalah yang sering timbul seperti kerusakan link. 
Salah satu solusinya 
yaitu dengan melakukan restorasi (pemulihan) jika 
salah satu atau beberapa link mengalami 
gangguan. 
 
LANDASAN TEORI 
I. Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) 
1.1 Pengertian dan Prinsip Dasar SKSO. 
 Di dalam sistem telekomunikasi, 
keterbatasan utama yang sudah menjadi hal umum 
adalah spektrum dan bandwidth. Namun adanya 
keterbatasan tidak selalu berdampak buruk 
khususnya pada perkembangan di bidang 
telekomunikasi, pertimbangkan yang terjadi 
belakangan ini pada komunikasi serat optik yang 
mampu menyediakan kapasitas transmisi yang 
besar dalam jaringan.  
 Secara umum ada beberapa alternatif 
cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi 
kebutuhan kapasitas transmisi yang besar :  
• Menambah fiber 
• Memperbesar kecepatan transmisi 
 
1.2 Prinsip Kerja 

 Sistim Komunikasi Serat Optik (SKSO) 
adalah sistim komunikasi yang menggunakan 
serat optik sebagai media transmisinya. Sinyal 
yang ditransmisikan didalam serat optik adalah 
dalam bentuk cahaya (optik), yang merambat 
didalam serat optik dengan redaman kecil 
sehingga dapat menempuh jarak yang cukup jauh. 
Ada tiga komponen pokok yang membentuk 
SKSO yaitu : Sumber Cahaya (Light Source), 
Serat Optik, dan Detektor Cahaya (Light 
Detector). 
 
1.3 Komponen pada SKSO 

 Komponen-komponen yang diperlukan 
dari Sistem Komunikasi Serat Optik sebagai 
berikut : 
• Pengirim ( transmitter ) 
• Penerima (receiver) 
• Serat Optik 
 

 
Gambar 1 Konfigurasi SKSO 

 
 
I.4.  Pengertian Kehandalan 

 Batasan kehandalan yaitu berasal dari 
kata Survivability. yaitu kemampuannya 
memastikan bahwa pada volume trafik yang tinggi 
jaringan mampu menangani dan mengalami 
pengaruh yang sekecil mungkin jika terjadi 
kegagalan (failed) pada jaringan. 
 
I.5.  Restorasi (Pemulihan) dan Proteksi 
(Perlindungan) pada jaringan Optik. 
 
 Perbaikan pada jaringan transport bisa 
dilakukan dengan berbagai strategi yang berbeda. 
Dua pendekatan yang paling utama adalah 
proteksi (perlindungan) dan restorasi (pemulihan). 
Proteksi menggunakan kapasitas antara node-node 
yang telah ditentukan sebelumnya untuk 
mengganti kegagalan atau penurunan kualitas 
jaringan. Pendekatan ini bisa digunakan dalam 
jaringan dengan topologi ring maupun mesh. 
Sedangkan restorasi bisa menggunakan kapasitas 
mana saja yang tersedia antara node-node untuk 
menentukan elemen transportnya dan 
menggantinya saat terjadi kegagalan. Pendekatan 
ini terutama digunakan pada topologi mesh.  
 Beberapa hal yang menjadi alasan 
perlunya Proteksi/Restorasi pada jaringan antara 
lain: 
1. Perubahan topologi dari ring ke mesh.. 
2. Perubahan sistem multiplexing yang digunakan 

dari TDM menuju WDM. dengan menambah 
komponen baru yaitu optical cross connect 
(OXC). 

3. Perubahan protokol dari IP over SONET over 
optical menuju IP over DWDM 

 
I.6.  Restorasi (Pemulihan) Klasifikasi Teknik 

Restorasi. 
 
 Teknik restorasi bisa diklasifikasikan 
berdasarkan arsitektur kendali, strategi perutean 
dan tipe restorasi. Dalam arsitektur terpusat, 
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proses restorasi dioperasikan dari Unit Kontrol 
yang terpusat, sedangkan dalam arsitektur 
terdistribusi, proses restorasi dioperasikan oleh 
unit kontrol yang terdapat pada sejumlah elemen 
jaringan.  
 Strategi perutean secara dinamik 
menentukan rute-rute restorasi jaringan pada saat 
ada permintaan restorasi, sedangkan preplanned 
mengkonfigurasikan kembali jaringan menurut 
rute yang telah diperhitungkan sebelumnya (pre-
calculated) yang tersimpan pada tabel. Dalam 
restorasi end to end, path baru antara node-node 
akhir ditentukan untuk merutekan kembali trafik 
yang terpengaruh. Dalam restorasi adjacent node, 
hanya trafik yang terpengaruh yang akan 
dirutekan kembali diantara node-node yang 
beerdekatan dengan link yang terpengaruh. Dalam 
restorasi intermediate-node, trafik yang 
terpengaruh dirutekan kembali tanpa ada halangan 
apapun dalam memilih restorasi path.  
 Perencanaan jaringan merupakan langkah 
awal pada setiap proses implementasi jaringan. 
Perencanaan  implementasi jaringan merupakan 
pertemuan antara teknologi yang ada dengan 
kebutuhan sarana telekomunikasi untuk 
mendapatkan hasil optimal baik dari segi teknis 
maupun ekonomis sebagai solusi kebutuhan jasa 
layanan telekomunikasi yang semakin meningkat  
 
II.  Faktor Restorasi : 
II. 1. Topologi jaringan. 
 
 Ada beberapa tipe jaringan yang masing-
masing memiliki keuntungan dan kerugian untuk 
tujuan restorasi,  berbagai tipe tersebut dapat 
disederhanakan menjadi dua: jaringan ring dan 
jaringan mesh. 
 
II. 2.  Perutean 

 Salah satu permasalahan penting dalam 
jaringan adalah bagaimana merutekan penyaluran 
informasi pada  jaringan untuk melayani 
hubungan antara pemakai-pemakai, karena pada 
umumnya terdapat lebih dari satu rute yang 
memungkinkan.  
 Suatu teknik yang khusus mempelajari 
masalah pemilihan rute disebut dengan teknik 
routing. Fungsi utama dari teknik routing pada 
restorasi adalah untuk merutekan kembali ketika 
rute utama atau keadaan normal mengalami 
gangguan, yang menyebabkan terputusnya 
permintaan komunikasi antara pengirim dan 
penerima. 
 
II. 3.  Algoritma Rute Terpendek (Shortesth Path 
Algoritm) 
 Dalam restorasi penentuan algoritma 
routing yang penting. Umumnya, algoritma 
routing yang   implementasikan pada jaringan 

merupakan varian dari basis algoritma lintasan 
terpendek (shortest path algorithm) yang 
merutekan paket informasi dari sumber ke tujuan 
dengan biaya lintasan terkecil, di mana  kriteria 
“biaya” dapat berbeda untuk setiap jaringan yang 
berbeda. Algoritma yang digunakan adalah 
algoritma dijkstra.  
 
II. 4.  Waktu Propagasi 
 Parameter penting yang harus 
diperhatikan dalam mengimplementasikan teknik 
restorasi adalah waktu ang dibutuhkan untuk 
menyampaikan informasi ke tujuan, waktu ini 
disebut waktu propagasi. 

 
 Dengan v = kecepatan (m/detik), d =jarak 

(m), t = waktu (detik), c = kecepatan cahaya 
(m/detik), n =  indeks bias yang fiber optik 

 Untuk mengevaluasi keperluan sumber 
dari teknik-teknik restorasi yang diaplikasikan, 
beberapa tipe dari jaringan mesh dipertimbangkan  
(dalam kasus yang nyata, jaringan optik di Eropa: 
dan pasangan jaringan yang dihasilkan secara 
acak). Dua tipe restorasidibandingkan 
menggunakan end to end dan adjacent node 
dengan asumsi-sumsi sebagai berikut: 
•  Dengan perutean path terpendek (shortesh 

path). 
•  Peruten non-diverse, yang berarti semua 

permintaan antara dua node yang sama 
dirutekan sepanjang path  yang sama. 

•  WP atau VWP. 
•  Kapasitas tambahan pada link dihitung untuk 

memastikan kehandalan melawan link gagal.  
 Melalui simulasi terhadap jaringan yang 
dihasilkan secara acak, diselidiki kebutuhan 
terhadap keperluan sumber daya sebagai fungsi 
hubungan jaringan (network connectivity) C yang 
didefinisikan sebagai [6]: 

 
Dimana L adalah jumlah link dan N jumlah node. 
 
II. 5.  Skema Restorasi. 

 Dua bagian besar dari skema restorasi 
adalah Link Restoration (LR) dan Path 
Restoration (PR). Ketika  kegagalan terjadi, Link 
Restoration menyediakan rute restorasi antara 
node akhir dari link yang gagal. Sedangkan Path 
Restoration menyediakan rute restorasi semua 
pasangan sumber-tujuan yang diakibatkan oleh 
kegagalan dengan end to end. Pendekatan lainnya 
adalah Disjoint Path Restoration (DPR) yang 
merupakan modifikasi dari PR. Pada DPR rute 
restorasi yang dipilih berbeda dari rute utama agar 
tidak memiliki link yang sama dengan rute 
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kerjanya. Skema lainnya adalah Partial Path 
Restoration (PPR). 0Partial Path Restoration 
merupakan modifikasi dari LR. PPR menyediakan 
rute restorasi dari head node yang gagal menuju 
node tujuan dari sebuah komunikasi yang 
dikehendaki. 

 
Link Restoration----------------------Rute 

Restoration______________ Rute Kerja/ Normal 

 
Path Restoration 

 
Gambar 2  Link Restoration dan Path Restoration 

 
 
 

 
 

Disjoint Path Restoration 
 

 
Partial Path Restoration-------------------- Rute 

Restoration______________    
 
Gambar 3. Dijoint Path Restoration dan Partial 
Path Restoration 

 
 

ANALISA TEKNIK RESTORASI PADA 
JARINGAN OPTIK BERBASIS MESH 

 
III.  Bentuk topologi jaringan 

 Dalam hal ini topologi yang digunakan 
adalah mesh sebagian. Topologi ini diambil dari 
topologi jaring yang ada pada Kandatel Bandung. 
Topologi ring yang digunakan pada Kandatel 
Bandung ini hampir mendekati dari topolgi mesh 
sebagian, maka untuk analisa teknik restorasi ini 
topologi tersebut diubah menjadi topologi mesh 
sebagian dengan menambahkan beberapa link 
untuk menjadi topolgi mesh sebagian. Gambar 
dari topolosi mesh sebagian tersebut adalah sbb :  
 

 
Gambar 4. Topologi mesh.  

 
Dengan jarak antar node sebagai berikut (dalam 
Km) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalam sistem permintaan komunikasi 
dimulai dari sentral asal (source) yang menuju 
sentral  tujuan (destination) dengan mencari rute 
terpendek. restorasi digunakan jika jalur utama 
atau keadaan normal antara sentral awal dan 
sentral tujuan mengalami gangguan (dalam hal ini 
berupa link putus). Jenis fiber yang digunakan 
yaitu single mode dengan indeks bias 1.4655 dan 
kecepatan cahaya di udara 3.108 m/detik. 
 
III. 1.  Rute kerja (keadaan Normal) 

 Untuk rute kerja, setiap komunikasi antar 
sentral mempunyai satu rute kerja. Perutingan 
Rute kerja di cari dengan menggunakan shortest 
path algoritm. Adapun teknik yang dipakai adalah 
algoritma dijkstra. Contoh : 
Rute kerja dari node BRT ke node SMD Node 
BRT menemukan rute terpendeknya ke node 
SMD dengan melewati node SNT – TMR – UBR 
dengan menempuh jarak 41.72 km, memerlukan 
waktu t = 203.8 µs. Total waktu rata-rata yang 
dibutuhkan permintaan komunikasi pada keadaan 
normal adalah 107.43 µs. 
 
III. 2.  Menentukan Rute Restorasi Dan Waktu 
Propagasi 
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 Untuk rute restorasi, setiap komunikasi 
antar sentral mempunyai satu rute restorasi. 
Perutingan dilakukan  dengan menggunakan 
shortest path algoritm. Adapun teknik yang 
dipakai adalah algoritma dijkstra. Waktu 
propagasi dari setiap teknik restorasi mempunyai 
cara yang sama dengan perhitungan waktu 
propagasi pada keaadaan normal. 
 
III. 3.  Link Restoration (LR) 
 Pada Link Restoration menyediakan rute 
restorasi terhadap kegagalan dengan basis 
restorasi adjacent node. Ketika rute kerja 
mengalami kegagalan (dalam Proyek Akhir ini 
berupa link putus), head node mencari rute rute 
terpendek ke node berikut sebelum mengalami 
kegagalan. Kemudian rute restorasi itu diteruskan  
sampai ke tujuan dari permintaan komunikasi 
tersebut  
Contoh: 
Rute kerja dari node BRT ke node SMD 
Node putus : TMR – UBR 
Rute : BRT – SNT – TMR – TRG – CJA – UBR – 
SMD 
Jarak Total = 65.72 km, 
waktu propagasi = 321.04 µs. 
Waktu propagasi rata-rata yang dibutuhkan oleh 
Link Restoration adalah 186.64 µs. 
 
III. 4.  Path Restoration (PR) 

 Ketika r ute kerja mengalami kegagalan, 
node awal mencari rute terpendek ke node 
sebelum head node pada rute kerja, kemudian 
node tersebut yang selanjutnya bertanggung jawab 
untuk mencari rute terpendek lain ke node berikut 
sebelum mengalami kegagalan 
Contoh:  
Rute kerja dari node BRT ke node SMD 
Node putus : TMR – UBR 
Rute : BRT – SNT – TGL – TRG – CJA – UBR – 
SMD 
Jarak Total = 63.05 km, 
waktu propagasi = 308 µs 
Waktu propagasi rata-rata yang dibutuhkan oleh 
Path Restoration adalah 173.81 µs. 
 
III. 5.  Disjoint Path Restoration (DPR) 

 Ketika rute kerja mengalami kegagalan, 
node asal langsung mencari rute terpendek lain 
yang tidak  melewati rute kerja pertamam yang 
mengalami kegagalan.  
Contoh: Rute kerja dari node BRT ke node MD 
Node putus : TMR – UBR 
Rute : BRT – CMI – DGO – SMD 
Jarak Total = 51.22 km, 
waktu propagasi = 250.21µs 
Waktu propagasi rata-rata yang dibutuhkan 
oleh Disjoint Path Restoration adalah 173.32 µs. 

 
III. 6.  Partial Path Restoration (PPR) 
 
 Ketika rute kerja mengalami kegagalan, 
head node mencari rute terpendek langsung 
menuju tujuan  
Contoh: Rute kerja dari node BRT ke node SMD 
Node putus : TMR – UBR 
Rute : BRT – SNT – TMR – DGO – SMD 
Jarak Total = 49.6 km, waktu propagasi = 242.3 
µs 
Waktu propagasi rata-rata yang dibutuhkan oleh 
Partial Path Restoration adalah 170.33 µs. 
Perbandingan  antar keempat teknik restorasi 
diatas dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar 
tersebut terlihat bahwa untuk restorasi, Partial 
Path Restoration mempunyai waktu propagasi 
170 µs. Waktu ini lebih cepat dibanding dengan 
ketiga teknik yang lain.  

 
Gambar 5. Grafik Perbandingan Waktu keadaan 

normal dengan waktu untuk setiap restorasi 
 

III. 7.  Analisa Keperluan Sumber Daya 
 
 Connectivity, sebagaimana disebutkan 
dalam persamaan 3.4 merupakan konstanta 
perbandingan antara  jumlah link dan node yang 
digunakan untuk melewatkan informasi dalam 
suatu jaringan. Konstanta connectivity berkaitan 
erat dengan kebutuhan terhadap sumber daya pada 
jaringan (fiber optik, panjang gelombang, 
perangkat WDM dan perangkat terminal) yang 
diperlukan untuk aplikasi teknik restorasi. Untuk 
rute restorasi, nilai C yang dihitung berdasarkan 
persamaan 3.4.  
 Dari semua connectivity pada setiap 
teknik restorasi akan didapatkan nilai                        
rata-ratanya :  
Nilai rata-rata untuk C pada LR adalah 0.408 
Nilai rata-rata untuk C pada PR adalah 0.441 
Nilai rata-rata untuk C pada DPR adalah 0.518 
Nilai rata-rata untuk C pada PPR adalah 0.457 
  
 Perbandingan connectivity rute restorasi 
dapat dilihat pada gambar 4. Dari gambar tersebut 
terlihat bahwa DPR mempunyai nilai connectivity 
lebih besar dibanding ketiga teknik restorasi yang 
lain. 
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Gambar 6. Grafik Perbandingan Connectivity 
Teknik Restorasi 

 
 Dalam jaringan WDM, nilai C 
menunjukkan besarnya panjang gelombang yang 
diperlukan untuk  mengaplikasikan teknik 
restorasi. Berdasarkan hasil simulasi pada gambar 
3, diketahui bahwa untuk nilai C lebih besar dari 
0.35 besarnya panjang gelombang yang 
ditambahkan adalah tetap, sebesar 80% untuk 
restorasi node berdekatan (adjacent node) dan 
60% restorasi end-to-end dari total panjang 
gelombang yang digunakan pada komunikasi 
tanpa restorasi. Dari kedua kedua teknik yang 
digunakan Proyek Akhir ini maka besarnya 
kapasitas tambahan untuk Path Restoration dan 
Disjoint Path Restoration adalah 60% dari total 
sebelum diaplikasikan restorasi. Untuk Link 
Restoration dan Partial Path Restoration adalah 
80% dari total sebelum diaplikasikan restorasi.  
 
IV. KESIMPULAN 

1.  Pada keadaan normal, total waktu rata-rata 
yang dibutuhkan untuk semua permintaan 
komunikasi adalah 203.8 µs 

2.  Untuk teknik restorasi. Total waktu ratarata 
yang dibutuhkan Link Restoration sebesar 
186.64 µs, Path  Restoration sebesar 173.81 
µs, Disjoint Path Restoration sebesar 173.32 
µs, Partial Path Restoration sebesar 170.33 
µs.  

3.  Teknik restorasi Partial Path Restoration 
mempunyai waktu rata-rata penyampaian 
komunikasi yang lebih cepat dibandingkan 
ketiga teknik restorasi yang lain tanpa 
memperhitungkan trafik.  

4.  Besarnya kapasitas tambahan untuk 
PathRestoration dan Disjoint Path 
Restoration adalah 60% dari total sebelum 
diaplikasikan restorasi. Untuk Link 
Restoration dan Partial Path Restoration 
adalah 80% dari total  sebelum diaplikasikan 
restorasi. 
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ABSTRAK 
Perguruan Tinggi adalah wahana untuk melatih, mendidik, mengembangkan dan membangun sikap dan 
kehidupan ilmiah. Perguruan tinggi juga berperan untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan teknologi 
demi kepentingan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Perguruan tinggi harus dapat menemukan solusi 
permasalahan bangsa sebagai kontribusi nyata dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sikap dan 
kehidupan ilmiah di perguruan tinggi diwujudkan dengan pengembangan kegiatan penelitian dalam 
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta permasalahan-permasalahan sosial budaya. Oleh karena 
perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakat, maka kontribusi nyata dari kehidupan ilmiah suatu 
perguruan tinggi juga harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian/pelayanan kepada masyarakat. 
Menilik alasan tersebut maka setiap Perguruan Tinggi (PT) perlu untuk mendirikan lembaga yang 
bertugas mengelola, melalukan penjaminan mutu dan mendorong pelaksanaan pengabdian/pelayanan 
kepada masyarakat. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem informasi penjaminan mutu PT 
bidang pengabdian masyarakat dengan tujuan sebuah PT dapat memanage, mengelola, melakukan 
penjaminan mutu serta meningkatkan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada  masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen maupun mahasiswanya, sehingga akan mendorong terciptanya kultur untuk selalu 
mengamalkan ilmu bagi kepentingan masyarakat di lingkungan PT. Adapun tahapan-tahapan yang 
dilakukan dalam penelitian ini meliputi : analisis kebutuhan, studi pustaka, design model proses, design 
basis data, serta perancangan user interface. Hasil penelitian berupa dokumen rancangan sistem 
penjaminan mutu bidang pengabdian/pelayanan masyarakat di lingkungan perguruan tinggi yang telah 
disesuaikan dengan standar akreditasi BAN-PT tahun 2008, adapun implementasinya diserahkan kepada 
perguruan tinggi masing-masing, karena diharapkan implementasi dari sistem informasi penjaminan 
mutu pengabdian/pelayanan masyarakat  dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan sistem informasi 
yang sudah ada.  

 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Penjaminan mutu, Pengabdian masyarakat. 
 
 
Pendahuluan  
a. Latar Belakang Masalah 

 Dalam era yang semakin kompetitif dan 
global, pesatnya perubahan budaya yang disertai 
dengan berkembangnya Ipteks di masyarakat, 
menuntut Perguruan Tinggi (PT)  untuk dapat 
mengantisipasi dan menyikapinya secara tepat 
dan cermat. Karena itulah, perlu adanya upaya 
perbaikan, peningkatan dan pengembangan pola 
proses akademis salah satunya dengan 
penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian/ 
Pelayanan Kepada Masyarakat (P2M) yang 
menjadi sangat penting dan strategis dalam 
mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. 

Sebuah PT merupakan unsur pelaksana 
akademis yang memiliki tanggung jawab untuk  
menyelenggarakan kegiatan P2M dan ikut 
mengusahakan serta mengendalikan 
administrasi sumberdaya yang diperlukan dalam 
melakukan transfer hasil pendidikan dan 
penelitian kepada masyarakat melalui berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh Dosen dan 
Mahasiswa. Dalam upaya untuk meningkatkan 
kualitas dan kemandirian sebuah PT diperlukan 
jaringan dan hubungan yang luas dengan 
stakeholders. Jaringan dan hubungan tersebut 
dapat diwujudkan melalui berbagai kerjasama 
yang saling menguntungkan. Kerjasama 
tersebut bisa dengan lembaga pemerintah, 
swasta maupun stakeholders lain yang 
berkeinginan untuk secara bersama-sama 
membangun negeri. Seorang dosen juga berarti 
menjadi seorang ilmuwan yang produktif 
menghasilkan karya ilmiah, juga berarti 
kontributif bagi pengembangan kualitas hidup 
masyarakat disekitarnya melalui serangkaian 
pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, 
selain tugas minimal untuk disebut sebagai 
seorang dosen, yaitu mengajar.  

Tugas pengabdian masyarakat tidak hanya 
berada di pundak dosen, tetapi juga mahasiswa, 
sebab seorang mahasiswa yang akan diwisuda 
menggunakan toga akan menjadi penentu 

mailto:yeninur@hotmail.com
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gelindingan bola keadilan, harus menjadi 
penegak keadilan di masyarakat kelak. Itulah 
sebabnya, pelatihan sebagai abdi masyarakat 
sudah harus diperankan oleh mahasiswa sejak 
masih kuliah [a]. 
 
b. Tujuan  

Fungsi Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) adalah sebagai lembaga formal yang 
mengkoordinasikan, memantau dan 
mengevaluasi kegiatan pengabdian dan 
pelayanan kepada masyarakat (P2M) yang 
dilaksanakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa 
di sebuah PT.  Pemberdayaan LPM sebagai 
ujung tombak sebuah perguruan tinggi dalam 
melaksanakan kegiatan P2M pada umumnya 
dirasa masih kurang optimal. Ini disebabkan 
masih kurangnya kesadaran akan pentingnya 
pengabdian masyarakat dikalangan mahasiswa, 
dosen maupun tenaga pengajar lainnya. 
Perancangan Sistem Informasi Penjaminan 
Perguruan Tinggi Bidang P2M  ini bertujuan 
untuk : 
1. Memudahkan dalam mengkoordinir dan 

mengelola kegiatan P2M 
2. Tersusunnya pedoman P2M yang akan 

menjadi standar umum 
3. Memberikan tuntunan untuk  pelaksanaan/  

penyelenggaraan  penjaminan mutu kegiatan 
P2M  

4. Memudahkan dalam memantau dan 
mengevaluasi mutu pelaksanaan P2M 

5. Memudahkan perencanaan dan sosialisasi 
penyelenggaraan seminar hasil-hasil P2M dan 
lokakarya yang sesuai dengan kebutuhan 
aktual masyarakat 

6. Memudahkan perencanaan dan sosialisasi 
penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan 
dengan penyusunan proposal, laporan dan 
penulisan artikel kegiatan P2M 

7. Meningkatkan publikasi hasil-hasil kegiatan 
P2M yang bermutu yang telah dilaksanakan 
oleh dosen/mahasiswa melalui Jurnal Ilmiah 
dan media lainnya 

8. Meningkatkan kerjasama kelembagaan 
dengan pihak di luar PT seperti: Pemerintah 
Provinsi, Kota, dan Kabupaten, Instansi 
Pemerintah dan Swasta, serta Lembaga 
Swadaya Masyarakat. 

 
Bahan dan Prosedur Penelitian  
  
a. Mekanisme Penetapan Standar 

Pengabdian   Masyarakat  
Perguruan tinggi  (PT) memberikan jasa 

pendidikan tinggi, diantaranya teridri atas Jasa 
Kurikuler (JK), Jasa Penelitian (JP), Jasa 
Pengabdian kepada Masyarakat (JPM), Jasa 
Adminstrasi (JA) dan Jasa Ekstrakurikuler (JE).  
JPM meliputi kegiatan-kegiatan untuk melayani 

masyarakat umum, terutama masyarakat yang 
ekonominya lemah atau pendidikannya masih 
rendah dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu dan 
keterampilan yang merupakan JK dan JP[1].  

Pelayanan kepada masyarakat 
merupakan kategori peningkatan relevansi dan 
kualitas PT yang dapat diwujudkan dgn 
berbagai program diantaranya: 
- peningkatan kerjasama PT untuk 

mendukung pengembangan usaha kecil 
- penyelenggaraan kerjasama dengan industri 

dan lembaga untuk meningkatkan kemam-
puan dalam ilmu dan teknologi 

- Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga 
industri 

Standar mutu pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat oleh PT perlu ditingkatkan 
secara bertahap sesuai dekgan kemampuan yang 
dimiliki PT, standar mutu ditetapkan dengan 
meramu visi PT (secara deduktif) dan 
kebutuhan stakeholder (secara induktif). 

Visi LPM adalah pernyataan yang 
menggambarkan penglihatan dari lembaga ke 
masa mendatang dalam lingkup bidangnya, 
serta kemampuan mengidentifikasi tantangan 
yang mungkin muncul dan mengidentifikasi 
peran lembaga pada ranah yang telah dilihatnya. 
Langkah signifikan yang diperlukan untuk 
menetapkan visi dan misi serta arah 
pengembangannya adalah dengan cara 
meningkatkan kemampuan mengidentifikasi 
potensi khas dan unggul yang dimiliki masing-
masing PT. Selanjutnya kekhasan dan 
keunggulan tersebut dirumuskan dan 
dikembangkan dalam sasaran-sasaran yang 
realistis dan berkelanjutan.  

Dalam melakukan penjaminan mutu, selain 
visi terdapat satu hal yang selalu menjadi acuan, 
yaitu kebutuhan stakeholders, terutama tentang 
kualitas jasa yang diberikan. Stakeholder 
tersebut dapat mencakup berbagai komponen 
antara lain sektor produktif masyarakat luas, 
pemerintah dan masyarakat PT itu sendiri. 
Mekanisme penetapan standar pengabdian 
kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 1.  

  
b. Mekanisme Pemenuhan Standar 

Pengabdian Masyarakat 
 Mutu PT dipahami sebagai kesesuaian jasa 

yang diberikan dengan kebutuhan stakeholders. 
Sistem dan proses pemberian jasa serta 
penyajian jasa PT secara terpada merupakan 
pusat perhatian dalam penentuan mutu. Karena 
seluruh sistem dan proses pemberian jasa harus 
memenuhi kebutuhan stakeholders, maka 
mereka dan kebutuhannya harus 
diidentifikasikan serta diketahui secara akurat. 
Selain itu sudah tentu sarana dan prasarana 
untuk mendukung sistem dan proses tersebut 
juga harus diperhatikan. Pada table 1 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF 1 - 3 

disampaikan tahapan bagi perencanaan dan 
pengendalian mutu pengabdian kepada 
masyarakat berupa penerapan ipteks.  

 
c. Manajemen Pengendalian Standar 

Pengabdian Masyarakat  
Untuk meraih mutu dalam perbagai 

kegiatan PT, sistem dan proses harus mendapat 
perhatian utama sejak awal, karena itu evaluasi 
harus ditujukan pada semua sistem dan proses 
kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil evaluasi 
harus dapat dijadikan dasar untuk peningkatan 
mutu selanjutnya, maka terdapat dua tujuan 
evaluasi yaitu :  
- Untuk pengendalian mutu  dilakukan 

selama berlangsungnya proses penyusnan 

proposal. Perbaikan langsung dilakukan jika 
terjadi kesalahan sehingga mutu terjamin, 
dengan demikian semua proses terkendali 
dengan baik 

- Peningkatan mutu  dilakukan secar 
menyeluruh terhadap proses, penyajian dan 
hasil pengabdian kepada masyarakat, 
kelemahan diinventarisasi dan dianalisis 
untuk menemukan faktor menghambat, 
terutama akar masalah.  

Proses pengendalian standar kegiatan 
pengabdian masyrakat yang dapat dilakukan 
oleh sebuah PT dapat dilihat pada gambar 2.  

 

 
Gambar 1 : Mekanisme Penetapan Standar Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat [1] 

 
Tabel 1  Penetapan dan Pemenuhan Standar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat [1] 
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Gambar 2 : Manajemen Pengendalian Standar Kegiatan Pengabdian Masyarakat di PT [1] 

 
d. Metodologi Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
perancangan sistem informasi penjaminan 
mutu PT bidang pengabdian masyarakat adalah 
sebagai berikut :  

- Identifikasi masalah  melakukan analisis 
dan evaluasi terhadap proses monitoring dan 
evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat 
yang pada umumnya dilakukan oleh PT 
dengan menggunakan metode wawancara 
terhadap lembaga pengabdian masyarakat di 
beberapa PT. Pada tahap ini teridentifikasi 
proses yang tidak bernilai tambah yang 
membuat proses monitoring dan upaya 
peningkatan kegiatan pengabdian masyara-
kat menjadi tidak efektif dan efisien karena 
sebagain besar masih dilakukan secara 
manual dan data-data belum terekam dan 
terorganisasi dengan baik sehingga sulit 
digunakan untuk proses penjaminan mutu 
kegiatan pengabdian masyarakat yang 
dilakukan oleh PT.    

- Pembangunan model proses monitoring,  
evaluasi ,serta upaya peningkatan kegiatan 
pengabdian masyarakat di PT yang 
didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi 
pada tahap pertama. Pada proses ini 
dilakukan penggantian dan eleminasi proses-
proses yang tergolong non added value 
menjadi proses added value, proses yang 
masih dilakukan secara manual diganti 
dengan komputerisasi, data yang masih 
dalam bentuk file sistem diganti dengan 
database system. 

- Perancangan Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu PT bidang Pengabdian Masyarakat 
berdasarkan model yang baru dibangun pada 
tahap 2 tersebut di atas. Sistem Informasi 
dirancang secara terintegrasi yang 
melibatkan mahasiswa, dosen, Direkorat 
quality assurance, direktorat bidang 
akademis, direktorat bidang pengabdian 
masyarakat, penyandang dana kegiatan 
pengabdian masyarakat beserta para ketua 
program studi serta para pimpinan 
universitas lainnya.   

 
Hasil dan Pembincangan 
 
a. Standar Mutu Pengabdian Kepada 

Masyarakat  
Standar mutu PT bidang pengabdian 

kepada masyarakat pada penelitian ini mengacu 
pada standar yang ditetapkan oleh BAN-PT 
maupun standar mutu yang umumnya 
digunakan oleh lembaga-lembaga Penelitian di 
Perguruan Tinggi. Matrik penilaian mutu 
penelitian di PT berdasarkan standar BAN-PT 
tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2 . 

Berdasarkan standar nasional tersebut di 
atas maka setiap PT di Indonesia dapat 
menyusun standar mutu pengabdiannya masing-
masing sesuai dengan visi dan misinya. Contoh 
standar, kriteria dan indikator bidang 
pengabdian masyarakat yang banyak digunakan 
oleh PT di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.  
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Tabel 2 : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat BAN-PT 2008 [2] 
 

 
 

Tabel 3 : Standar Mutu P2M [3,4] 
 

 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF 1 - 6 

 
b. Proses Penjaminan Mutu Kegiatan P2M  

Mekanisme penjaminan mutu kegiatan 
P2M di PT pada umumnya meliputi tahapan-
tahapan sebagai berikut : 
- Lembaga LPM setiap awal tahun 

mengumumkan kepada dosen dan mahasiswa 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
rencana kegiatan P2M, termasuk panduan, 
arah dan dana kegiatan P2M yang di 
laksanakan oleh PT sendiri maupun instansi 
atau lembaga di luar PT (misalnya DIKTI)    

- Dosen dan mahasiswa membuat proposal dan 
menyerahkan ke LPM 

- Proposal yg masuk dikumpulkan dan 
diseleksi oleh reviewer dari dalam maupun 
dari luar PT (Peer Group) 

- Untuk kegiatan P2M yang diselenggarakan 
oleh PT sendiri, hasil review di evaluasi oleh 
LPM, kemudian diumumkan proposal yang 
lolos seleksi, sedangkan untuk kegiatan 
penelitian yang didanai oleh pihak luar PT, 
LPM akan memantau hasil seleksi proposal 
dan akan menginformasikannya kepada 

dosen maupun mahasiswa yang telah 
mengajukan proposal 

- Bagi proposal yang lolos, diberikan dana 
awal sesuai dengan aturan dari penyandang 
dana kegiatan P2M 

- Mahasiswa/dosen melaksanakan kegiatan 
P2M 

- Pada waktu-waktu tertentu LPM & Lembaga 
penyadang dana di luar PT meninjau 
pelaksanaan dan hasil kegiatan P2M  

- Setiap dosen dan mahasiswa yang menerima 
dana P2M di laporkan ke LPM 

- Secara berkala LPM mengadakan seminar 
hasil kegiatan P2M dosen dan mahasiswa 

- Dosen dan mahasiswa diwajibkan 
menerbitkan hasil kegiatan P2M di medi 
publikasi yang tersedia 

- LPM menilai setiap hasil kegiatan P2M dan 
memberi reward/penghargaan bagi pelaksana 
terbaik setiap tahun 

Mekanisme Pencapaian Mutu kegiatan P2M 
dapat dilihat pada gambar 3.  

 

 
Gambar 3 : Bagan Alir Pencapaian Mutu Kegiatan P2M di PT [5] 
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c. Model Proses Penjaminan Mutu 
Kegiatan P2M Berbasis Komputerisasi 
 Model proses penjaminan mutu kegiatan 

P2M  berbasis komputerisasi dapat dibagi 
menjadi beberapa tahap yang dapat dilihat pada 
gambar 4 . Adapun penjelasan setiap tahapan 
dapat diurikan sbb:  
- Penetapan Standar kuantitatif/kualitatif 

P2M, peta P2M, program P2M jangka 
panjang/pendek, paduan, arah & penyediaan 
dana P2M  proses ini dilakukan melalui 
pelaksanaan riset terhadap kebutuhan 
masyarakat, stakeholder, industri/dunia 
usaha serta berdasarkan kepada visi, misi 
dan hasil analisis SWOT Perguruan Tinggi. 
LPM menyusun dan mensosialisasikannya 
dengan menggunakan  modul aplikasi 
standar mutu Kegiatan P2M 

- Dosen dan Mahasiswa dapat mengajukan 
proposal berdasarkan informasi yang dapat 
diakses melalui modul aplikasi standar mutu 
kegiatan P2M yang salah satu informasi 
yang ditampilkan  adalah program-program 
P2M tahun berjalan yang didanai oleh pihak 
PT sendiri maupun pihak luar peserta 
panduan lengkap penyusunan proposal dan 
jumlah dana yang dapat digunakan 

- Dosen dan mahasiswa dapat mengajukan 
Proposal melalui modul aplikasi pengajuan 
dan penilaian proposal kegiatan P2M. 
Proposal yang telah diajukan akan direview 
oleh peer group yang ditunjuk oleh lembaga 
penelitian di lingkungan PT maupun di luar 
PT. Melalui modul aplikasi ini juga dosen 
dan mahasiswa dapat melihat pengumuman 
hasil evaluasi proposal.  

- Bagi dosen dan mahasiswa yang 
proposalnya telah disetujui untuk didanai, 
berikutnya dapat menggunakan modul 
aplikasi pelaksanaan kegiatan P2M untuk 
mendapatkan informasi detail tentang 
panduan pelaksanaan P2M beserta 
penggunaan dana, sarana dan prasarana yang 
diperlukan.  

- Selama melaksanakan kegiatan P2M, dosen 
dan mahasiswa harus membuat laporan 
pelaksanaan P2M yang akan dievaluasi oleh 
LPM di dalam maupun di Luar PT.  Laporan 
kegiatan P2M disampaikan melalui modul 
aplikasi pelaksanaan kegiatan P2M. 

- LPM di dalam maupun di luar PT secara 
berkala akan meninjau dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan P2M oleh dosen dan 
mahasiswa, hasil evaluasi disampaikan 
melalui modul aplikasi evaluasi kegiatan 
P2M, sehingga dosen dan mahasiswa dapat 
segera mengetahui jika terdapat ketidak 
cocokan antara pelaksanaan kegiatan P2M 
dengan standar yang telah ditetapkan dan 
segera memperbaikinya.  

- Setelah menyelesaikan kegiatan P2M, dosen 
dan mahasiswa diwajibkan untuk membuat 
laporan akhir serta mempublikasikannya 
pada seminar, jurnal, buku referensi atau 
media lainnya. Laporan akhir dan publikasi 
hasil kegiatan P2M disampaikan lewat 
modul aplikasi hasil kegiatan P2M 

- LPM di dalam dan diluar PT dapat 
memberikan penilaian dan penghargaan 
terhadap hasil kegiatan P2M dosen dan 
mahasiswa yang berkualitas berdasarkan 
standar-standar yang telah ditentukan. 

 

 
Gambar 4 : Bagan Alir Pencapaian Mutu Kegiatan P2M di PT Berbasis Komputerisasi 
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Adapun peranan Direktorat Quality 

Assurance dalam penjaminan mutu kegiatan 
P2M di PT dapat dilihat pada gambar 5.  

Hasil perancangan proses dan perancangan 
database aplikasi penjaminan mutu kegiatan 

P2M digambarkan dalam context diagram dan 
Entity Relationship Diagram (ERD) dapat 
dilihat pada gambar 6 dan 7. 

 

 
Gambar 5 : Bagan Alir Penjaminan  Mutu Kegiatan P2M  di PT Berbasis Komputerisasi 

 

 
Gambar 6 : Context Diagram Penjaminan  Mutu Kegiatan P2M di PT 
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Gambar 7 : ERD Penjaminan Mutu Kegiatan P2M di PT 

 
Berikut beberapa contoh user interface untuk sistem informasi penjaminan mutu P2M : 
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Gambar 8 : User Interface Penjaminan  Mutu Kegiatan P2M di PT 
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Kesimpulan  

Setiap Perguruan Tinggi baik PTN maupun 
PTS dituntut untuk senantiasa dapat turut 
memikirkan dan membantu meningkatkan 
derajat kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakatnya. Karena memiliki berbagai 
perangkat keahlian dan bidang keilmuan, PT 
dapat berperan besar dalam melakukan 
berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu 
dan teknologi yang dimilikinya guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Apalagi dengan adanya 
era globalisasi yang sekarang sedang melanda 
dunia termasuk Indonesia dimana kebutuhan 
akan peran serta dunia pendidikan tinggi dalam 
mendorong pembangunan menjadi lebih penting 
lagi. 

Untuk dapat meningkatkan mutu kegiatan 
P2M, dibutuhkan adanya proses  penjaminan 
mutu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 
sehingga dapat selalu dilakukan evaluasi dan 
upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. 
Penjaminan mutu bidang P2M merupakan 
suatu hal yang perlu dikembangkan oleh 
setiap PT di Indonesia guna mencapai citranya 
sebagai Universitas berciri Kebangsaan dan 
Universitas Unggulan di tingkat internasional. 
Oleh sebab itu semua anggota sivitas 
akademika yang terlibat dalam kegiatan P2M 
harus memahami dengan jelas bagaimana dan 
apa yang harus diperhatikan agar kegiatan 
P2M dapat benar-benar bermutu untuk 
membantu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan bangsa. Untuk 
ini penjaminan mutu kegiatan P2M harus 
sudah dijalankan sejak perencanaan hingga 
evaluasi dan diikuti dengan usaha perbaikan 
sebagai sebuah siklus yang berputar terus-
menerus setiap tahun. 

Tujuan dan fungsi sistem informasi 
penjaminan mutu P2M yang dikembangkan 
dalam penelitian ini adalah sebagai alat bantu 
untuk memudahkan dalam menjalankan 
penjaminan mutu, sosialilasi, pengelolaan dan 
peningkatan kuantitas maupun kualitas dari 
kegiatan P2M yang dijalankan oleh sebuah PT. 
Adapun sasaran dari sistem informasi ini adalah 
para manajer, pengelola dan dosen/mahasiswa 
dan civitas akademika lainnya yang terkait 
dengan kegiatan P2M. 
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ABSTRAK 
Watermarking merupakan salah satu metode proteksi hak cipta yang bertujuan untuk menanggulangi 
penyebaran karya seseorang secara ilegal. Pada dasarnya, watermarking adalah proses penandaan 
suatu citra dengan pesan hak cipta atau signature yang secara rahasia disisipkan dalam citra namun 
tidak terlihat perbedaan antara citra asli dengan citra yang telah ditandai. Pada penelitian ini akan 
dilakukan pengembagan algoritma watermarking yang dilakukan pada kawasan wavelet – Discrete 
Cosine Transform (DCT). Sebagai obyek penelitian digunakan citra warna sebagai citra host, sedangkan 
sebagai citra watermark digunakan citra biner dengan ukuran 1/16 citra host. Proses embedding 
dilakukan berdasarkan Human Visual System (HVS), sehingga diharapkan diperoleh watermark yang 
tidak kelihatan (invisible watermark). Proses embedding dilakukan dengan algoritma aditif. Pada 
alihragam yang dikembangkan, watermark disisipkan pada komponen frekuensi tinggi citra. Wavelet 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wavelet db4. Sedangkan alihragam DCT yang digunakan 
adalah operasi blok 8x8, yang diharapkan dapat mengurangi beban komputasi. Berdasarkan pengujian 
yang dilakukan terhadap algoritma watermarking, menunjukkan bahwa algoritma watermarking yang 
dikembangkan secara umum tahan terhadap pemberian derau, operasi geometris citra dan operasi-
operasi pengolahan citra. Algoritma watermarking yang dikembangkan kurang dapat bertahan terhadap 
serangan-serangan tapis lolos-bawah dan tapis median. Algoritma watermarking yang dikembangkan 
mempunyai unjuk kerja yang sangat baik terhadap serangan tapis lolos-atas. 
 
Kata kunci : watermarking citra, alihragam wavelet, alihragam Discrete Cosine Transform (DCT), 

Human Visual System (HVS) 
 
 
Pendahuluan  

 Dewasa ini perkembangan teknik 
pengolahan citra sudah sangat pesat. 
Perkembangan itu didukung pula oleh komputer 
dengan kapasitas memori yang besar, sehingga 
memungkinkan untuk melakukan komputasi 
dalam waktu yang relatif singkat. Banyak 
aplikasi yang terdapat dalam teknik pengolahan 
citra, diantaranya adalah peningkatan citra 
(image enhancement), pemulihan citra (image 
restoration), analisis citra (image analysis), 
sistem kompresi data citra (image compression), 
dan sistem keamanan data citra. 

Diantara sekian banyak aplikasi 
pengolahan citra, bidang yang banyak menarik 
perhatian adalah sistem keamanan data citra. 
Metode pengamanan data yang telah banyak 
dilakukan antara lain adalah steganografi, 
enkripsi, dan fingerprint. Saat ini, seiring 
dengan berkembangnya teknologi informasi, 
publikasi elektronik, dan sistem distribusi 
video/citra digital melalui internet, maka 
diperlukan suatu teknik yang dapat digunakan 
untuk melakukan proteksi terhadap hak cipta. 
Watermarking merupakan salah satu metode 
proteksi hak cipta yang bertujuan untuk 
menanggulangi penyebaran karya seseorang 
secara ilegal. Pada dasarnya, watermarking 

adalah proses penandaan suatu citra dengan 
pesan hak cipta atau signature yang secara 
rahasia disisipkan dalam citra namun tidak 
terlihat perbedaan antara citra asli dengan citra 
yang telah ditandai. Pesan hak cipta yang 
disisipkan dapat berupa nomor register (seperti 
UPC: Universal Producer Number) yang sering 
dijumpai dalam CD, pesan teks, gambar atau 
logo perusahaan, citra tanda tangan atau sidik 
jari seseorang ataupun citra foto seseorang. 

Teknik watermarking yang berkembang 
saat ini masih memiliki kekurangan dalam hal 
ketahanan terhadap operasi-operasi pengolahan 
citra (misalnya penapisan, operasi modifikasi 
aras keabuan), ketahanan terhadap serangan 
derau, ketahanan terhadap operasi-operasi 
geometris (misalnya pemotongan, penyekalaan 
dan rotasi citra), dan ketahanan terhadap operasi 
kompresi citra. Dalam penelitian ini akan 
dikembangkan sebuah metode watermarking 
yang diharapkan kebal terhadap operasi-operasi 
pengolahan citra, tahan terhadap serangan 
derau, dan tahan terhadap operasi-operasi 
geometris citra. Metode watermarking yang 
dikembangkan menggunakan gabungan antara 
alihragam wavelet – Discrete Cosine Transform 
(DCT). Proses embedding pada kawasan 
wavelet – DCT dilakukan berdasarkan Human 
Visual System (HVS) dengan obyek berupa citra 
warna, sehingga diharapkan diperoleh 
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watermark yang tidak kelihatan (invisible 
watermark). 

Istilah steganografi atau 
menyembunyikan informasi sejarahnya telah 
dimulai sejak jaman Yunani kuno ketika 
seorang raja hendak mengirimkan pesan rahasia 
yang harus melewati daerah musuh. Raja 
tersebut memanggil budak kepercayaannya 
untuk kemudian mentato pesannya diatas kulit 
kepala. Begitu rambut budak tersebut tumbuh, 
budak tersebut kemudian dikirim hingga ke 
tujuannya. Teknik demikian terus berkembang 
hingga pada abad ke-20, ketika tentara Jerman 
menyembunyikan informasi dengan cara 
menulis pesan dengan tinta yang tidak bisa 
dilihat. Begitu sampai di tujuan, pesan tersebut 
diolah sedemikian rupa hingga tulisannya 
muncul. 

Saat ini, seiring dengan kemajuan 
komputer, teknik steganografi berkembang ke 
arah bentuk menempelkan logo dalam informasi 
yang dapat dilihat (watermarking tampak), atau 
logo yang tidak dapat dilihat (watermarking 
tidak tampak) yang disimpan dalam citra digital. 
Watermarking dapat digunakan sebagai bukti 
kepemilikan dalam persidangan [1]. 

Berdasarkan kawasan penyisipan 
watermark, terdapat dua cara untuk melakukan 
watermarking, yaitu watermarking pada 
kawasan spasial dan watermarking pada 
kawasan frekuensi [2]. Watermarking pada 
kawasan spasial [3, 4, 5, 6] mudah 
diimplementasikan dan tidak memerlukan citra 
asli (host) untuk mendeteksi watermark. 
Keunggulan penggunaan watermarking pada 
kawasan spasial adalah beban komputasi yang 
relatif lebih sedikit, sehingga dapat 
diimplementasikan untuk aplikasi real time. 
Kelemahan penggunaan watermarking pada 
kawasan spasial adalah kegagalan untuk 
mendeteksi watermark apabila citra telah diolah 
misalnya dengan penapisan, operasi geometris 
(cropping, penyekalaan citra), dan kompresi. 
Kelemahan yang lain adalah terjadinya 
penurunan kualitas citra karena watermarking 
diterapkan langsung pada piksel citra [7].  

Watermarking pada kawasan frekuensi 
dapat dilakukan pada kawasan Discrete Cosine 
Transform (DCT), Discrete Fourier Transform 
(DFT), dan Discrete Wavelet Transform 
(DWT). Cox et al. [8] dan Koch et al. [9] telah 
melakukan penelitian watermarking yang 
dilakukan pada kawasan DCT. Ramkumar et al. 
[10] melakukan penelitian watermarking yang 
dilakukan pada kawasan DFT. Penelitian 
watermarking pada kawasan DWT telah banyak 
dilakukan. Penggunaan keluarga wavelet 
Daubechies dan kode Hamming membuat citra 
yang telah disisipi watermark lebih tampak 
seperti aslinya. Kanai et al. [11] menggunakan 

citra poligon sebagai citra host, sehingga dapat 
digunakan untuk melakukan proteksi hak cipta 
terhadap model-model geometris 3-dimensi. 
Pereira et al. [12] menitikberatkan pada 
optimisasi proses embedding dengan 
menggunakan linear programming. 
Watermarking pada kawasan DWT dapat juga 
dilakukan dengan menggabungkan dengan 
algoritma kompresi HS (Hierarchical 
Segmentation) dan menggunakan citra medis 
ROI (Region of Interest) sebagai citra host [13]. 
Watermarking dapat digunakan untuk tujuan 
image authentication dengan menggunakan 
teknik kuantisasi optimal [14].  

Watermarking pada kawasan frekuensi 
secara umum memberikan perlindungan yang 
lebih terhadap pengolahan terhadap citra yang 
telah disisipi watermark [15]. Akan tetapi 
watermark pada kawasan frekuensi umumnya 
membutuhkan citra asli (host) untuk mendeteksi 
watermark. 

Diantara ketiga jenis kawasan 
transformasi tersebut, kawasan DWT memiliki 
kelebihan dalam hal ketelitian analisis terhadap 
isyarat transformasi. Koefisien transformasi 
hasil DWT selanjutnya digabungkan dengan 
data watermark yang telah dipersiapkan guna 
penggabungan.  

Pada penelitian ini akan dilakukan 
pengembangan algoritma watermarking yang 
dilakukan pada kawasan wavelet-DCT. 
Diharapkan akan diperoleh algoritma yang 
tahan terhadap operasi-operasi pengolahan citra, 
serangan derau, operasi-operasi geometris citra. 
Proses embedding pada kawasan wavelet – DCT 
dilakukan berdasarkan Human Visual System 
(HVS) dengan obyek berupa citra warna, 
sehingga diharapkan diperoleh watermark yang 
tidak kelihatan (invisible watermark).  
 
 
Prosedur Penelitian  

Penelitian akan dilakukan dalam 
beberapa tahap: 
1.  Pengumpulan bahan 

Pengumpulan bahan bertujuan untuk 
memperoleh literatur yang lengkap tentang 
bahan yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan 
dilakukan dengan mencari buku, jurnal, tesis 
yang berhubungan dengan bahan yang sedang 
diteliti. Pengumpulan bahan dapat 
memanfaatkan perpustakaan yang sudah ada 
dan mengakses situs-situs internet yang telah 
mempublikasikan hasil penelitian. Berdasarkan 
bahan-bahan yang sudah diperoleh kemudian 
dilakukan pengembangan terhadap algoritma 
watermarking yang akan diteliti. 

 
2. Analisis dan Perancangan perangkat-
lunak 
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Pada tahap ini dilakukan penyusunan 
flowchart berdasarkan algoritma yang 
dikembangkan. Penyusunan flowchart bertujuan 
untuk mempermudah penyusunan perangkat-
lunak.  

 
3. Pembuatan perangkat-lunak 

Hasil rancangan flowchart kemudian 
diimplementasikan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Matlab 6.5. Pembuatan 
perangkat lunak akan dilakukan secara modular. 
Pembuatan perangkat-lunak dilakukan dalam 
tahap sbb. 

(i) Pembuatan perangkat-lunak proses 
embedding 
Proses embedding watermark meliputi 
beberapa fungsi/prosedur sbb. 
1. Prosedur alihragam wavelet – 

DCT 
2. Prosedur alihragam wavelet untuk 

citra biner 
3. Prosedur permutasi pseudo-

random 
4. Prosedur pemilihan koefisien 

wavelet – DCT 
5. Prosedur penyisipan watermark 
6. Prosedur alihragam balik wavelet 

– DCT 
  

(ii) Pembuatan perangkat-lunak proses 
ekstraksi watermark  
Proses ekstraksi watermark meliputi 
beberapa fungsi/prosedur sbb. 
1. Prosedur alihragam wavelet – 

DCT 
2. Prosedur mengekstraksi tiap-tiap 

subbidang 
3. Prosedur alihragam balik 

permutasi pseudo-random 
4. Prosedur rekonstruksi citra 

watermark 
5. Prosedur untuk menghitung 

korelasi watermark 
 
4. Pengujian perangkat-lunak 

Perangkat lunak yang sudah jadi 
kemudian diuji dengan menggunakan data citra 
yang sesungguhnya. Pada tahap ini dilakukan 
pengujian apakah perangkat-lunak sudah 
bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Revisi 
perangkat-lunak dapat dilakukan jika program 
tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 
 
Hasil dan Pembincangan 

 Pada simulasi komputer digunakan 
citra host berupa citra warna dengan ukuran 
512x512 dan citra watermark berupa citra biner 
dengan ukuran 128x128. Penggunaan citra biner 
sebagai watermark karena citra biner umumnya 
berukuran kecil dan dapat dengan mudah 

disisipkan ke citra host secara tak terlihat. 
Informasi mengenai logo perusahaan, logo 
universitas, tandatangan, ataupun barcode sudah 
sangat mencukupi jika direpresentasikan 
menggunakan citra biner. Citra biner juga lebih 
tahan terhadap serangan yang ingin 
melemahkan atau membuang watermark. Citra 
biner yang mengalami kehilangan informasi, 
secara pola masih dapat dikenali. Berbeda kalau 
digunakan teks sebagai watermark, perubahan 
yang terjadi hanya pada satu bit teks akan 
mengubah informasi watermark secara 
signifikan. Beberapa contoh hasil penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
 
 

Tabel 1 Contoh Hasil Watermarking 
menggunakan Alihragam Wavelet – DCT. 
Jenis 
Serangan 

Citra Stego Citra 
Watermark 
Hasil 
Ekstraksi 

Derau Salt and 
Pepper dengan 
densitas 0,01 

 

 

Derau Gaussian 
dengan varians 
derau 0,01 

 

 

Pemotongan 
sebesar 25% 

 

 

Tapis Lolos-
Atas 

 

 

Perubahan nilai 
brightness 
sebesar +50 
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Perentangan 
Kontras 
menggunakan 
Histogram 
Equalization 

 

 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

terdapat beberapa karakteristik strategi 
embedding menggunakan alihragam wavelet 
dan DCT  

 
Grafik Hubungan Antara Densitas Noise Salt and 

Pepper dengan Korelasi Watermark
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Gambar 1 Grafik hubungan antara densitas 

derau salt and pepper dengan korelasi 
watermark. 

 
Grafik Hubungan Antara Varians Noise 
Gaussian dengan Korelasi Watermark
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Gambar 2 Grafik hubungan antara varians 
noise Gaussian dengan korelasi watermark. 

 
Berdasarkan grafik pada Gambar 1, 

terlihat bahwa semakin besar densitas derau salt 
and pepper maka akan semakin kecil korelasi 
watermark yang diperoleh. Hal ini disebabkan 
karena pemberian derau salt and pepper akan 
menghilangkan informasi watermark pada 
piksel yang terkena derau. Berdasarkan Gambar 
2 terlihat bahwa semakin besar varians derau 
Gaussian maka akan semakin kecil korelasi 
watermark yang diperoleh. Hal ini disebabkan 
karena sifat derau Gaussian yang terjadi pada 
seluruh daerah citra, namun dengan intensitas 
yang berbeda yang kemungkinan akan 
menghilangkan informasi watermark.  

 

Grafik Hubungan Antara Persentase Pemotongan 
Citra dengan Korelasi Watermark
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Gambar 3 Grafik hubungan antara persentase 
pemotongan citra dengan korelasi watermark. 

 
Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa 

semakin besar pemotongan citra maka akan 
semakin kecil korelasi watermark yang 
diperoleh. Hal ini disebabkan proses 
pemotongan citra akan menghilangkan 
informasi watermark yang ada. Pada embedding 
yang dilakukan pada subbidang detail citra, 
pemotongan yang dilakukan pada daerah yang 
halus akan menghasilkan korelasi watermark 
yang lebih baik dibandingkan pemotongan yang 
dilakukan pada daerah yang tajam/detail citra. 
Hal ini disebabkan sifat embedding yang 
dilakukan pada frekuensi tinggi akan 
menyembunyikan informasi watermark pada 
detail citra. Jika pemotongan dilakukan pada 
detail citra, maka akan banyak menghilangkan 
informasi watermark, sehingga diperoleh 
korelasi watermark yang lebih rendah.  

Grafik Hubungan Antara Ukuran Penyekalaan Citra 
dengan Korelasi Watermark
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Gambar 4 Grafik hubungan antara ukuran 

penyekalaan citra dengan korelasi watermark. 
 

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa 
semakin besar perbedaan ukuran penyekalaan 
terhadap citra asli maka akan semakin kecil 
korelasi watermark yang diperoleh. Hal ini 
disebabkan proses penyekalaan akan 
menghilangkan informasi watermark yang ada.  

Grafik Hubungan Antara Ukuran Jendela Tapis 
Median dengan Korelasi Watermark
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Gambar 5 Grafik hubungan antara ukuran 
jendela tapis median dengan korelasi 

watermark. 
 

Grafik Hubungan Antara Ukuran Jendela Tapis 
Mean dengan Korelasi Watermark
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Gambar 6 Grafik hubungan antara ukuran 

jendela tapis mean dengan korelasi watermark. 
 

Berdasarkan grafik pada Gambar 5 dan 
6, embedding yang dilakukan pada kawasan 
wavelet – DCT  kurang kebal terhadap serangan 
tapis mean dan tapis median. Rendahnya nilai 
korelasi watermark disebabkan penyisipan 
watermark dilakukan pada frekuensi tinggi atau 
bagian detail citra, sedangkan sifat tapis median 
adalah menghaluskan citra atau menghilangkan 
titik-titik yang terisolasi yang kebanyakan 
mengkontribusikan komponen frekuensi tinggi 
citra. Dengan berkurangnya komponen 
frekuensi tinggi citra, maka informasi 
watermark yang disisipkan pada kawasan 
frekuensi tinggi citra secara otomatis akan 
berkurang juga.  

 
Kesimpulan  

 Operasi-operasi pengolahan citra 
(penapisan, perubahan brightness dan 
penyamaan histogram) akan menyebabkan 
turunnya nilai korelasi watermark yang diurai. 
Strategi embedding yang dilakukan pada 
subbidang detail citra mempunyai keunggulan 
lebih kebal terhadap serangan-serangan tapis 
lolos-atas, perubahan brightness dan penyamaan 
histogram.  

Pemberian derau terhadap citra stego 
akan menyebabkan turunnya nilai korelasi 
watermark yang diurai. Semakin banyak derau 
akan semakin turun nilai korelasi watermark 
yang diperoleh. Walaupun nilai korelasi turun, 
namun secara visual pola watermark masih 
dapat dikenali. Strategi embedding yang 
dikembangkan cukup dapat bertahan terhadap 
serangan pemberian derau, baik derau Gaussian 
maupun derau salt and pepper.  

Proses pemotongan dan penyekalaan 
citra akan menyebabkan turunnya nilai korelasi 
watermark yang diurai. Semakin besar 
pemotongan citra maka akan semakin turun 
nilai korelasi watermark yang diperoleh. 
Semakin berbeda ukuran penyekalaan terhadap 

ukuran citra asli maka nilai korelasi watermark 
yang diperoleh juga akan semakin turun. 
Algoritma watermarking yang dikembangkan 
cukup dapat bertahan terhadap serangan 
pemotongan dan penyekalaan citra. 
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ABSTRAK 

Ada berbagai cara untuk mendeteksi penyakit osteoporosis (pengeroposan tulang), dan salah satunya 
adalah dengan melihat gambaran osteoporosis melalui foto rontgen atau X-ray yang kemudian 
dianalisis secara manual oleh pakar rheumatologi.Penelitiani ini dikerjakan dengan tujuan untuk 
membuat suatu sistem yang dapat mendeteksi penyakit osteoporosis pada manusia dengan 
menerapkan prinsip rheumatologi, dimana daerah utama yang diidentifikasi adalah antara 
pergelangan tangan hingga jari-jari tangan.Sistem kerja yang ada di dalam perangkat lunak ini 
meliputi tiga pemrosesan penting, yaitu proses pengolahan citra, proses reduksi piksel, dan proses 
jaringan syaraf tiruan. Awalnya, citra X-ray digital (30 x 30 piksel) dilakukan pengkonversian warna 
dari RGB ke grayscale, kemudian dithresholding dan diambil nilai graylevel-nya. Nilai-nilai tersebut 
selanjutnya dinormalisasi ke interval [0.1, 0.9], lalu direduksi dalam ruang eigen dengan 
menggunakan metode PCA (Principal Component Analysis), dan hasilnya dijadikan input pada 
proses jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk mengetahui analisa penyakit dari X-ray yang 
dimasukan. Dari hasil pengujian dengan learning rate sebesar 0.7 dan momentum sebesar 0.4, sistem 
ini memiliki tingkat keberhasilan 73% - 100% untuk uji data non-learning dan 100% untuk data 
learning. 
 
Kata kunci : osteoporosis, pengolahan citra, PCA, jaringan syaraf tiruan.   
.   
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Dewasa ini, kebutuhan akan piranti 
pengenal / pendeteksi yang handal sangat 
dibutuhkan. Pengembangan teknologi 
pengenalan yang berupa kecerdasan buatan 
menjadi sangat penting dan membantu karena 
selain mempermudah, juga mempercepat 
pekerjaan manusia. Salah satu ilmu yang 
mendukung teknologi tersebut adalah artificial 
neural network (jaringan syaraf tiruan), dimana 
dalam sepuluh tahun terakhir 
pengaplikasiannya telah banyak dikembangkan 
di berbagai bidang. Misalnya dalam bidang 
kedokteran di Indonesia. Beberapa alat 
berbasiskan teknologi jaringan syaraf tiruan 
yang telah digunakan di rumah-rumah sakit 
diantaranya CT. SCAN, MRI, Ultrasonografi 
(USG), Mesin sinar-X, Mamografi, dan lain-
lain.  

Sejalan dengan perkembangan perangkat 
lunak dan perangkat keras, teknik analisis 
jaringan syaraf tiruan membutuhkan terobosan 
teoritis untuk mempercepat kinerja jaringan. 
Sebagian besar aplikasi yang telah 
dikembangkan menggunakan jaringan syaraf 
tiruan umpan maju dengan pembobot dikoreksi 

yang dinamakan metode backpropagation. Hal 
ini disebabkan metode backpropagation 
termasuk kedalam pelatihan supervised 
(terbimbing) dan cocok untuk berbagai aplikasi 
[5], serta hasil yang dikerjakan lebih optimal 
dibandingkan dengan metode jaringan syaraf 
tiruan lainnya [4]. Oleh karena perkembangan 
itulah peneliti mengangkat tema jaringan syaraf 
tiruan sebagai proyek penelitian, dimana 
penelitian ini dibuat untuk mendeteksi penyakit 
berupa penyakit osteoporosis (pengeroposan 
tulang) pada tangan melalui media citra (X-
Ray) digital dengan menggunakan metode 
backpropagation dan representasi cirinya 
dalam ruang eigen. 

Umumnya, untuk mendeteksi osteoporosis 
pada tubuh dapat dilihat dari gejala-gejala yang 
ditimbulkan, seperti nyeri pada bagian tertentu, 
bengkak-bengkak, dan kram atau otot sulit 
digerakkan. Namun hal ini tidaklah cukup 
untuk membuktikannya. Oleh karena itu, 
diperlukan pemeriksaan lebih lanjut lagi seperti 
pemeriksaan radiologi untuk menilai densitas 
massa tulang yang sensitif, dan hasilnya berupa 
gambar X-ray yang lalu dianalisis oleh pakar 
rheumatologi.  

Beberapa analisa yang digunakan pakar 
rheumatologi maupun spesialis penyakit dalam 
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sebagai acuan untuk menentukan osteoporosis 
dari suatu gambar X-ray yaitu dengan melihat 
ada atau tidaknya pembengkakan, pengapuran, 
perubahan bentuk tulang yang signifikan 
(membengkok/memendek), atau bahkan terjadi 
fracture (patah tulang) [7]. Sistem analisis 
inilah yang kemudian penulis terapkan pada 
perangkat lunak deteksi osteoporosis untuk 
proyek penelitian. 
 
Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan 
antara lain : 

- Mempermudah untuk melakukan 
pendeteksian gangguan osteoporosis 
karena hanya memerlukan gambar X-ray 
tangan dari radiologi. 

- Memperoleh hasil prediksi yang cepat dan 
optimal dalam mengenali penyakit 
osteoporosis. 

- Memperoleh persentase keberhasilan 
jaringan dalam mengenali penyakit 
sehingga dapat diketahui tingkat 
kesalahannya. 

 
PROSEDUR PENELITIAN 
 
Metode Penelitian 

Di dalam penelitian ini, dilakukan empat 
metode penelitian, yaitu : 
1. Studi Lapangan 

Dilakukan di RS. Usada Insani, 
Tangerang. Spesialis Penyakit Dalam sub 
bagian Rheumatologi untuk memperoleh 
informasi & data sampel ciri-ciri X-ray 
yang terlihat terdapat pengeroposan tulang.  

2. Analisis Data 
Dilakukan pada contoh-contoh aplikasi 
JST yang telah ada untuk mengetahui apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemrosesan 
jaringan dan bagaimana suatu jaringan 
buatan dapat mengenali penyakit. 

3. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Setelah memahami image processing, dan 
algoritma JST Backpropagation, dilakukan 
perancangan aplikasi guna menerapkan 
metode JST dan image processing 
tersebut. 

4. Implementasi Sistem 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari 
perancangan aplikasi yang selesai dibuat 
dan kemudian dijalankan dengan 
menggunakan sampel-sampel X-ray yang 
telah dikumpulkan sebagai data pengujian. 
 

Peralatan Penelitian 
Pada penelitian ini, dibutuhkan beberapa 

peralatan pendukung dalam pengerjaannya 

seperti komputer berkapasitas minimum 
Memori 1GB, Video Card 32Mb, Scanner, dan 
software installer Visual Studio 6.0.  
 
Data Proses 

Data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah sekumpulan citra X-ray bergambar 
rangka tulang tangan sebanyak 40 buah citra, 
dimana setelah melalui proses scan akan 
menghasilkan citra digital (*.PCX). 

 
Gambar 1. Sekumpulan Data Citra 
Osteoporosis dan Non-Osteoporosis 

 
Dari ke-40 citra X-ray tersebut, 

dikelompokkan 10 citra adalah citra X-ray 
untuk pelatihan dan 30 citra lainnya untuk 
pengujian. Masing-masing pengelompokkan 
digunakan perbandingan citra normal (non 
osteoporosis) dan citra osteoporosis sebesar 
50:50. 

 
ANALISA & PERANCANGAN 

 
Konversi ke Grayscale [1] 

Konversi warna citra RGB menjadi 
greyscale dilakukan pada penelitian ini dengan 
maksud agar dapat menyederhanakan model 
warna citra X-ray menjadi 8 bit dengan 
greylevel tiap pixel antara  0 hingga 255. 

Rumus konversinya yaitu : 

.............1) 
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Thresholding 

Thresholding selain digunakan untuk 
mengatur derajat keabuan citra juga dapat 
mengkonversi data citra menjadi data biner 
(binerisasi) dengan tujuan agar proses 
selanjutnya menjadi mudah [1]. 

Algoritma dari threshoding yaitu 
sebagai berikut : 

1. Inisialiasi nilai threshold 
2. Ambil pixel citra mulai dari baris dan 

kolom pertama hingga baris dan kolom 
akhir 

3. Bandingkan : 
    jika pixel > nilai threshold  
          pixel = pixel 
    jika pixel <= nilai threshold 
          pixel = 0 

 
Normalisasi Data 

Normalisasi data pada program ini 
dilakukan ke interval [0.1, 0.9] yang dalam 
perhitungan mendekati interval sebenarnya 
yaitu [0, 1]. Hal ini karena penggunaan fungsi 
aktivasi pada proses JST ini adalah fungsi 
sigmoid biner yang mempunyai output “0” dan 
“1”  

 .......2) 
 
Mereduksi Jumlah Piksel 

Dalam mereduksi jumlah piksel data citra 
agar mengurangi beban komputasi, penelitian 
ini menggunakan teknik PCA atau Principle 
Component Analysis. Teknik ini cocok 
digunakan karena akan menghasilkan ukuran 
matriks jauh lebih kecil dari matriks awalnya 
dan tidak mengurangi karakteristik informasi 
yang sebenarnya [3] 

Pengaplikasian metode ini pada penelitian 
digunakan bersamaan dengan module KLT 
yang telah ada [6] dalam mencari nilai dan 
vektor eigen. 

Algoritmanya adalah sebagai berikut : 
1. Membentuk matriks citra (baris = total 

piksel tiap citra, kolom = jumlah data 
input citra) 

2. Menghitung rata-rata vektor citra 
sehingga membentuk matriks rata-rata: 

.........3) 
3. Menghitung selisih input citra (Y) 

dengan matriks rata-rata (µ) : 

  ..........4) 
4. Mencari matriks simetrik (scatter) atau 

covariance : 

  …….5) 
5. Menjalankan module KLT 
6. Mengambil nilai eigen (D) dan vektor 

eigen (V) dari module KLT 
7. Mengurutkan vektor eigen berdasarkan 

nilai eigen yang terbesar, mereduksi dan 
mentranspose hasil matriks 

8. Mencari vektor ciri, dimana kolom 
adalah citra dan baris adalah piksel-
piksel : 

..........6) 
 
Proses JST Backpropagation 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan 
suatu sistem pemrosesan informasi yang 
mempunyai karakteristik menyerupai jaringan 
saraf manusia [4]. Backpropagation merupakan 
salah satu dari metode JST tersebut. 

JST Backpropagation memiliki 2 tahap 
pemrosesan, yaitu : 
1. Tahap Pelatihan (Training) 

Algoritma pelatihan Backpropagation yaitu : 
1. Menentukan nilai parameter (unit 

output, threshold, momentum, learning 
rate, tolerance, epoch) dan jumlah 
lapisan 

2. Memasukkan data training (piksel citra) 
3. Inisialisasi nilai bobot dan bias 

(Algoritma Nguyen Widrow) 
4. Lakukan proses Feed-Forward : 

a. Tiap unit input (Xi, i =1,2... total 
input) mengirimkan sinyal ke tiap 
unit hidden dan menjumlahkan 
pembobotnya (vji) : 

 …….7) 
b. Memberikan fungsi aktivasi sigmoid 

biner pada Zin untuk menghasilkan 
output Z(j) : 

 ……8) 
c. Tiap unit hidden Z(j) mengirimkan 

sinyal ke unit output (Y) yang hanya 
terdiri dari 1 buah unit output, dan 
menjumlahkan pembobotnya (wkj) : 

 ……9) 
d. Memberikan fungsi aktivasi sigmoid 

biner pada Yin untuk menghasilkan 
output Y[k], k = 1 : 

........10) 
e. Bandingkan hasil output dengan 

target (“0” adalah normal, “1” adalah 
osteoporosis) dimana terdapat 
threshold tertentu : 
       Jika output >= threshold 
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             Prediksi = “Osteoporosis” 
       Jika output < threshold 
             Prediksi = “Normal” 

5. Lakukan proses Back-Forward : 
a. Unit output (Yk, k =1) menerima 

target sesuai dengan pola 
masukan/data citra dan menghitung 
galatnya (error) : 

  .....11) 
b. Menghitung perbaikan bobot (∆Wk j) 

dan bias (∆Wk0) : 

  .......12) 

   .......13) 
c. Masing-masing bobot perbaikan 

menuju ke unit-unit hidden Zj lalu 
dikalikan dengan galatnya (δk) dan 
menjumlahkannya. Kemudian hitung 
galat untuk tiap unit hidden : 

  …..14) 

  …..15) 
d. Menghitung perbaikan bobot (∆ Vji) 

dan bias (∆ Vj0) : 

  ......16) 
........17) 

6. Perbaiki bobot-bobot dan bias 
a. Memperbaiki bobot lama (Wkj) 

menjadi bobot-bobot (Wkj (baru)) dan 
bias (Wk0 (baru)) baru pada pola dan 
epoch pertama : 

      ...18) 
Untuk pola dan epoch berikutnya 
digunakan momentum : 

 
                                                …...19) 

b. Memperbaiki bobot lama (Vji) 
menjadi bobot-bobot (Vji (baru)) dan 
bias (Vj0 (baru)) baru pada pola dan 
epoch pertama : 

      ...20) 
Untuk pola dan epoch berikutnya 
digunakan momentum : 

 
                                                 .….21) 

c. Ulangi dari langkah 4 untuk data citra 
selanjutnya hingga data akhir, dimana 
bobot-bobot yang baru (v_baru[j, i] 
dan w_baru[k, j]) dijadikan bobot 
awal epoch kembali. 

7. Ulangi langkah 4 dan 5 hingga jumlah 
epoch terpenuhi atau galat telah 

mencapai tolerance. 
 

2. Tahap Pengujian (Testing) 
Pada proses mapping atau pengujian ini, 

algoritma backpropagation yang dijalankan 
hanyalah pada bagian proses feedfoward saja 
[4], yaitu dengan memasukkan bobot-bobot 
yang sesuai dan telah disimpan di harddisk dari 
hasil proses training ke unit-unit input hingga 
menghasilkan keluaran. 

 
HASIL PENELITIAN 
 

Pengujian citra dalam hal ini dilakukan 
dengan jumlah perbandingan 25 : 75, yaitu dari 
ke-40 citra sampel, 10 digunakan untuk proses 
training dan 30 untuk proses mapping. 
 
Memulai Training JST Backpropagation 

Pada proses training JST di dalam 
program ini, nilai-nilai masukan diambil dari 
hasil proses reduksi yang berupa vektor ciri. 
Vektor ciri ini selanjutnya akan mengalami 
pelatihan jaringan berulang-ulang hingga 
jumlah iterasi (epoch) selesai dilakukan atau 
nilai galat (error) telah mencapai toleransi 
yang diberikan. Apabila hasil pengenalan pola 
pada proses ini telah mencapai 100%, yaitu 
saat galat ≤ toleransi, maka bobot-bobot dan 
bias dapat disimpan untuk kemudian digunakan 
dalam tahap mapping.  

 

 
Gambar 2. Form Training JST 

Backpropagation 
 

Tabel 1. Data Pengujian Berdasarkan Jumlah 
Unit Input Proses Training 
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Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa 
dengan memasukkan jumlah input yang 
semakin banyak, waktu iterasi akan semakin 
lama pula untuk mencapai galat minimum. 
Namun tidak pada percobaan 2 dan 3 yang 
ternyata memberikan hasil yang baik dengan 
lama iterasi cukup sedikit dibandingkan dengan 
nomor percobaan lainnya. Hal ini dapat 
dikarenakan kesesuaiannya nilai-nilai 
parameter yang diberikan terhadap banyaknya 
unit input, sehingga menghasilkan pengenalan 
pola yang lebih optimal. Oleh karena itu, 
peneliti menetapkan mengambil jumlah unit 
input training hanya sebanyak 500 dan 600 unit 
dari 10 citra (pola) untuk dibandingkan 
kembali dengan memasukan nilai-nilai 
parameter yang berbeda dan kemudian dilatih 
untuk mengetahui hasil pengenalan yang paling 
baik.  

 
Tabel 2. Data Pengujian Berdasarkan Jumlah 

Unit Hidden Proses Training 

 
 
Tabel 3. Data Pengujian Berdasarkan Learning 

Rate Proses Training 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Data Pengujian Berdasarkan 
Momentum Proses Training 

 
 

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas, 
proses training akan menghasilkan pengenalan 
pola yang baik hingga 100 % dan lama iterasi 
yang cukup singkat apabila digunakan nilai 
parameter sebesar 0.7 dan 0.4 (Tabel 4 
percobaan 4) serta 0.7 dan 0.5 (Tabel 3 
percobaan 6) pada nilai learning rate dan 
momentum. Bobot-bobot dari hasil kedua 
pengujian ini, kemudian bisa disimpan dan 
dipergunakan pada tahap mapping. Namun, 
jika diamati lagi dari hasil kedua pengujian ini, 
hasil yang paling baik adalah pada pengujian 
dengan menggunakan nilai momentum dan 
learning rate sebesar 0.4 dan 0.7, yaitu dimana 
lama training hanya berkisar 11 menit. 
Sehingga dengan demikian, bobot-bobot yang 
akan disimpan adalah bobot-bobot hasil dari 
pengujian ini. 
 
Menjalankan Testing JST (Mapping) 

Pada tahap ini, bobot-bobot, vektor 
eigen tereduksi, maupun pola-pola citra X-ray 
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yang telah disimpan akan diproses bersamaan, 
dimana prosesnya hanya berupa tahap feed-
forward (umpan maju).  

 

 
Gambar 3. Tampilan Form Testing JST 

Backpropagation 
 

Tabel 5. Hasil Pengujian Mapping Pola X-ray 
Training 

 
 

Pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 
hasil dari pengujian atau mapping pola-pola 
yang sebelumnya telah dilatih akan 
memberikan persentase kebenaran 100% dalam 
mengenali pola. Hal ini dikarenakan bobot-
bobot yang disimpan dan digunakan 
merupakan hasil pelatihan yang sama dengan 
pola-pola tersebut. 

Berikut ini adalah tabel 6 hasil pengujian 
pola-pola citra X-ray yang belum dilatih : 

 
 
 

 
 
 

Tabel 6. Hasil Pengujian Mapping Pola X-ray 
Non-Training 

 

 

 
 

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa 
pengenalan pola masih belum optimal, dimana 
masih terdapat kesalahan pendeteksian 
sejumlah 8 pola X-ray (27%) dari 30 pola non-
thresholding dan 10 pola X-ray (33%) dari 30 
pola thresholding yang diujikan. Namun, 
apabila diamati lagi, kesalahan tersebut 
tidaklah terlalu besar jika dibandingkan 
keberhasilan yang didapat. Dan dari 
pengamatan kedua jenis citra (citra 
thresholding dan citra non-thresholding), dapat 
diambil kesimpulan bahwa penggunaan citra 
non-thresholding akan menghasilkan 
pengenalan lebih baik dari citra thresholding. 
Sehingga, pada saat mapping selanjutnya, citra-
citra yang ingin diuji tidak perlu sebelumnya 
dilakukan proses thresholding.  
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai 
dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan : 
1. Metode backpropagation pada jaringan 

syaraf tiruan merupakan salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk membuat 
aplikasi pengenalan atau pendeteksian 
dengan tingkat keberhasilan yang cukup 
baik, karena lebih dari 50% jumlah data citra 
yang diinput dan diuji dapat dikenali dengan 
benar. 

2. Penggunaan nilai ambang thresholding 
sebesar 80, parameter learning rate sebesar 
0.7, momentum sebesar 0.4, iterasi sebesar 
100 epoch, unit-unit lapis tersembunyi 
sebanyak 10 buah, dan unit input sebanyak 
600 unit menunjukkan sistem telah berhasil 
mengenali pola-pola X-ray learning dan 
kurang berhasil mengenali pola-pola X-ray 
non-learning. 

3. Untuk mendapatkan bobot-bobot yang sesuai 
diperlukan uji coba pelatihan yang berulang-
ulang, karena bobot-bobot yang dihasilkan 
dari pelatihan akan menentukan tingkat 
pengenalan pada proses mapping. 

4. Pengujian dengan sejumlah 30 citra dari 10 
citra yang dilatihkan dengan jumlah 
perbandingan uji masukan osteoporosis dan 
normal adalah 50 : 50 memiliki hasil 
persentase keberhasilan sebesar 73 % dan 
kegagalan sebesar 27 %.  
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ABSTRAK 
Dunia yang kompetitif membuat pengembang sistem embedded tidak bergantung pada arsitektur 
mikroprosesor/mikrokontroler tertentu.Virtual machine pada sistem embedded dapat mengatasi masalah 
ini, tetapi tidak banyak pengembang perangkat lunak yang merealisasikan di sistem mikrokontroler 
karena sumber daya yang terbatas. Java dan .Net tidak mampu diimplementasikan di ATMega128. Untuk 
itu pada makalah ini diusulkan sistem virtual machine berbasis bahasa BASIC sederhana pada 
ATMega128. Lexer, parser, symbol table, dan code generator diimplementasikan via aplikasi berbasis 
PC. Keluaran kompiler BASIC berupa file-antara yang dapat dieksekusi oleh virtual machine via File 
Manager yang sudah tertanam di ATMega128. File Manager ini juga dapat melakukan operasi duplikasi 
file dan menghapus file. Contoh hasil perancangan berupa File Manager dan konversi kode sumber 
BASIC ke kode  intermediate ditampilkan di makalah ini. Memori program dan RAM yang dibutuhkan 
file manager dan virtual machine sebesar 50KB Flash dan 4KB RAM. Kecepatan penyalinan file dari dan 
ke MMC sebesar 14,3 KBps dengan buffer 256 byte. 
 
Kata Kunci: virtual machine, kompiler, BASIC, Mikrokontroler 
 
Pendahuluan  

 Sekitar tahun 1990-an Sun Microsystem 
yang biasanya bergerak untuk kelas enterprise 
mencoba menutupi kelemahan kompiler dengan 
menggunakan virtual machine untuk meng-
interpretasikan kode intermediate keluaran dari 
kompiler, virtual machine ini akhirnya populer 
dengan nama Java[1]. Sesuai dengan moto java 
yaitu write once run anywhere, java menjadi 
populer karena kemampuannya untuk berjalan 
lintas platform dan sistem operasi dengan 
menyediakan Application Programming 
Interface (API) yang tangguh. Kompiler Java 
ada mulai dari kelas Enterprise hingga kelas 
mobile device dengan Java to Micro Edition 
(J2ME). Microsoft bergerak dengan merilis 
.NET Framework dan Micro Framework[2] 
untuk menyaingi Java dan J2ME. 

Permasalahannya adalah spesifikasi 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk 
menjalankan .NET Micro Framework atau 
J2ME sendiri minimal dibutuhkan RAM  
300KB untuk footprint dari .NET Micro 
Framework. ATMega128 yang internal RAM-
nya hanya 4KB. Selain itu .NET Micro 
Framework hanya mendukung processor 
tertentu saja. Pada processor yang lebih canggih 
dengan sumberdaya yang lebih besar, dapat juga 
ditanami sistem operasi seperti Linux 
kedalamnya yang memungkinkan orang awam 
mengoperasikan peralatan tersebut tanpa perlu 
tahu tentang pemrograman. Switching program-

pun dimungkinkan dengan adanya sistem 
operasi termasuk multi-tasking. 

Permasalahan lain yang sering terjadi 
ketika memprogram lintas platform adalah 
perangkat In System Programming (ISP)/In 
Application Programming (IAP)[3] yang 
digunakan. Joint Test Action Group [4] (JTAG) 
masih belum standar karena setiap vendor 
mikrokontroler memiliki standarnya sendiri, hal 
ini mengharuskan programmer embedded untuk 
membeli modul JTAG yang baru ketika 
berpindah platform.  

Terdapat empat jenis masalah utama 
yang melatar-belakangi pokok bahasan dalam 
makalah ini, masalah masalah tersebut antara 
lain: 
1. Porting program perlu dilakukan agar 

program yang dibuat dapat berjalan lintas 
platform. 

2. Belum standarnya perangkat ISP dan IAP, 
menjadi kendala bagi programmer ketika 
akan beralih ke target device yang lain. 

3. User kesulitan untuk beralih ke program 
yang lain (switching program), karena 
untuk dapat beralih ke program yang lain 
maka target device haruslah diprogram 
ulang. 

4. Keterbatasan ROM atau memori program 
pada MCU. 

Dari keempat jenis masalah tersebut 
maka dibuatlah empat solusi untuk mengatasi 
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masing masing masalah, solusi solusi tersebut 
antara lain: 
1. Agar porting program tidak perlu 

dilakukan, arsitektur platform yang 
digunakan haruslah universal, karena setiap 
vendor mikroprosessor memiliki arsitektur 
tersendiri maka arsitektur ini dikembangkan 
dengan memanfaatkan virtual processor. 

2. Tidak standarnya perangkat ISP maupun 
IAP yang digunakan untuk mem-program 
ROM, dapat dihindari dengan 
menggunakan ROM yang memiliki 
antarmuka yang sudah standar seperti 
Secure Digital[5] (SD) atau Multimedia 
Card [6] (MMC). 

3. Proses pergantian program dapat dilakukan 
jika target device dilengkapi dengan 
antarmuka atau sistem operasi yang 
memungkinkan pengguna untuk mengganti 
programnya saat aktif. 

4. Dengan menggunakan SD/MMC sebagai 
media penyimpan program, kapasitas 
penyimpanan program dapat disesuaikan 
dengan kapasitas SD/MMC yang 
digunakan. 

 
Prosedur Perancangan  

Perancangan pertama kali dilakukan pada 
PC Desktop dengan membuat kompiler BASIC 
memanfaatkan lexer generator (Flex) dan parser 
generator (Bison) untuk membuat bagian lexer 
dan parser dari kompiler. Untuk menguji coba 
keluaran kode program kompiler maka dibuat 
pula virtual machine sederhana dalam bahasa C 
pada PC desktop, yang nantinya akan 
diimplementasikan pada ATMega128. 

Setelah pengujian kompiler memenuhi 
spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya, 
perancangan perangkat keras pun dilakukan. 
Dengan memperkirakan pemakaian RAM dan 
ROM dari File Manager dan virtual machine 
maka dipilihlah mikrokontroller ATMega128 
sebagai pengendali utama karena memiliki 
kapasitas ROM 128 KB dan 4 KB RAM 
 
Perancangan Perangkat Keras 

Untuk perangkat keras digunakan 
mikrokontroler Atmel AVR ATMega128 
sebagai pengontrol utama. Sedangkan untuk 
antarmuka grafik digunakan LCD Nokia 
6610[7], MMC dan LCD Nokia 6610 
dihubungkan dengan bus SPI [8] seperti yang 
ditunjukan pada Gambar 1.  

Keyboard PS2 [9] digunakan sebagai 
antarmuka masukan user ke File Manager dan 
virtual machine. Virtual machine dapat 
mengendalikan I/O dari ATMega128 selain I/O 
yang sudah terpakai oleh sistem melalui 
masukan file-antara keluaran kompiler BASIC 
yang tersimpan pada MMC/SD.  

 

 
 

Gambar 1. Diagram blok perangkat keras 
 

 
Perancangan Perangkat Lunak 

Kompiler BASIC bertugas 
menerjemahkan bahasa tingkat tinggi yang 
ditulis dalam bahasa BASIC menjadi 
serangkaian instruksi yang dapat diolah oleh 
virtual machine, untuk menyederhanakan 
perancangan arsitektur, virtual machine yang 
digunakan adalah modifikasi dari arsitektur 
prosessor Intel keluarga x86 dengan beberapa 
pengurangan, penambahan instruksi, dan 
pengalamatan. Struktur kompiler yang 
direalisasikan hanya terdiri dari 4 bagian saja 
yaitu [10]. 
1. Lexical Analyzer (Lexer) 
Adalah bagian yang bertugas memindai kode 
sumber yang ditulis dalam bahasa BASIC 
menjadi token-token yang dikirimkan ke parser. 
2. Syntax Analyzer (Parser) 
Parser menganalisa sintaks yang ditulis 
berdasarkan masukan dari Lexer. Parser 
membangkitkan error jika sintaks yang ditulis 
tidak sesuai dengan aturan dari parser. 
3. Symbol Table 
Symbol table adalah database sederhana yang 
bertugas menyimpan record-record dari 
variabel, label, atau konstanta yang dideteksi 
baik oleh Lexer maupun Parser. Record yang 
disimpan biasanya meliputi tipe data, offset, 
nama variabel dan nilai. 
4. Code Generator 
Untuk setiap aturan yang cocok maka parser 
akan membangkitkan kode instruksi melalui 
code generator dengan keluaran berupa file-
antara.  

Keluaran kompiler BASIC adalah file-
antara yang berisi opcode-operand dari virtual 
machine seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. 

 
 
 
 

Tabel 1. Daftar instruksi virtual machine 
INSTRUCTION SET 
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ID DST SRC NAME 
MOV REG REG Move 
ADD REG REG Addition 
SUB REG REG Subtraction 
DIV REG REG Division 
MUL REG REG Multiply 
LSR REG N/A Logic Shift Right 
LSL REG N/A Logic Shift Left 
SET REG MASK Set Bit 
CLR REG MASK Clear Bit 
CMP REG REG Compare 
JA ADR N/A Jump if Above 
JE ADR N/A Jump if Equal 
JB ADR N/A Jump if Below 

JNE ADR N/A Jump if not Equal 
JMP ADR N/A Jump 
OR REG REG Or 

AND REG REG And 
XOR REG REG Exclusive Or 
INC REG N/A Increment 
DEC REG N/A Decrement 

CALL ADR N/A Call 
RET N/A N/A Return 
NOP N/A N/A No Operation 

MOVI REG IMM Move Immediate 
ADDI REG IMM Add Immediate 
SUBI REG IMM Sub Immediate 
MULI REG IMM Mul Immediate 
DIVI REG IMM Div Immediate 
CMPI REG IMM Cmp Immediate 
ORI REG IMM Or Immediate 

ANDI REG IMM And Immediate 
XORI REG IMM Xor Immediate 
LODS REG IND Load String 
STOS IND REG Store String 

STBI IND IMM 
Store Byte  
Immediate 

STB MEM REG Store Byte 
LDB REG MEM Load Byte 
STW MEM REG Store Word 
LDW REG MEM Load Word 
STL MEM REG Store Long 
LDL REG MEM Load Long 

PUSH REG N/A Push Stack 
POP REG N/A Pop Stack 
FIN N/A N/A End of Program 
REG=Register; MEM=Memori; ADD=Alamat; 
IND=Indirect; N/A= No Opd; IMM=Immediate 

    
File-antara yang dibangkitkan oleh 

kompiler BASIC disimpan melalui media  SD/  
MMC. SD/MMC untuk selanjutnya 
digabungkan ke papan utama yang sudah 
terdapat virtual machine dan File Manager 

berbasis Embedded File System Library [13] 
(EFSL) ditanamkan pada ATMega128. User 
dapat memilih salah satu file-antara yang akan 
dijalankan oleh virtual machine. Gambar 3 
menunjukkan tampilan grafis File Manager pada 
papan utama.  

Virtual machine yang direalisasikan 
bekerja selayaknya virtual processor. Untuk 
alasan performa digunakan tipe register 
machine karena tipe stack machine kurang 
mampu mengakomodir kecepatan proses 
meskipun memiliki keunggulan dalam hal 
pemakaian memori awal [11]. 

 
Tabel 2. Register register pada virtual 

machine 
INTERNAL REGISTER/RAM 

ID ADDRESS LENGTH NAME 
RSV 0 32 Reserved 
RSV 1 32 Reserved 
RSV 2 32 Reserved 
SP 3 32 Stack Pointer 
DP 4 32 Data Pointer 
IP 5 32 Instruction Pointer 

PSW 6 32 
Program Status 

Word 
IO 7 32 Input/Output 

RSV 8…0AH 32 Reserved 
REG 0B…20H 32 Register 

    
Arsitektur memori yang digunakan oleh 

virtual machine adalah Harvard [12], hal ini 
bertujuan untuk memudahkan proses segmentasi 
data agar alokasi memori dinamis 
dimungkinkan. Alokasi memori dinamis sendiri 
bekerja dengan menghitung alamat pada virtual 
memori relatif terhadap isi register Data Pointer 
(DP) seperti ditunjukkan pada tabel 2,  yang 
memanfaatkan instruksi store memory (STB, 
STW, STL, STOS, STBI) dan load memory 
(LDB, LDW, LDL, LODS) pada tabel 1. 
Kompiler BASIC yang dirancang sendiri sudah 
secara otomatis mendukung pemakaian alokasi 
memori dinamis. 

File Manager yang dibuat berbasis 
Graphical User Interface yang digunakan untuk 
mengakses SD/MMC pada ATMega128. Driver 
EFSL menjadi platform dasar dari File 
Manager. Sedangkan untuk display GUI-nya 
digunakan LCD Nokia 6100/6610 dengan 
kedalaman warna 12bit dan resolusi 128 x 128 
piksel. Keyboard PS2 digunakan sebagai input 
device dari File Manager, operasi operasi yang 
mampu dilakukan oleh File Manager antara lain 
copy-paste file, delete file dan un-mount 
SD/MMC. 
 
Hasil dan Pembahasan 
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File Manager adalah aplikasi dasar yang 
digunakan untuk melakukan switching program. 
User dapat memilih program yang akan 
dijalankan dengan virtual machine melalui File 
Manager. Selain itu layaknya windows explorer 
pada sistem operasi windows File Manager juga 
dapat melakukan operasi duplikasi file dan 
menghapus file. 

 

 
Gambar 3. Tampilan grafis File Manager 
 
Pada pengujian File Manager, dilakukan 

operasi duplikasi file berukuran 415 KB dari 
MMC ke MMC. Total waktu penyalinan 
memakan waktu 29 detik atau kecepatan rata-
ratanya 14,3 KBps. Proses yang terjadi adalah 
file sumber dibaca per 256 byte sesuai buffer 
yang tersedia, lalu dilakukan penyimpanan ke 
file tujuan yang keduanya berada di MMC. Lalu 
file sumber dan tujuan dibandingkan dengan  
FC (file compare) pada sistem operasi WinXP. 
Dua file dinyatakan sama (FC: no differences 
encountered). 

Pengujian virtual machine dilakukan 
dengan membuat program sederhana yang 
ditulis dalam bahasa BASIC, sintaks BASIC 
yang digunakan mirip dengan sintaks VBScript/ 
Visual Basic [14] dengan penambahan fasilitas 
operasi bit. Program yang diuji adalah program 
untuk menulis LCD karakter pada mode 4 bit, 
yang ditunjukkan pada Lampiran 1 (L1) dan 
hasilnya berupa file-antara pada Lampiran 2 
(L2).  

Saat awal virtual machine mencari awal 
dari program yaitu sub main() (L1) yang 
kesetaraannya pada file-antara di baris 119 (L2). 
Baris 119 ini fleksibel lokasinya tergantung dari 
kompiler yang menentukan pada kasus ini 
diletakkan pada baris 2 (L2) yaitu 2: JMP    

119,  0. Alokasi fungsi L1 dan hasilnya pada 
L2 disarikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Alokasi fungsi L1 pada L2 
Nama Fungsi L1 Alokasi Baris pada L2 
delay() 3-15 
delay200() 16-37 
sendcmd() 38-73 
print() 74-118 
main() 119-173 

Dari analisis tata bahasa hingga 
keluarnya file-antara telah dicocokkan dan tidak 
terdapat kesalahan. Pengujian dilanjutkan 
dengan mengoperasikan file-antara pada virtual 
machine LCD 16x2 karakter. Hasilnya seperti 
pada gambar 4.  
 

 
Gambar 4. Keluaran program BASIC (L1) dan 
L2 pada virtual machine ketika port yang 
bersesuaian dihubungkan dengan LCD karakter. 
 

Pada gambar 4 muncul karakter null 
string (isi dari CGRAM) diakhir kalimat “hello 
world” yang ditampilkan, karakter ini bukan 
dikarenakan kesalahan kompiler BASIC atau 
virtual machine melainkan dikarenakan 
penggunaan syntax do-loop-while pada kode 
sumber BASIC yang kompilasi. 

Secara keseluruhan file manager dan 
virtual machine membutuhkan program memori 
sebesar 50KB dan RAM 1.8KB (belum 
termasuk alokasi memori dinamis) sehingga 
diperkirakan total keseluruhan RAM yang 
dibutuhkan adalah 4KB (hal ini dibuktikan 
ketika ukuran virtual memori dari virtual 
machine diperbesar maka program tidak 
berjalan semestinya). 
 
Kesimpulan  

Kompiler BASIC yang direalisasikan 
mampu menghasilkan file-antara (ICF) yang 
dapat disimpan dalam media penyimpan. ICF 
jika dibuka dengan File Manager akan 
dieksekusi oleh virtual machine yang 
terintegrasi dalam mikrokontroler ATMega128. 
Keluarannya dapat berupa akses ke port.  

Memori program yang dibutuhkan File 
Manager dan virtual machine sebesar 50KB dan 
RAM 1,8KB. Alokasi memori dinamis sebesar 
2,2 KB. Monitor sistem ini dipayarkan pada 
LCD Nokia 6100/6610, dengan masukan 
keyboard PS2, dilengkapi kartu penyimpan SD.  

Kecepatan penyalinan file dari dan ke 
MMC sebesar 14,3 KBps dengan buffer 256 
byte. 
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Lampiran 1. Kode sumber BASIC untuk 
penulisan LCD karakter 
declare port 7  ‘alamat I/O  
declare clk 7 bit 5 ‘posisi pin CLK  
declare rs 7 bit 7 ‘posisi pin RS  
declare rw 7 bit 6 ‘posisi pin RW  
 
sub delay() 
end sub 
 
sub delay200()  ‘subrutin delay  
dim i as integer 
    for i=0 to 40 
    next i 
end sub 
 
sub sendcmd(b as char)  
    port=(b>>4) and 127 
    clk=low 
    call delay 
    clk=high 
    call delay 
    clk=low 
    port=(b and 15) and 127 
    clk=low 
    call delay 
    clk=high 
    call delay 
    clk=low 
end sub 
 
sub print(s as string) 
dim i as char 
   do 
     i=s 

     port=(i>>4) or 128 
     clk=low 
     call delay 
     clk=high 
     call delay 
     clk=low 
     port=(i and 15) or 128 
     clk=low 
     call delay 
     clk=high 
     call delay 
     clk=low 
  loop while i<>0 
end sub 
 
sub main() 
dim asd, hj as integer 
dim o as string 
   port=3  
   rs=low 
   rw=low 
   clk=low 
   call delay 
   clk=high 
   call delay 
   clk=low 
   call delay200 
   port=2 
   rs=low 
   rw=low 
   clk=high 
   call delay 
   clk=low 
   call delay200 
   call sendcmd(40) 
   call sendcmd(15) 
   call sendcmd(6) 
   call sendcmd(20) 
   call sendcmd(1) 
   call delay200 
   call sendcmd(128) 
   call print("hello world")  
end sub 

 
Lampiran 2. Hasil disassembly kode 1 setelah 
dikompilasi dengan kompiler BASIC 
  0: MOVI     4,128 ;alokasi variabel 
  1: ADDI     4,  0 ;global, 0 byte 
  2: JMP    119,  0 ;jmp program utama 
  3: PUSH    11,  0 ;sub delay 
  4: PUSH    12,  0 
  5: PUSH    13,  0 
  6: PUSH    14,  0 
  7: PUSH     4,  0 
  8: MOVI    30,  4 ;alokasi variabel 
  9: ADD      4, 30 ;lokal, 4 byte 
 10: POP      4,  0 ;4 byte = reserved 
 11: POP     14,  0 ;jika fungsi 
 12: POP     13,  0 ;digunakan utk 
 13: POP     12,  0 ;menyimpan 
 14: POP     11,  0 ;return value 
 15: RET      0,  0 ;end sub 
 16: PUSH    11,  0 ;sub delay200 
 17: PUSH    12,  0 
 18: PUSH    13,  0 
 19: PUSH    14,  0 
 20: PUSH     4,  0 
 21: MOVI    30,  6 ;alokasi variabel 
 22: ADD      4, 30 ;lokal 6 byte 
 23: LDW     11,  4 ;4 byte = reserved 
 24: MOVI    12,  0 ;2 byte = integer 
 25: CMP     12, 40  
 26: CMP     10, 11  
 27: JE      32,  0 
 28: LDW     10,  4 
 29: INC     10,  0 

http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/8051-programming/using-flash-memory-in-embedded-applications.html
http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/8051-programming/using-flash-memory-in-embedded-applications.html
http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/8051-programming/using-flash-memory-in-embedded-applications.html
http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/8051-programming/using-flash-memory-in-embedded-applications.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
http://en.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
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 30: STW      4, 10 
 31: JMP     23,  0 
 32: POP      4,  0 
 33: POP     14,  0 
 34: POP     13,  0 
 35: POP     12,  0 
 36: POP     11,  0 
 37: RET      0,  0 ;end sub 
 38: PUSH    11,  0 ;sub sendcmd 
 39: PUSH    12,  0 
 40: PUSH    13,  0 
 41: PUSH    14,  0 
 42: PUSH     4,  0 
 43: MOVI    30,  5 ;alokasi variabel 
 44: ADD      4, 30 ;lokal, 5 byte 
 45: STB      4, 24 ;4 byte = reserved 
 46: LDB     10,  4 ;2 byte = char 
 47: MOVI    11,  4 
 48: SHR     10, 11 
 49: MOVI    11,127 
 50: AND     10, 11 
 51: MOV      7, 10 
 52: CLR      7,  5 
 53: CALL     3,  0 
 54: SET      7,  5 
 55: CALL     3,  0 
 56: CLR      7,  5 
 57: LDB     10,  4 
 58: MOVI    11, 15 
 59: AND     10, 11 
 60: MOVI    11,127 
 61: AND     10, 11 
 62: MOV      7, 10 
 63: CLR      7,  5 
 64: CALL     3,  0 
 65: SET      7,  5 
 66: CALL     3,  0 
 67: CLR      7,  5 
 68: POP      4,  0 
 69: POP     14,  0 
 70: POP     13,  0 
 71: POP     12,  0 
 72: POP     11,  0 
 73: RET      0,  0 ;end sub 
 74: PUSH    11,  0 ;sub print 
 75: PUSH    12,  0 
 76: PUSH    13,  0 
 77: PUSH    14,  0 
 78: PUSH     4,  0 
 79: MOVI    30,  9 ;alokasi variabel 
 80: ADD      4, 30 ;lokal, 9 byte 
 81: MOV     10, 24 ;4 byte = reserved 
 82: ADD     10, 30 ;4 byte = string 
 83: STOS     4, 10 ;1 byte = char 
 84: LODS    10,  4  
 85: STB      8, 10 
 86: LDB     10,  8 
 87: MOVI    11,  4 
 88: SHR     10, 11 
 89: MOVI    11,128 
 90: OR      10, 11 
 91: MOV      7, 10 
 92: CLR      7,  5 
 93: CALL     3,  0 
 94: SET      7,  5 
 95: CALL     3,  0 
 96: CLR      7,  5 
 97: LDB     10,  8 
 98: MOVI    11, 15 
 99: AND     10, 11 
100: MOVI    11,128 
101: OR      10, 11 
102: MOV      7, 10 
103: CLR      7,  5 
104: CALL     3,  0 
105: SET      7,  5 
106: CALL     3,  0 

107: CLR      7,  5 
108: LDB     10,  8 
109: MOVI    11,  0 
110: CMP     10, 11 
111: JE     113,  0 
112: JMP     84,  0 
113: POP      4,  0 
114: POP     14,  0 
115: POP     13,  0 
116: POP     12,  0 
117: POP     11,  0 
118: RET      0,  0 ;end sub 
119: MOVI    30, 20 ;program utama 
120: ADD      4, 30 ;alokasi variabel 
121: MOVI    10,  3 ;lokal, 20 byte 
122: MOV      7, 10 ;4 byte = integer 
123: CLR      7,  7 ;4 byte = string 
124: CLR      7,  6 ;1 byte = ascii h 
125: CLR      7,  5 ;1 byte = ascii e 
126: CALL     3,  0 ;1 byte = ascii l 
127: SET      7,  5 ;1 byte = ascii l 
128: CALL     3,  0 ;1 byte = ascii o 
129: CLR      7,  5 ;1 byte = space 
130: CALL    16,  0 ;1 byte = ascii w 
131: MOVI    10,  2 ;1 byte = ascii o 
132: MOV      7, 10 ;1 byte = ascii r 
133: CLR      7,  7 ;1 byte = ascii l 
134: CLR      7,  6 ;1 byte = ascii d 
135: SET      7,  5 ;1 byte = null 
136: CALL     3,  0 ;nilai string di 
137: CLR      7,  5 ;load semua ke 
138: CALL    16,  0 ;virtual memori 
139: MOVI    10, 40 ;jadi 12 byte di 
140: MOV     24, 10 ;alokasikan untuk 
141: CALL    38,  0 ;”hello world” 
142: MOVI    10, 15 
143: MOV     24, 10 
144: CALL    38,  0 
145: MOVI    10,  6 
146: MOV     24, 10 
147: CALL    38,  0 
148: MOVI    10, 20 
149: MOV     24, 10 
150: CALL    38,  0 
151: MOVI    10,  1 
152: MOV     24, 10 
153: CALL    38,  0 
154: CALL    16,  0 
155: MOVI    10,128 
156: MOV     24, 10 
157: CALL    38,  0 
158: STBI     8,104 ;store ascii h 
159: STBI     9,101 ;store ascii e 
160: STBI    10,108 ;store ascii l  
161: STBI    11,108 ;store ascii l 
162: STBI    12,111 ;store ascii o 
163: STBI    13, 32 ;store ascii space 
164: STBI    14,119 ;store ascii w 
165: STBI    15,111 ;store ascii o 
166: STBI    16,114 ;store ascii r 
167: STBI    17,108 ;store ascii l 
168: STBI    18,100 ;store ascii d 
169: STBI    19,  0 ;store ascii null 
170: MOVI    10,  8 ;alamat rel string 
171: MOV     24, 10 ;passing register 
172: CALL    74,  0 ;call print 
173: FIN      0,  0 
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Gatot Budi Santoso, R. Muh. Nur A. Hadi S.  
Jurusan Informatika, Universitas Trisakti  
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ABSTRAK 
Alamat IP dan nomor port memiliki fungsi yang penting agar transfer data pada jaringan komputer dapat 
berlangsung. Akibat tidak terstrukturnya pengalamatan IP dan autorisasi port, maka akan menyulitkan 
untuk mengadakan pemantauan.  Paper ini menjelaskan bagaimana pembuatan perangkat lunak penjejak 
IP dan port dan bagaimana cara tool tersebut bekerja. Setelah melalui beberapa kali pecobaan, terlihat 
tools yang kami buat dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi semua port komputer yang masih 
terbuka dari beberapa range alamat IP.  
  
Kata Kunci: IP, port, scanner, window socket, perangkat lunak 
 
 
I. Latar Belakang 
 

Sebuah struktur jaringan komputer harus 
dikelola dengan baik agar dapat berjalan dengan 
lancar. Manajemen sistem jaringan mutlak 
diperlukan, karena apabila tidak maka pengaturan 
bandwidth, pengalamatan IP, penggunaan port,  
penggunaan alat jaringan, dan sebagainya akan 
tidak terkontrol. Akibatnya, struktur jaringan 
komputer  tersebut akan tidak optimal dikemudian 
hari. 

Dalam suatu LAN, penambahan dan 
pengurangan host (komputer) adalah hal yang 
wajar. Penambahan suatu host dalam suatu LAN 
yang tidak menggunakan sistem DHCP akan 
menjadi masalah apabila seorang network 
administrator tidak mengetahui persis alamat IP 
yang tidak digunakan. 

Salah satu cara untuk mengetahui 
pemakaian alamat IP adalah dengan 
menggunakan perangkat lunak (tools)  penjejak 
(scanner) IP. Selain berguna untuk mengetahui 
jumlah pemakaian IP dan siapa penggunanya, 
tools IP scanner juga dapat dimanfaatkan untuk 
mengetahui host yang hidup atau mati serta dapat 
dimanfaatkan untuk menemukan alamat IP yang 
tidak dikehendaki. 

Selain tools IP scanner, ada juga 
perangkat lunak (tools) lain yang juga sangat 
berguna yaitu port scanner. Tools ini dapat 
melihat port mana saja yang terbuka pada suatu 
host. Tools ini dapat digunakan seorang pengelola 
jaringan untuk maintenance, dan dapat digunakan 
pula oleh seorang hacker untuk mengakses suatu 
komputer. 

Penjejakan port dilakukan oleh komputer 
penjejak dengan melakukan pengiriman data 
secara terus menerus kepada host sasaran 
sepanjang waktu penjejakan. Berdasarkan pola 
target tujuan dan port-port yang diselidiki, 
penjejakan port dikelompokan menjadi empat 
macam yaitu [Lee 2002] 
 
1.1 Scan Vertikal 

Scan vertikal adalah penjejakan port 
yang menargetkan beberapa port tujuan dalam 
satu host yang sama. Metode ini adalah metode 
yang paling mudah karena target hanya satu 
komputer.  
  
1.2 Scan Horisontal 

Scan horisontal adalah penjejakan port 
yang menargetkan port yang sama pada beberapa 
host. Hal yang paling sering dilakukan penyerang 
adalah menyadari kelemahan tertentu  dan 
berbagai keinginan untuk menemukan mesin yang 
peka. Orang akan mengharapkan untuk melihat 
banyak scan horisontal untuk port khusus dengan 
seketika mengikuti publikasi suatu kelemahan 
pada port tersebut. 
  
1.3 Scan Blok 

Beberapa Penyerang mengkombi-
nasikan metode scan horisontal dan vertikal 
kedalam penyapuan yang besar dari alamat ruang 
port. Metoda ini dapat menghasilkan suatu hit-list 
untuk pengharapan yang akan datang yang telah 
diuraikan. 
  
1.4 Scan Deteksi 

mailto:gbs@trisakti.ac.id
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 Satu jalan untuk menghindari 
pendeteksian adalah meningkatkan waktu antar 
pemeriksaan berurutan. Teknik ini berjalan sejak 
kebanyakan sistem pendeteksi gangguan mencari 
peristiwa X  di dalam suatu ukuran jendela waktu 
Y dan hanya dapat menjaga suatu jumlah terbatas. 
Kita tidak mempunyai batasan real-time dan 
dengan begitu bisa menggunakan suatu jendela 
waktu yang cukup besar untuk mendeteksi.  

Seorang penyerang dapat juga 
merahasiakan alamat IPnya dengan 
mennggunakan IP umpan, atau "zombie" 
komputer di bawah suatu kendali penyerang. 
Seperti scan akan nampak di dalam analisa 
sebagai scan yang berbeda pada permulaan dari 
beberapa IP-IP. Kita mencoba untuk mengukur 
kesalahan ini dengan mengkombinasikan scan itu 
sampai nampak terkoordinir. Jika beberapa 
sumber IP-IP terlihat menargetkan set yang sama 
dari host dan port dan sumber IP-IP ini adalah di 
dalam jaringan /24  yang sama, mereka digo-
longkan sebagai decoys. Ini hanya suatu 
pendekatan solusi yang kita gunakan untuk 
perbandingan. 

 
Sebagai bahan referensi, ada beberapa 

scanning tool dan ping tool berbasis windows 
yang umum digunakan. Diantaranya NetScan 
Tools Pro 2000, SuperSCAN, Pinger dan Ping 
Sweep. 
 
II. Pembahasan 
 

Alat dan Bahan 
Untuk membuat dan mempraktek-kan tool 

IP dan port scanner diperlukan development tool 
dan peralatan jaringan. Adapun alat-alat yang 
digunakan : 
1. Komputer berbasis sistem operasi Microsoft 

windows (2 buah atau lebih) 
2. Software Visual Basic 6.0 
3. Ethernet card (2 buah atau lebih) 
4. kabel UTP (RJ-45) untuk percoban  

(2 buah atau lebih) 
5. perangkat hub/switch untuk per-cobaan 
 

Metode Scanning 
Pada dasarnya dalam pembuatan tool ini 

menggunakan Microsoft Visual Basic 6, metode 
yang digunakan untuk scanning adalah 
menggunakan winsock (windows socket). 
Winsock memiliki fungsi-fungsi yang biasa 
dipakai yaitu :  
• Winsock.remotehost 

• Winsock.remoteport 
• Winsock.connect 
• Winsock.close 

Winsock.remotehost adalah alamat IP 
yang akan dikoneksikan. Winsock. remoteport 
adalah nomor dari port yang akan dikoneksikan. 
Winsock.conect adalah perintah untuk 
mengkoneksikan suatu hubungan berdasarkan 
konfigurasi winsock. remotehost dengan winsock. 
remoteport. Sedangkan winsock.close digunakan 
untuk menutup kominukasi atau hubungan yang 
sedang berjalan. 

Sebelum dan sesudah winsock digunakan, 
koneksinya harus ditutup terlebih dahulu, karena 
apabila tidak maka ketika koneksi overloaded 
maka akan terdapat error yang intinya 
memberitahukan bahwa tidak ada buffer lagi yang 
dapat menanggung koneksi tersebu t (no buffer 
available). 

Antara satu IP address dan nomor port 
yang akan di scan, harus diberikan delay (waktu 
jeda) agar winsock diberi kesempatan untuk 
merefresh atau mengosongkan jalur koneksi. 
Salah satu contoh coding pada visual basic 
mengenai fungsi waktu delay dapat dilihat pada 
gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Contoh Fungsi Delay 

 
 Waktu Delay (jeda) dapat di atur sesuai 
keinginan. Bisa diatur pada mode cepat (sekitar 
0.04 detik s.d. 0.1 detk), mode sedang (sekitar 0.1 
detik s.d 0.7 detik), dan mode lambat (sekitar 0.7 
detik sampai dengan 1.5 detik). Selain 
menggunakan contoh coding diatas, waktu delay 
(jeda) dapat juga dibuat dengan menggunakan 
timer, yaitu fasilitas penghitung waktu yang 
disediakan di visual basic. 
 

 Penanganan Error 
Sebuah tool akan semakin baik apabila 

terdapat eksepsi-eksepsi (pena-nganan error). 
Contohnya ialah dalam pengisian alamat IP. 
Apabila terjadi kesalahan penulisan, seperti 

Public Sub Pause(Duration As Single) 
    Dim current As Single 
    current = Timer 
    Do Until Timer - current >= Duration 
        DoEvents 
    Loop 
End Sub 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010                      ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF5 - 3 

300.212.21.2 maka error ini akan ditangani oleh 
eksepsi yang telah dibuat. Adapun contoh eksepsi 
yang diberikan dapat dilihat pada gambar 2. 

 
 Fasilitas-fasilitas (Fungsi) 

Tool scanner yang dibuat ini mempunyai 
fasilitas-fasilitas atupun fungsi sebagai berikut : 
a. Scanning IP tanpa scanning port 
b. Scanning IP dengan scanning port 
c. Mengatur delay (jeda) secara dinamisantara 

scan satu IP/port ke IP/port lainnya 
d. Menampilkan progress (proses yang sedang 

berlangsung). 
e. Menampilkan hasil scanning dalam suatu list. 
f. Menyimpan hasil scanning ke dalam file. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Contoh eksespsi 
 
Jarak (range) scanning IP/port pada tools 

ini dapat di atur sesuai kebutuhan.  Hasil dari 
scanning akan ditampilkan pada list, baik 
statusnya (hidup atau mati) maupun fungsi port 
yang di scan.  

Daftar fungsi-fungsi port dimasuk-kan ke 
dalam coding. Tidak semua penjelasan fungsi-
fingsi port   dimasuk-kan, hanya port-port yang 
penting saja. Contoh penjelasan fungsi port yang 
disimpan ke coding dapat dilihat pada gambar 3. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Penjelasan port 

 
Apabila penjelasan port tidak ada dalam 

daftar, maka hanya akan ditampilkan nomor port 
yang terbuka saja. 

Setiap scanning yang telah dilaku-kan, 
hasilnya dapat dismpan dalam format text (.txt). 
Dalam file yang diimpan tersebut terdapat atribut 
tanggal scanning dan jarak IP/port yang di scan. 
Contoh coding utuk menyimpan hasil scanning 
dalam list ke file dapat dilihat pada gambar 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Kode untuk menyimpan file 
 

 Desain Tampilan 
Tampilan utama tool ini terdiri dari field 

IP lokal komputer, nomor soket, IP yang akan di 
scan (mulai dan akhir), nomor port yang akan di 
scan (mulai dan akhir), list hasil scanning dan 
progress. Tampilan utama dari tool ini dapat 
dilihat pada gambar 5. 

Text box untuk memasukkan alamat IP 
terdapat pembatas titik untuk memudahkan 
pengguna dalam mengisi-nya. Sedangkan jarak 
port, waktu delay, dan nomor soket akan muncul 
angka default ketika tool pertama kali di jalankan. 

 

Case 7: List1.AddItem ("Port Number " 
& port & " : 'Echo' is Open!") 

Case 9: List1.AddItem ("Port Number " 
& port & " : 'Discard' is Open!") 

Case Else: List1.AddItem ("Port Number 
" & port & " is Open!") 

Private Sub mnu_saveAs_Click() 
    'Memastikan List1 (hasil) tidak kosong 
    If List1.ListCount = 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
 
    Dim n As Integer 

 'Menentukan setting untuk menyimpan  isi list 
ke dalam file 

    Form1.cd1SaveAs.InitDir = App.Path 
    Form1.cd1SaveAs.Filter = "Text (*.txt)|*.txt" 
    Form1.cd1SaveAs.ShowSave 
     
    If Not Len(Form1.cd1SaveAs.FileName) = 0 
Then 
        Dim f As Integer 
        f = FreeFile(1 - 255) Close #f 
        Open Form1.cd1SaveAs.FileName For 
Output As #f 
         
        'Memasukkan isi list ke dalam file 
        For n = 0 To Form1.List1.ListCount 
            Print #f, Form1.List1.List(n) 
        Next 
        Close #f 
    End If 
End Sub 
 
       
 

If (ipstart1 > 255) Or (ipstart2 > 255) Or 
(ipstart3 > 255) Or (ipstart4 > 255) Or 
(ipend1 > 255) Or (ipend2 > 255) Or 
(ipend4 > 255) Or (ipend4 > 255) Then 
MsgBox "Range IP hanya 0.0.0.0 s.d. 

255.255.255.255", vbCritical, "Error” 
        Exit Sub 
End If 
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Gambar 5. Tampilan Utama Tool 

 
III. Hasil Percobaan 
 

Setelah semua proses desain metode 
scanning, desain pemrograman dan desai 
tampilan, tool yang telah dibuat harus di buat 
installation package (paket instalasi) terlebih 
dahulu agar dapat dijalankan pada computer yang 
tidak memiliki software Microsoft Visual Basic. 

Proses pembuatan paket instalasi dapat 
dilakukan melalui Microsoft Visual Studio 6.0  
Microsoft Visual Basic 6.0 Tools  Package & 
deployment wizard. 

Sebagai percobaan, misalkan akan 
scanning IP tanpa scaning port. Adapun range-
nya 10.0.0.6 s.d 10.0.0.9. hasil yang akan 
ditampilkan pada list dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Hasil scanning IP tanpa port 

 
Percobaan kedua ialah apabila mencoba 

scanning IP dengan nomor port. Range IP-nya 
adalah 10.0.0.6 s.d 10.0.0.9 dan rang port-nya 

adalah 1 s.d. 500. Output yang ditampilkan dapat 
dilihat pada gambar 7. 

 

 
 

Gambar7.Hasil scanning IP dengan port 
 
Dari gambar 7 terlihat IP 10.0.0.6 s.d 

10.0.0.8 tidak aktif, sementara komputer dgn IP 
10.0.0.9 aktif dengan port 25, 110, 135 dan 139 
terbuka. Port-port yang terbuka ini sangat 
berbahaya karena akan mudah disusupi oleh 
orang yang tidak bertangung jawab. 

Jika hasil scanning yang telah dilakukan 
akan disimpan ke dalam file, maka langkahnya 
klik file  save As. Setelah itu masukkan nama 
file yang diinginkan dan klik save. Hasil scanning 
yang telah terseimpan di dalam file dapat dilihat 
pada gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Hasil scanning dalam file 

          Dari gambar diatas terlihat hasil aktifitas 
penjejakan ip dan port telah tersimpan dalam file 
test1.txt 
 
IV. Kesimpulan 
 

Cara pembuatan tool IP dan port scanner 
yang telah dijelaskan diatas menggunakan metode 
dan prinsip yang sederhana, tetapi sangat 
powerfull. 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010                      ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF5 - 5 

Fungsi-fungsi yang dimiliki tool ini 
merupakan standar tool scannnig, seperti tool-tool 
scanning lainnya.  

Tool ini adalah alat bantu seorang 
administrator jaringan untuk mengontrol jaringan 
yang dikelolanya. Dengan tool ini seorang 
administrator jaringan dapat mencegah terjadinya 
serangan hacker, karena jalur masuknya dapat 
segera ditutup. 
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MUATAN (RUM) LAPAN 09 MENGGUNAKAN MS.VB 6.0 
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ABSTRAK 

RUM merupakan salah satu proyek LAPAN yang dipertandingkan setiap tahun. Salah satu bagian 
terpenting adalah ground station, agar dapat menerima informasi dari payload RUM. Ground station 
terdiri dari media komunikasi dan komputer pribadi yang dihubungkan melalui format RS232. Agar dapat 
berkomunikasi dengan baik dibuatlah suatu algoritma, setelah diimplementasikan software Compiler 
Ms.Visual Basic 6.0, sistem dapat bekerja dengan baik untuk membaca data dari payload roket sampai 
ketinggian 1km.  
 
Kata kunci  payload, ground station,  algoritma 
 
1. Pendahuluan 
 RUM merupakan suatu fenomena baru 
dalam dunia penerbangan dan teknologi 
aerodinamika  di Indonesia. Diharapkan dengan 
adanya proyek ini maka negara kita dapat 
mengejar ketertinggalan khususnya pada bidang 
antariksa. Untuk hal tersebut maka LAPAN, 
sebagai lembaga yang membawahi bidang ini, 
melakukan terobosan untuk membuat lomba 
antar perguruan tinggi di Indonesia, khusus 
mengenai payload. 
 
Pada tahap awal payload dirancang untuk 
menghitung perubahan tekanan terhadap 
ketinggian. Adapun perubahan tekanan tersebut  

 
dikirimkan secara telemetri melalui suatu 
komunikasi radio untuk kemudian data-data 
tersebut terpantau pada ground station. 
  
Pada tulisan ini, dibahas mengenai algoritma 
untuk pengiriman data, yang oleh paylod dikirim 
melalui komunikasi radio, ke ground station, 
adapun algoritma dan pemrogramannya tersebut 
diimplemantasikan dan dikembangkan  dengan 
menggunakan software Compiler Ms. Visual 
Basic 6.0 melalui suatu komunikasi serial 
dengan format pembacaan RS 232. Adapun 
penerima pada ground station tersebut adalah 
notebook / laptop. 

.  
2. Prosedur Penelitian 
 

 Komunikasi radio 
Pada komunikasi radio, biasanya dikenal 

istilah modulasi dan demodulasi, modulasi 
adalah penumpangan sinyal informasi pada 
sinyal pembawa, sedangkan untuk demodulasi 
adalah pemisahan sinyal informasi terhadap 
sinyal pembawa. Komunikasi radio ini juga 
terbagi 2 macam untuk analog dan dijital. Pada 
komunikasi dijital modulasi yang ada yaitu : 
ASK (Amplitudo Shift Keying), FSK (Frequency 
Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying). Untuk 
komunikasi ini juga diperlukan TranSifer 
(Transmitter-Receiver) 

    
 
Payload 
Payload adalah pengendali pada roket uji 

muatan. Pada payload terdapat mikrokontroler 
ATMega 16, sensor tekanan, transmitter 
(pemancar) yang terletak pada kepala roket. 
Adapun pemancar tersebut dapat 
membangkitkan sinyal carrier dan memacarkan 
data dengan kecepatan 1200 sampai dengan 
38,400 bps. Sedangkan timing untuk pengiriman 
sinyal dan pembacaan sensor tekanan 
dikendalikan oleh mikrokontroler, yang telah di 
program dan dikalibrasikan  terlebih dahulu.  

 
 Ground station 

       Ground station merupakan penerima data 
dari sensor. Adapun station terdiri dari modul 
penerima (demodulator) yang dikoneksikan 
melalui port serial ke laptop. Hal ini dapat terjadi 
karena sinyal yang dikirimkan dari payload 
merupakan data digital, sehingga langsung 

terkoneksi dengan mudah melalui laptop, untuk 
ditampilkan secara real time.  
 
setelah data ini masuk, maka data tersebut dibaca 
dan ditampilkan pada piranti keluaran oleh 
program yang di buat dengan VB untuk 
kemudian di olah datanya terhadap perubahan 
waktu ( tekanan ) dari data-data yang telah 

mailto:dewantoandreas@yahoo.com
mailto:Hanz.Locker22@gmail.com
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diambil oleh VB tersebut kemudian dirubah 
menjadi grafik untuk ditampilkan dalam hasil 
dari pembacaan modul yang ada pada  roket  saat 
turun dari ketinggian 2000meter – 0 meter. 

 
 
   

3.   Hasil Perbincangan 
 
3.1 Blok sistem dari ground station pada RUM 
 

Secara umum blok diagram dari ground station yang dirancang adalah : 
 

 
 

Gambar 1 Ground station yang menerima sinyal dari Roket Uji Muatan 
 
Keterangan : 
 

1. RUM adalah roket yang dilengkapi 
dengan sensor tekanan, adapun tipe 
sensor yang dimaksud : MPX 5000 

2. Payload merupakan unit pengirim data 
ke ground station, adapun pada payload 
ini dileng-kapi dengan pemancar GFSK 
(Global Frequency Shift Keying), yang 
merupakan modulasi dijital untuk 
mengirimkan data ke ground station dan 
tombol start yang digunakan untuk 
meng-aktifkan payload. 

 

 
 

3. Modul penerima yang dilengkapi antena 
pada ground station, untuk menerima 
sinyal dari pemancar payload. 

4. Laptop pada ground station digunakan 
untuk menampilkan data yang 
diperoleh, diharapkan data yang 
ditampilkan real time, adapun untuk hal 
ini tampilan interfacing nya dibuat dan 
dikembangkan dengan Ms.Visual Basic 
versi 6.0. 
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3.2 Rancangan Algoritma 
 

 

Rancangan algoritma terbagi 2, yaitu rancangan 
algoritma pada mikrokontroler payload, dan 
rancangan pada tampilan atau interfacing pada 
laptop 

 
 

 
3.2.1 Pada Mikrokontroler  
 

Mulai

Inisialisasi Port 
Mikrokontroler

Baca Sensor
Pressure

Kirim Data Ke 
Ground Station

Stop

Apakah 
Tombol Start 

Dimatikan 
?

Tidak

Ya

 
 

Gambar 2 Algoritma mikrokontroler 
pada payload 

 
 
 

3.3 Perangkat lunak  
 

3.3.1 Listing program untuk mengirim data 
dari mikrokontroller ke ground station :  

 
3.2.2 Pada Laptop di Ground station 
 

Mulai

Inisialisasi Port 
Serial RS 232
Pada Laptop

Read Data Secara 
Real Time

Stop

Apakah 
Program 

Dimatikan 
?

Tampilkan 
Data Dalam 

Bentuk Grafik

Ya

Tidak

 
 

Gambar 3 Algoritma di Laptop pada 
Ground Station

 
        putchar('P'); 
        printf("%u",InputPresure); 
        printf("\n\r"); 
        PORTD.6=~PORTD.6; 
       delay_ms(300); 
       No1++; 

  putchar('P'); 
            printf("%u",LogP[n]); 
            No++; 
            printf("\n\r"); 
            delay_ms(1000); 
          }                 
          m++; 
        }    
 
 

 
3.3.2 Listing program untuk membaca data 
dari Mikrikontroller pada Ms.VB 6.0 : 

  
Function Ambil_Data(ByVal start As String, 
ByVal endStr As String, ByVal StrData As 
String) As String 
Dim strPos As Integer 
StrData = Replace(StrData, vbCr, "")  
strPos = InStr(1, StrData, start) 
x = strPos 
If  x <> 0 Then 
x = x + Len(start) 
panjang = InStr(ini, StrData, endStr) - x 
Ambil_Data = Replace(Mid(StrData, x, 
panjang), vbCr, "") 
End If 
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End Function 
 

 

4 Hasil Ujicoba Algoritma 
Adapun hasil ujicoba sistem, baik pada payload roket maupun ground station adalah sebagai berikut : 
 

4.1 Bentuk tampilan grafik pada laptop  
 

 
 

Gambar 4 Tampilan Grafik pada laptop 
 
Tampilan ini, merupakan implementasi dari 
perangkat lunak menggunakan Ms. VB 6.0. 
sedangkan untuk pemprograman pada 
mikrokontroller menghasilkan data pada 

hyperterminal dengan format pembacaan 
telemetri melalui RS 232, yang merupakan 
pengiriman data dari sensor tekanan yang 
terdapat pada payload roket . 

 
4.2 Data yang diterima dari payload roket ke 

laptop di ground station 
 
Data yang ditampilkan ini, merupakan data dari 
payload roket untuk perubahan tekanan. Adapun 
data tersebut diterima melalui hyperterminal 

pada laptop di ground station melalui RS 232. 
Data yang ditampilkan ini merupakan data real 
time, dari pembacaan sensor tekanan.selama 
payload di roket masih dihidupkan, sangat 
disayangkan roket kami masuk ke laut sehingga 
data tidak dapat kami terima di ground station  

 

 
 

Gambar 5 Tampilan pada Hyper Terminal 
dengan format pembacaan RS 232 

 
 
5.  Kesimpulan 

 
1. Dari hasil ujicoba terhadap payload, 

data telemetri berhasil dikirimkan dari 
payload roket dengan ketinggian 1 km. 

2. Algoritma dari mikrokontroler yang 
merupakan pengendali dari sistem 
telemetri (pengiriman data jarak jauh) 

3. payload, mempunyai suatu batas 
maksimum men-transmit data telemetri 
untuk kemudian diterima pada 
hyperterminal ground station.  

6. Daftar Pustaka  
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ABSTRAK 

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, sistem pencarian pekerjaan/job recruitment juga saat 
ini sering dilakukan melalui media internet, pelamar kerja dapat dengan mudah menemukan lowongan pekerjaan 
yang dipublikasikan oleh perusahaan pencari tenaga kerja. Tetapi metode pencarian jenis lowongan pekerjaan yang 
diinginkan masih umumnya menggunakan metode keyword matching sehingga hasil pencarian hanya akan 
menampilkan hal yang memiliki keyword tertentu saja. Selain itu umumnya fasilitas yang tersedia bagi pihak 
perusahaan masih terbatas pada fasilitas memasukkan lowongan kerja, tanpa dapat melihat pelamar kerja yang 
memenuhi syarat bagi lowongan tersebut.Dengan permasalahan tersebut, pada penelitian ini dibuatlah suatu 
aplikasi berbasis web yang memfasilitasi proses pencarian pekerjaan job recruitment yang dilengkapi dengan 
menggunakan metode fuzzy similarity, sehingga pelamar ataupun lowongan yang memiliki kriteria yang kurang 
sesuai ataupun kurang diinginkan tidak langsung dibuang tetapi masih masuk dalam perhitungan untuk dapat 
dipertimbangkan lebih lanjut. Aplikasi dibuat dengan menggunakan PHP dan database SQL Server 2000.Pengujian 
dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh program dengan perhitungan manual 
serta pengujian dengan menggunakan kuestioner dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 88,40. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa program dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Kata kunci: Fuzzy Similarity, Job Recruitment, Lowongan Kerja 
 
I.  LATAR BELAKANG 

 
Perkembangan teknologi informasi 

berkembang pesat termasuk pada pemakaian internet. 
Dimana informasi yang dapat diperoleh dari jaringan 
internet amatlah luas dan banyak. Salah satunya 
adalah dalam bidang pencarian pekerjaan/job 
recuritment., dimana dengan menggunakan pencarian 
pekerjaan melalui internet maka pelamar kerja dapat 
dengan mudah menemukan lowongan pekerjaan yang 
diinginkan dengan memasukkan kriteria lowongan 
pekerjaan yang diinginkan. Begitu pula dengan pihak 
pencari pekerja /perusahaan dapat memasukkan 
lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga informasi 
dapat diketahui oleh pihak pelamar kerja. 

Saat ini, metode pencarian lowongan kerja 
yang digunakan umumnya hanya menggunakan 
metode keyword matching sehingga hasil pencarian 
hanya akan menampilkan hal yang memiliki keyword 
tertentu dengan hasil yang fixed sesuai inputan oleh 
user. Hal ini dianggap tidak fleksibel karena 
banyaknya kata/keyword yang mungkin memiliki arti 
yang mirip atau bahkan sama, misalnya lowongan 
programmer sebetulnya mungkin sama/mirip dengan 
lowongan departemen teknologi informasi. Sehingga 
hasil proses pencarian kurang fleksibel dan dapat saja 

menimbulkan kesalahan informasi yang didapatkan. 
Pada penelitian ini, permasalahan tersebut 

didekati dengan menggunakan metode fuzzy 
similarity. Dimana hasil yang ditampilkan lebih 
bersifat fleksibel karena bobot dari kriteria yang 
dimasukkan dapat disesuaikan. Kriteria yang dapat 
dimasukkan misalnya bidang pekerjaan yang 
diminati, tempat/kota tempat kerja, kemampuan 
bahasa, dan keahlian khusus. Kriteria yang diinginkan 
baik oleh pencari pekerja maupun pencari pekerjaan 
dapat dimasukkan beserta bobotnya sehingga dengan 
menggunakan metode fuzzy similarity ini maka sistem 
tidak langsung menolak kandidat hasil search yang 
superior di satu bidang tetapi memiliki kekurangan di 
bidang lainnya, tetapi kandidat hasil search tersebut 
masih dapat dipertimbangkan dalam bentuk ranking. 

II.  METODE PENELITIAN 
  
 Penelitian dilakukan dengan cara melakukan 
survei terhadap kebutuhan pengguna, baik pencari 
kerja maupun pencari tenaga kerja/perusahaan. Survei 
juga dilakukan pada beberapa website job recruitment 
guna mengetahui kebutuhan dan bentuk model 
interface yang sesuai. Setelah melakukan desain dan 
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pembuatan aplikasi maka sistem diuji dengan 
pengujian kelayakan penggunaan aplikasi, 
perbandingan hasil perhitungan manual dengan hasil 
perhitungan aplikasi, serta mengumpulkan masukkan 
dari calon pengguna aplikasi dengan media 
kuestioner.  

III.  FUZZY SET 
 

 Logika Fuzzy adalah sebuah bentuk dari nilai 
yang tidak pasti berdasarkan teori fuzzy set yang lebih 
kepada ‘sekitar’/range daripada ‘pasti’/precision. 
Tingkat kebenaran pada logika fuzzy dimulai dari nilai 
0 sampai 1 dan penilaian ini biasanya bersifat 
regional saja (Fuzzy math, 2006-2009). Misalnya 
seseorang dinyatakan orang yang memiliki tinggi 
tubuh yang tinggi/tall lebih cenderung sesuatu yang 
bersifat dalam range tinggi tubuh tertentu daripada 
suatu tinggi dengan nilai yang pasti/tertentu. Seperti 
terlihat pada gambar 1, dimana tinggi seseorang dapat 
dibagi dalam bentuk suatu range tertentu. 

 

 
Gambar 1. Contoh Pembagian Range Tinggi Tubuh 

(Fuzzy math, 2006-2009). 

III.  FUZZY SIMILARITY 
 
Fuzzy Similarity juga dijelaskan sebagai sebuah 

metode untuk menggambarkan hubungan antara dua 
objek yang berbeda. Weak Fuzzy Similarity dapat juga 
disebut sebagai conditional probability (Intan, 2002) 
di mana memperhitungkan intersection antara 
Kejadian A dan Kejadian B. 

 
Sebagai contoh: 
A,B adalah fuzzy sets terhadap domain X, dapat 
dituliskan dengan 
 
A,B ∈  F(X) atau A,B:X [0,1] (Intan, 2004) 
 
Di mana:  

Simc(A,B)= 
B

BA
=

B(x) 

B(x))(x),min( 

x

x

∑
∑

Χ∈

Χ∈

Α
            (1) 

 
Sebagai contoh, misal:  
Pekerja A: Pria, berumur 23 tahun, memiliki 
pengalaman kerja 10 bulan, lulusan Teknik 
Informatika. 
Lowongan pekerjaan B: mencari pelamar kerja yang 
memiliki pengalaman kerja 1 tahun, pria, dan 
berumur 24 tahun. 
 
Misalnya dari inputan di atas diperoleh besaran nilai 
seperti berikut. 
 

A =








bidang
1  ,

umur
0.7  ,

kerja pengalaman
0.5     (2) 

B =








gender
1  ,

bidang
0.3  ,

umur
0.8  ,

kerja pengalaman
0.4  

(3) 
 
Maka diperoleh: 
 

Simc(A,B) = 
10.30.80.4

0.30.70.5
+++

++
 = 

5.2
5.1

= 0.60 

 
Berdasarkan perhitungan di atas disimpulkan bahwa 
kriteria A memenuhi kriteria B sebesar 60%. Dimana 
dalam penelitian ini, perhitungan Simc(A,B) adalah 
untuk menjajaki kesesuaian kriteria antara pelamar 
kerja dan perusahaan. 
 

IV.  DESAIN DATA FLOW DIAGRAM (DFD) 
 
Desain context diagram DFD dari sistem 

dapat dinyatakan dalam bentuk seperti dapat dilihat 
pada gambar 2. Dimana terdapat 3 entity inti yaitu 
pihak pelamar dan pihak perusahaan serta pihak 
administrator/admin 
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Data Pelamar yang sesuaiData Perusahaan yang sesuai

Data Preferensi Lowongan

Mail Perusahaan Keluar

Data Lowongan

Data Preferensi

Mail Pelamar Keluar

Registrasi PerusahaanRegistrasi Pelamar

Mail Perusahaan MasukMail Pelamar Masuk

Data Approval
Data Registrasi

Profil PerusahaanProfil Pelamar
0

System 
Requirement 

Network

+

Admin

Pelamar Perusahaan

Gambar 2. DFD Context Diagram 

 Context diagram DFD tersebut kemudian 
dijadikan DFD Level 0 yang dapat dilihat pada 
gambar 3.  
 

Data Mail Data Mail

Data PerusahaanData Pelamar

Data PerusahaanData Pelamar

Data Lowongan

Data Preferensi Lowongan
Data Preferensi

Data User

Data Perusahaan yang sesuai

Mail Pelamar Keluar

Data Pelamar yang sesuai

Mail Perusahaan Keluar

Registrasi Pelamar
Registrasi Perusahaan

Mail Perusahaan Masuk

Profil Perusahaan

Mail Pelamar Masuk

Profil Pelamar

Data Registrasi
Data Approval

Pelamar

Perusahaa
n

AdminAdmin

Pelamar

Perusahaa
n

Pelamar

Perusahaa
n

PelamarPelamar

Perusahaa
n

Perusahaa
n

Pelamar

Perusahaa
n

Pelamar

Perusahaa
n

1

Proses 
Registry

2

Proses 
Pencarian

+

3

Maintain 
Mail

4

Maintain 
Identifikasi

User

profil_perusahaanprofil_pelamar

Mail

 
Gambar 3. DFD Level 0 

  

Adapun flowchart ini untuk pencarian 
lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria 
pelamar dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Flowchart Search for vacancies. 

 
Proses pencarian di atas pertama kali akan 

mencari lowongan yang memiliki kriteria yang 
dimiliki oleh pelamar kemudian akan dilakukan 
proses perhitungan bobot, dimana bobot dari kriteria-
kriteria suatu lowongan akan dihitung untuk 
memperhitungkan kecocokan antara pelamar dan 
lowongan. 

Sementara flowchart untuk pencarian 
pelamar kerja yang sesuai dengan kriteria lowongan 
pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Flowchart Search for applicants. 

  
Proses pencarian di atas pertama kali akan 

mencari pelamar yang memiliki kriteria yang diminta 
oleh lowongan kemudian akan dilakukan proses 
perhitungan bobot, dimana bobot dari kriteria-kriteria 
pelamar akan dihitung untuk memperhitungkan 
kecocokan antara Pelamar dan lowongan. 

 
V.  DESAIN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM 

(ERD) 
  
 Adapun desain ERD dari sistem dapat dilihat 
pada gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Desain ERD Sistem Aplikasi 

 
VI.  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

SISTEM 
 
 Pihak pelamar/pencari kerja dapat 
memasukkan biodata beserta kriteria pekerjaan yang 
diinginkan seperti terlihat pada Gambar 7. 
 

 
Gambar 7. Halaman Pelamar Pekerjaan 

 Pihak perusahaan/pencari pekerja dapat 
memasukkan lowongan pekerjaan beserta kriteria 
yang disyaratkan seperti pada terlihat pada Gambar 8. 
Faktor utama yang dapat dimasukkan dapat berupa 
latar belakang pendidikan, usia, penguasaan bahasa, 
tempat kerja, pengalaman kerja, serta kemampuan 
yang lain. 
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Gambar 8. Lowongan Pekerjaan  
 
Menu Preference digunakan untuk 

memberikan bobot kepada kemampuan yang dimiliki 
ataupun dipersyaratkan oleh pelamar kerja/pencari 
pekerja. Nilai bobot preference  ini nantinya 
digunakan untuk melakukan perhitungan kecocokan 
antara pelamar dengan lowongan kerja. Dimana 
terdapat 4 macam preference utama, yaitu preference 
bidang pekerjaan, penguasaan bahasa/language, 
preference kota/tempat kerja,dan preference skill. 
Pada Gambar 9 terlihat contoh preference untuk 
kemampuan penguasaan bahasa. 
 

 
Gambar 9. Preference language. 

 
Contoh tabel 1 dan 2 merupakan inputan 

pelamar kerja ke dalam sistem. Dimana diinputkan 
data mengenai pelamar kerja beserta preferencenya. 
Khusus contoh untuk preference milik wibisono tidak 
diisi untuk mencoba bilamana pelamar kerja tidak 
mengisikan datanya secara lengkap. 
 

 
Tabel 1. Data Pelamar Kerja 

 

Nama Um
ur 

Expec
ted 

Salary 

Pengalama
n Pendidikan 

Bidang(La
ma) 

Jenjang/Majo
r/IPK 

Wibis
ono 25 2 IT(2) 

S1/Informatik
a/3, 

S2/Elektro/3 

Fajar 24 1.8 IT(1),Mark
et(1)  

S1/Informatik
a/2.75 

Andy 24 1.5 IT(3) S1/Informatik
a/2.75 

 
Tabel 2. Data Preference Pelamar Kerja 

 

Nama Kota 
(Bobot) 

Skill 
(Bobot) 

Bidang 
(Bobot) 

Bahasa 
(Bobot) 

Wibisono  - -  -   - 

Fajar Surabaya 
(0.8) 

.NET 
(1), IT (0.6)  English 

(0.8) 

Andy 

Surabaya
(0.6),Ked
iri(0.8), 

Sidoarjo(
0.4) 

Java 
(0.8) IT (0.8) English 

(0,6) 

 
Sementara contoh tabel 3 dan 4 merupakan 

inputan lowongan dari perusahaan/pencari pekerja ke 
dalam sistem. Dimana diinputkan data mengenai 
lowongan kerja beserta preferencenya. 

 
Tabel 3. Data Lowongan Kerja 

 

Nama 
Lowongan Umur Salary 

Pengalaman Pendidikan 

Bidang(La
ma) 

Jenjang/Maj
or/IPK 

Tricode 20-35 1.3-
2.2 IT(1) S1/Informati

ka/2.5 

THINK 21-29 1.5-3 - S1/Informati
ka/2.6 

ELTIM 23-30 1.2-
2.5 IT(1) S1/Informati

ka/2.2 
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Tabel 4. Data Preference Lowongan Kerja 
 

Nama Kota 
(Bobot) 

Skill 
(Bobot) 

Bidang 
(Bobot) 

Bahasa 
(Bobot) 

Tricode Surabaya
(1)  

PHP(0.8), 
Delphi(0.6

),  .NET 
(0.8) 

IT(1)  

English
(0.6), 

Japanes
e(0.8)  

THINK 

Surabaya 
(0.8), 

Sidoarjo(
0.8) 

-  IT(0.8) English
(0.8) 

ELTIM 

Kediri(1)
, 

Sidoarjo(
0.6) 

Java(0.6) 
IT(0.6), 
Educati
on(0.8) 

English
(0,6) 

  
Perhitungan secara manual terlihat bahwa untuk 
pelamar Andy tampak bahwa lowongan ELTIM 
memiliki nilai total yang paling besar, hal yang sama 
juga terlihat pada aplikasi (Gambar 10). 
 
Nilai dari Salary: 
Tricode=

8222.0
2.2)-(1.3*0)-(1-1.5)-(1.5*1)-(0.2

1)*1.5-0*1)(1.5-(0.2-0.2)*1.3-1*0)(2.2-(1 =

 
THINK=

1
3)-(1.5*0)-(1-1.5)-(1.5*1)-(0.2

1)*1.5-0*1)(1.5-(0.2-0.2)*1.5-1*0)(3-(1 =

 
ELTIM=

8154.0
2.5)-(1.2*0)-(1-1.5)-(1.5*1)-(0.2

1)*1.5-0*1)(1.5-(0.2-0.2)*1.2-1*0)(2.5-(1 =

 
Nilai dari Pendidikan: 

Tricode= 1667.0
2.5-4
1 *2.5)-(2.75 =  

THINK= 1071.0
2.6-4
1 *2.6)-(2.75 =  

ELTIM= 3056.0
2.2-4
1 *2.2)-(2.75 =  

Nilai dari Preference: 
Tricode=

5.0
0.68.00.84.00.80.6

)6.0,6.0min()1,8.0min(min(0.6,1) =
+++++

++  

THINK=

6.0
0.68.00.84.00.80.6

)8.0,6.0min()8.0,8.0min(8)min(0.4,0.min(0.6,1) =
+++++

+++

 
ELTIM=

75.0
0.68.00.84.00.80.6

)6.0,6.0min()6.0,8.0min(6)min(0.8,0.6)min(0.4,0.min(0.8,1) =
+++++

++++

 
Nilai Total 

Tricode= 4963.0
3

0.50.16670.8222
=

++  

THINK= 5690.0
3

0.60.10711
=

++  

ELTIM= 6237.0
3

0.750.30560.8154
=

++  

 
Gambar 10. Hasil Search untuk Andy 

 
Sementara perhitungan secara manual 

terlihat bahwa untuk lowongan pekerjaan milik 
Tricode tampak bahwa pelamar kerja Andy memiliki 
nilai total yang paling besar, hal yang sama juga 
terlihat pada aplikasi (Gambar 11). 
 
Nilai dari Salary: 
Wibisono=

3778.0
2.2)-(1.3*0)-(1-2)-(2*1)-(0.2

1)*2-0*1)(2-(0.2-0.2)*1.3-1*0)(2.2-(1 =

 
Fajar=

5556.0
2.2)-(1.3*0)-(1-1.8)-(1.8*1)-(0.2

1)*1.8-0*1)(1.8-(0.2-0.2)*1.3-1*0)(2.2-(1 =

 
Andy=

8222.0
2.2)-(1.3*0)-(1-1.5)-(1.5*1)-(0.2

1)*1.5-0*1)(1.5-(0.2-0.2)*1.3-1*0)(2.2-(1 =

 
Nilai dari Pendidikan: 

Wibisono= 3333.0
2.5-4
1 *2.5)-(3 =  

Fajar= 1667.0
2.5-4
1 *2.5)-(2.75 =  

Andy= 1667.0
2.5-4
1 *2.5)-(2.75 =  

Nilai dari Preference: 
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Wibisono= 0
0.80.610.80.60.81

0
=

++++++
 

Fajar=

4118.0
0.80.610.80.60.81

)8.0,6.0min()6.0,1min()1,8.0min(min(1,0.8)
=

++++++
+++

 
Andy=

2941.0
0.80.610.80.60.81

)6.0,6.0min()8.0,1min(min(1,0.6)
=

++++++
++

 
Nilai Total 

Wibisono= 2370.0
3

00.33330.3778
=

++  

Fajar= 3780.0
3

0.41180.16670.5556
=

++  

Andy= 4277.0
3

0.29410.16670.8222
=

++  

. 

 
Gambar 11. Hasil Search untuk Tricode. 

 
Berdasar pengujian di atas, tampak bahwa 

sistem aplikasi telah mampu memproses data yang 
dimasukkan dengan metode fuzzy similarity sehingga 
menghasilkan pemilihan baik lowongan kerja ataupun 
pelamar kerja yang memiliki persentase kemiripan 
dengan kriteria yang dimasukkan. 

Selain itu, dilakukan juga pengujian dengan 
menggunakan penyebaran kuisioner terhadap calon 
pengguna aplikasi ini dengan range nilai antara 0 – 
100. Dimana didapatkan nilai dari tingkat kebutuhan 
terhadap aplikasi sebesar 93,32, tingkat keakuratan 
pengolahan data dibanding dengan kecocokan pilihan 
user sebesar 85,26, tingkat tampilan/user interface 
sebesar 86,61, dan hasil nilai rata-rata keseluruhan 
sebesar 88,40. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi yang dibuat cukup sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 

 
VII.  KESIMPULAN 

 
 Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
• Pengisian preference dalam sistem memiliki 

keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya 
adalah dengan adanya nilai preference dapat 

membuat sistem menghitung lebih akurat dalam 
mendapatkan lowongan kerja atau pelamar yang 
sesuai dengan kriteria user, sedang 
kekurangannya adalah user perlu mengisi lebih 
banyak data untuk mendapatkan hasil pencarian 
yang lebih akurat. 

• Pembuatan aplikasi ini berhasil, tetapi memiliki 
kekurangan yaitu, tidak semua perhitungan 
merupakan input dari user, karena bila semua 
nilai didapatkan dari user maka aplikasi ini akan 
bersifat terlalu teknis dan kurang user-friendly. 
Tidak semua user dapat mengerti mengenai fuzzy, 
sehingga pada aplikasi ini perhitungan bobot 
secara fuzzy akan dilakukan setelah sistem 
mendapatkan pelamar kerja atau lowongan yang 
memiliki nilai yang sesuai dengan user yang 
melakukan proses search. 

• Kesimpulan dari pengujian dengan menggunakan 
kuisioner didapatkan nilai dari tingkat kebutuhan 
sebesar 93,32, nilai tingkat keakuratan sebesar 
85,26, nilai user interface sebesar 86,61, dan nilai 
rata-rata keseluruhan sebesar 88,40 (dengan 
range nilai antara 0-100). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat cukup 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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ABSTRAK 
Grid merupakan suatu platform komputasi canggih yang menggabungkan kemajuan teknologi IC dan 
teknologi jaringan membentuk suatu sumber daya yang dapat diakses lintas geografis. Oleh karena 
grid adalah suatu organisasi maya (VO) yang dinamis dan multi-institusi, maka dibutuhkan sejumlah 
protokol untuk mengatur mekanisme hubungan kerjasama agar terjalin suatu interoperability yang 
baik. Salah satu isu penting dalam  kerjasama ini adalah sekuritas. Sekuritas pada grid didefinisikan 
oleh protokol pada lapisan middleware. Protokol ini melakukan otentifikasi menggunakan public-key 
cryptography dalam bentuk certificate authority (CA). Artikel ini menelaah masalah sekuritas pada 
grid yang berdampak pada kinerja grid secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang masih perlu 
ditingkatkan pada infrastruktur grid, misalnya penanganan manajemen privasi dan penanganan 
denial of service.  

 
Katakunci: cryptography, grid, middleware, sekuritas, VO. 
 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat 
ini, mulai dari teknologi IC, serat optik, 
bandwidth, media penyimpanan, komunikasi 
nirkabel sampai ke komunikasi lewat jaringan 
internet, memungkinkan dibangunnya suatu 
platform komputasi yang canggih, yang 
menggabungkan sumber-sumber daya 
komputasi terdistribusi secara lintas geografis. 
Platform komputasi ini dinamakan grid.  

Konsep grid pertama kali dicetuskan dengan 
dibangunnya I-WAY pada tahun 1995, yang 
menghubungkan sumber daya pada 17 situs di 
Amerika Utara [1]. Dari e-science, teknologi 
grid ini kemudian merambah ke bidang industri 
yang sebelumnya memanfaatkan komputasi 
terdistribusi dalam aplikasi komersialnya [2].  

Grid menggabungkan berbagai sumber daya 
(misalnya komputer dengan CPU dan media 
penyimpanannya), peralatan-peralatan yang 
dikendalikan dari jarak jauh (misalnya 
mikroskop elektron, teleskop radio), dan 
lingkup visual menggunakan antarmuka yang 
seragam.  Dengan menggunakan grid, data dan 
beban komputasi dapat didistribusikan ke 
komputer-komputer pada grid, hal mana 
dilakukan tanpa melibatkan pengguna (user), 
sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber 
daya secara lebih efisien di samping 
menurunkan tingkat idle dari CPU. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa grid 
merupakan suatu organisasi maya baik untuk 
informasi ataupun beban komputasi.  

Konsep yang menggaris-bawahi grid adalah 
sumber daya bersama yang terkoordinasi, dan 

pemecahan masalah dalam organisasi maya 
atau virtual organization (VO) yang dinamis 
dan multi-institusi [5].  Oleh karena konsep 
grid menyangkut penggunaan sumber daya 
bersama, maka harus ada protokol untuk 
mengatur mekanisme hubungan kerjasama agar 
terjalin suatu interoperability yang baik. Salah 
satu isu yang penting dalam kerjasama ini 
adalah sekuritas. 
 

INFRASTRUKTUR GRID 

Secara umum infrastruktur suatu grid harus 
mendukung beberapa aspek penting pada 
sistem grid, yaitu sekuritas, manajemen sumber 
daya, layanan informasi, dan manajemen data.  
Walaupun grid juga merupakan suatu sistem 
terdistribusi, namun karakteristiknya jauh lebih 
kompleks dibandingkan dengan karakteristik 
sistem terdistribusi tradisional, bahkan dapat 
dikatakan bahwa sistem terdistribusi tradisional 
merupakan suatu subset dari sistem grid.  

Pada sistem terdistribusi tradisional, sumber 
daya diperuntukkan bagi sekelompok pengguna 
tertentu, misalnya sumber daya pada suatu 
departemen hanya dapat dimanfaatkan oleh 
karyawan dari departemen yang bersangkutan 
yang diberi hak untuk mengakses sumber daya 
itu. Sebaliknya pada sistem grid, sumber daya 
dimiliki oleh bebagai pihak, dan alokasi 
sumber daya bagi pengguna diatur oleh 
resource manager dari grid. Dengan demikian 
jelaslah bahwa isu utama pada grid adalah 
interoperability, yaitu kemampuan interaksi 
antara pengguna yang membutuhkan sumber 
daya dan pemilik sumber daya. Pada sistem 
yang menggunakan jaringan seperti sistem 

mailto:maria.kw@atmajaya.ac.id


Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF 8 - 2 

grid, interoperability berkaitan dengan 
protokol, yang didefinisikan pada lapisan-
lapisan dari arsitektur grid. 

Sama halnya dengan sistem terdistribusi 
tradisional yang menggunakan suatu perangkat 
lunak sebagai middleware dalam menjalankan 
operasinya, sistem grid juga memanfaatkan 
suatu middleware yang menyediakan berbagai 
layanan dan fasilitas penggunaan jaringan 
intenet sebagai infrastruktur komunikasinya. 
Perangkat lunak yang umum digunakan saat ini 
adalah Globus seperti yang dinyatakan oleh 
Wolski [3], dan karenanya pembahasan 
selanjutnya mengacu pada Globus Toolkit 
(GT). 

GT adalah suatu arsitektur terbuka (open 
architecture) yang menyediakn berbagai 
layanan dan pustaka perangkat lunak untuk 
mendukung aplikasi pada grid (4). GT bekerja 
dengan sistem operasi UNIX, LINUX dan 
Windows. Namun beberapa komponen hanya 
dapat dijalankan pada sistem operasi UNIX dan 
LINUX. 

Middleware grid pada GT terdiri atas lima 
lapisan (layer), yaitu fabric layer, connectivity 
layer, resources layer, collective layer, dan 
application layer seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 1 [5].  

Fabric layer merupakan antarmuka untuk akses 
ke sumber daya yang aktual, seperti komputer 
atau kumpulan komputer, media penyimpanan, 
atau instrumen pada grid. Connectivity layer 
mendefinisikan protokol untuk sekuritas yang 
dibutuhkan untuk melakukan transaksi melalui 
jaringan; resource layer mengimplementasikan 
protokol sehingga dimungkinkan pemakaian 
sumber daya secara bersama; collective layer 
melakukan koordinasi antara berbagai sumber 
daya; dan application layer mengeksekusi 
aplikasi VO. Oleh karena fokus pembahasan 
adalah sekuritas, maka lapisan yang akan 
diuraikan lebih lanjut adalah connectivity layer.  

Connectivity layer mendefinisikan protokol 
komunikasi dan protokol otentifikasi yang 
dibutuhkan untuk melakukan transaksi melalui 
jaringan internet. Protokol komunikasi 
memungkinkan pertukaran data antara sumber-
sumber daya pada fabric layer, dan verikasi 
atas keabsahan identitas pengguna dan sumber 
daya dilakukan melalui mekanisme kriptografi 
yang disediakan oleh protokol otentifikasi yang 
dibangun di atas layanan komunikasi. 
Komunikasi di sini menyangkut transport, 
penentuan rute (routing) dan penamaan 
(naming).   

 

 
 Gambar 1 Arsitektur grid dan hubungannya dengan arsitektur internet [5] 

 
  
ASPEK SEKURITAS PADA GRID 

Sekuritas merupakan salah satu komponen 
terpenting dari infrastruktur grid, di samping 
komponen-komponen lain seperti manajemen 

sumber daya atau resource management (RM), 
manajemen data, dan pelayanan informasi. 
Penanganan yang baik pada semua komponen 
ini akan berdampak pada peningkatan kinerja 
grid. 
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Sekuritas adalah isu yang sangat penting pada 
platform grid dipandang dari berbagai sudut. 
Dari perspektif pengguna, sekuritas diperlukan 
untuk menjamin bahwa remote system yang 
digunakan untuk mengeksekusi job yang 
dikirim oleh pengguna adalah sistem yang 
aman, yang berarti pihak lain tidak akan dapat 
mengakses data milik pengguna.  Dari sisi 
pengelola grid, sekuritas harus mampu untuk 
menjamin bahwa job yang dikirim oleh 
pengguna jangan sampai dapat diakses oleh 
pihak lain yang tidak berwenang. Dengan 
demikian dibutuhkan suatu otentifikasi untuk 
memastikan keabsahan identitas seseorang atau 
suatu unit yang akan menggunakan sumber 
daya pada grid. Oleh karena sistem grid 
merupakan perluasan dari sistem terdistribusi 
yang tradisional, maka semua pertimbangan 
sekuritas yang berlaku di sistem terdistribusi 
secara otomatis berlaku pada sistem grid. Oleh 
karena aspek sekuritas yang sangat rumit pada 
grid, sampai saat ini penanganan sekuritas pada 
grid sedapat mungkin menggunakan standar 
yang sudah baku, yaitu mengacu pada  protokol 
internet seperti halnya pada komunikasi data. 

Sumber daya pada grid sebagai suatu virtual 
organization (VO) dapat berupa workstation, 
supercomputer atau komputer pribadi (PC) 
yang terdistribusi lintas geografis dan dimilik 
oleh berbagai organisasi, seperti instansi 
pendidikan, industri, bahkan perorangan, dan 
karenanya memiliki kebijakan sekuritas yang 
berbeda. Semua sumber daya dan organisasi 
yang tergabung dalam VO harus 
mendelegasikan sebagian dari kontrolnya 
kepada grid, dan mekanisme sekuritas pada 
grid harus dapat menjembatani semua sekuritas 
lokal dan membentuk suatu platform kerjasama 
yang mentaati sekuritas global. Gambar 2 
memberikan ilustrasi suatu trust domain yang 
dibentuk pada VO. 

 

Gambar 2 Trust domain pada VO [6] 

 

Sekuritas pada grid terkait dengan berbagai isu, 
isu arsitektur, isu infrastruktur dan isu 
manajemen [7]. Isu arsitektur berhubungan 
dengan keamanan informasi, otorisasi dan 
layanan; isu infrastruktur berkaitan dengan 
keamanan host dan jaringan; dan isu 
manajemen berkaitan dengan penanganan 
masalah kepercayaan (trust) pada sistem grid. 
Pembahasan selanjutnya dibatasi pada isu 
sekuritas yang berkaitan dengan arsitektur grid. 

 

ISU SEKURITAS PADA ARSITEKTUR 
GRID 

Sekuritas pada arsitektur grid berkaitan dengan 
keamanan informasi yang dilakukan melalui 
proses otentifikasi. Secara umum otentifikasi 
pada grid sebagai suatu VO harus memenuhi 
beberapa karakteristik, yaitu single sign on, 
delegation, integration, dan trust relationship 
[8]. Single sign on berarti pengguna hanya 
perlu melakukan satu kali otentifikasi untuk 
dapat mengakses berbagai sumber daya yang 
didefinisikan pada fabric layer. Delegation 
berarti pengguna harus dapat mendelegasikan 
program untuk dieksekusi menggunakan 
sumber daya selama pengguna memiliki 
otoritas atas sumber daya tersebut. Delegasi ini 
dapat dilakukan secara berantai, dan berlaku 
untuk pendelegasian sebagian ataupun 
pendelegasian menyeluruh [9,10,11]. 
Integration berarti sekuritas pada grid harus 
mampu menjembatani sekuritas global yang 
berlaku pada grid dengan sekuritas lokal yang 
diterapkan oleh masing-masing penyedia 
sumber daya. Trust relationship berarti 
pengguna dapat menggunakan sumber daya 
dari beberapa pihak yang berbeda secara 
serentak selama pengguna memiliki hak 
otorisasi atas sumber-sumber daya tersebut, 
tanpa perlu adanya interaksi antar-penyedia 
sumber daya guna menjamin sekuritas.  
Isu sekuritas pada grid ini merupakan suatu 
topik yang hangat dewasa ini, yang banyak 
disoroti oleh para peneliti dan praktisi yang 
tergabung dalam forum ilmiah yang dinamakan 
Open Grid Forum (OGF). Saat ini para 
ilmuwan dalam OGF sudah merilis suatu 
arsitektur yang dinamakan Open Grid 
Standards Architecture (OGSA), dengan 
lapisan Grid Security Infrastructure (GSI) yang 
menangani masalah keamanan informasi pada 
grid. Globus Toolkit adalah suatu implementasi 
open source dari OGSA. 

Trust 

Domain A Domain B 

Domain D 
Domain C 

Virtual Organization 
Policy Overlay 
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GSI bertujuan untuk menyediakan komunikasi 
yang handal antara elemen-elemen pada grid 
melalui proses otentifikasi, otorisasi dan 
komunikasi yang aman.  

Proses otentifikasi menggunakan public-key 
cryptography, atau yang juga disebut 
kriptografi asimetris (asymmetric 
cryptography). Otentifikasi dilakukan 
menggunakan suatu sertifikat yang berisi nama 
subjek (subjek bisa berupa orang atau benda), 
public-key milik subjek, identitas dari 
certificate authority (CA) yang 
menandatangani sertifikat, dan digital 
signature dari CA. Certificate authority adalah 
pihak ketiga yang dipercaya oleh komunitas 
pengguna seperti agen Pemerintah atau instansi 
finansial. Badan ini bertugas melakukan 
validasi keabsahan pemilikan suatu public key 
oleh subjek yang tercantum dalam sertifikat. 
Public-key encryption diperkenalkan pertama 
kali oleh Diffie dan Hellman pada tahun 1976 
[12]. Algoritma dari enkripsi/dekripsi 
menggunakan fungsi matematis. Proses 
enkripsi menggunakan sepasang kunci, public 
key dan private key. Si Pengirim pesan bisa 
menggunakan private key yang dimilikinya, 
atau public key si Penerima pesan, atau kedua-
duanya dalam menjalankan fungsi kriptografi. 
Format yang digunakan untuk sertifikat public 
key pada GSI adalah X.509, yang menyediakan 
fasilitas single sign on dan delegation.  

Proses otorisasi pada GSI dilakukan melalui 
pemetaan pengguna yang sah sebagai pengguna 
lokal pada sistem yang menerima permintaan 
pemakaan sumber daya dengan memberikan 
identitas kepada pengguna. 

GSI menjamin suatu komunikasi yang aman 
berdasarkan otentifikasi bersama (mutual 
authentication) yang dilakukan melalui 
protokol Transport Layer Security (TLS), yang 
dahulu disebut sebagai protokol Secure Sockets 
Layer (SSL). Untuk menjamin keamanan 
komunikasi jarak jauh antara client dan grid 
server, dapat digunakan Secure Shell (SSL) 
yang akan membentuk suatu sesi terenkripsi.  
 
Peningkatan keamanan pada sistem grid masih 
terus diusahakan sampai saat ini, misalnya 
dengan mengintegrasikan ide ‘trust’ ke dalam 
manajemen sumber daya sehingga alokasi 
proses komputasi mempertimbangkan aspek 
keamanan [13], atau dengan melakukan 
runtime monitoring dan pelacakan proses 
secara kontinu [14], atau menggunakan 
algoritma yang mengkombinasikan kriptografi 
simetris dan asimetris untuk melakukan proses 

otentifikasinya [15]. Walaupun demikian, 
masih banyak aspek yang berhubungan dengan 
sekuritas terutama yang berkaitan dengan isu 
manajemen, belum menjadi fokus penelitian, 
misalnya manajemen privasi dan penanganan 
atas penolakan layanan (denial of service). 
 
 
SIMPULAN 

Sekuritas merupakan salah satu aspek utama 
pada komputasi grid. Walaupun sudah banyak 
kemajuan yang dicapai dalam meingkatkan 
teknologi grid, baik dalam sekuritas, 
manajemen sumber daya dan penjadwalan job, 
namun masih ada beberapa hal yang perlu 
ditingkatkan, seperti manajemen privasi dan 
penanganan atas penolakan layanan (denial of 
service). Walaupun tidak dapat dipungkiri akan 
sulit atau kecil kemungkinan untuk 
mendapatkan suatu metode sekuritas yang 
benar-benar handal, efisien dan efektif, namun 
inovasi para ilmuwan jelas akan 
menyempurnakan komponen-komponen pada 
infrastruktur grid, dan berdampak pada 
peningkatan kinerja grid secara keseluruhan. 
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ABSTRAK  
Kekurangan perangkat monitoring Close Circuit Television (CCTV) dan Web Camera (Webcam) 
menimbulkan lahirnya IP Camera yaitu kamera ber alamat IP layaknya komputer dalam jaringan Local 
Area Network (LAN) melalui media akses web browser dengan kelebihan tidak diperlukan driver untuk 
pengoperasiannya. Realisasi IP Camera menggunakan kamera tambahan Sony Ericsson jenis MCA25 
sebagai modul pengambil gambar. Perangkat pengendali yang digunakan sebagai web server adalah 
mikrokontroler ATMEGA32L. Untuk realisasi web server perlu ditanamkan protokol TCP/IP kedalam 
ATMEGA32L. Protokol-protokol penyusun TCP/IP yang diimplementasikan yaitu Ethernet, Internet 
Protocol (IP), Transmision Control Protocol (TCP), Internet Control Message Protocol (ICMP), dan 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP). ATMEGA32L dihubungkan dengan jaringan LAN melalui IC 
Ethernet Control ENC28J60 sebagai antarmuka ethernet. Realisasi IP Camera mampu menampilkan 
gambar dengan resolusi 640x480 atau 160x120 di halaman web browser, serta sudut pandang kamera 
dapat diubah karena penambahan motor stepper. Besar ukuran gambar untuk resolusi 640x480 rata-rata 
41,67 KBytes dan dibutuhkan waktu rata-rata 11,37 detik untuk menampilan satu gambar ukuran penuh 
ke dalam web browser. Sedangkan untuk resolusi 160x120 besar rata-rata 5,8 KBytes dan dibutuhkan 
waktu rata-rata 3,97 detik. 
  
Kata kunci : IP camera, mikrokontroller, embedded web server, ethernet  
 
Pendahuluan  

 Keamanan merupakan faktor yang selalu 
dipikirkan oleh setiap orang. Menjaga 
keamanan suatu tempat dapat dilakukan dengan. 
Menyediakan satuan pengamanan dan 
memantau situasi dengan mendatangi lokasi, 
tetapi dengan berkembangnya teknologi, 
memantau suatu tempat dapat dilakukan tanpa 
harus berada di tempat tersebut. 
 Sistem yang digunakan untuk memantau 
situasi atau sistem monitoring  yang selama ini 
digunakan ada tiga macam, yaitu : Close Circuit 
Television (CCTV), Web Camera (Webcam) 
dan Internet Protocol Camera (IP Camera).  
Sistem monitoring yang umum digunakan saat 
ini adalah CCTV karena memiliki kelebihan 
dalam investasi biaya yang relatif rendah, hanya 
dibutuhkan kabel dan pesawat televisi untuk 
beroperasi. Kelemahan penggunaan CCTV 
terbatas dimana letak pesawat televisi tersebut. 
 Webcam merupakan kamera yang 
digunakan untuk berkomunikasi tatap muka 
melalui internet. Webcam dapat menjadi satu 
pilihan dalam monitoring ruangan karena 
memiliki keunggulan akan harganya yang 
murah, dan kapasitas penyimpanan data sesuai 
kapasitas hardisk yang dimiliki komputer yang 
terpasang webcam tersebut. Tetapi sebagai 
perangkat monitoring, biaya instalasi yang 
dibutuhkan relatif lebih mahal karena 

dibutuhkan komputer untuk pengoperasian dan 
penempatan jarak yang terbatas dikarenakan 
webcam terhubung dengan port usb melalui 
kabel. Webcam dapat bekerja bila driver telah 
terinstal dalam sistem operasi komputer 
pengguna Webcam tersebut. Sehingga, webcam 
terikat dengan kompatibilitas terhadap OS. Dari 
keterbatasan-keterbatasan itulah berkembang 
perangkat monitoring yang dinamakan IP 
Camera.  
 IP Camera merupakan alat monitoring 
melalui jaringan internet yang dapat bekerja 
secara stand-alone. Pemberian nama IP Camera 
disebabkan karena kamera pengintai ini 
memiliki alamat IP layaknya komputer yang 
terhubung dalam jaringan Local Area Network 
(LAN). Koneksi langsung IP Camera dengan 
komputer melalui kartu jaringan (Network 
Interface Card/NIC). IP Camera juga dapat 
bekerja meskipun tidak langsung terhubung ke 
kartu jaringan komputer yaitu dengan cara IP 
Camera dihubungkan dengan switch agar 
terhubung ke jaringan LAN. Selain itu 
dibandingkan dengan Webcam, IP Camera 
tidak memerlukan komputer dalam mengolah 
data yang diterima dari sensor penerima 
gambar, dan IP Camera tidak memerlukan 
driver dalam instalasinya, karena pengguna 
hanya perlu menuliskan alamat IP kamera ke 
web browser untuk melihat gambar yang 
ditangkap oleh IP Camera tersebut. Karena 

mailto:hkwardana@yahoo.com
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keunggulan satu ini, IP Camera  kompatibel 
dengan berbagai Sistem Operasi karena 
aksesnya lewat Web browser 

IP Camera menggunakan modul 
kamera handphone Sony Ericsson MCA-25 
sebagai sensor penerima gambar, dan beberapa 
IC pendukung ( IC Mikrokontroler, IC Ethernet 
Control, dan komponen pasif) yang jika 
diimplementasikan akan lebih murah. Hardware 
IP Camera yang akan dibuat juga ditambahkan 
motor stepper untuk memperluas sudut 
monitoring ruangan. Gambaran sistem yang 
akan direalisasikan ditunjukkan di Gambar 1. 

 
*)   Alat yang  dirancang 
**)  Akses via web browser 

Gambar 1. Gambaran alat yang akan 
direalisasikan 

 
Dasar Teori 

Arsitektur Jaringan TCP/IP[1] 
 TCP/IP adalah standar komunikasi data 
yang digunakan oleh komunitas internet dalam 
proses tukar-menukar data dari satu komputer 
ke komputer lain di dalam jaringan Internet. 
Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, 
karena memang protokol ini berupa kumpulan 
protokol. Protokol ini routable yang berarti 
protokol ini cocok untuk menghubungkan 
sistem-sistem berbeda (seperti Microsoft 
Windows dan keluarga UNIX) untuk 
membentuk jaringan yang heterogen. 

TCP/IP menggunakan arsitektur 
jaringan dengan 4 layer, seperti yang 
ditunjukkan oleh Gambar 2. 

Application Layer POP3/SMTP/HTTP 

Transport Layer TCP/UDP/ICMP 

Internet Layer IP/ARP 

Network Access Layer SLIP/PPP/Ethernet 

 

Gambar 2. Arsitektur Protocol TCP/IP 

Ethernet[2] 
 Ethernet adalah sistem jaringan yang 
dibuat dan dipatenkan perusahaan Xerox. 
Ethernet adalah implementasi metoda Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection 
(CSMA/CD). Pada metoda CSMA/CD, sebuah 
host komputer yang akan mengirim data ke 
jaringan pertama-tama memastikan bahwa 
jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari 
dan oleh host komputer lainnya. Jika pada tahap 
pengecekan ditemukan transmisi data lain maka 
host akan menunggu.  Jika ada dua host atau 
lebih mengirim data secara bersama dan terjadi 
tabrakan (collision), maka host komputer 
tersebut diharuskan mengulang pengiriman pada 
selang waktu berikutnya yang dilakukan secara 
acak (random).  
 Untuk menentukan pada posisi mana 
sebuah host komputer berada, maka tiap-tiap 
perangkat ethernet diberikan alamat (address) 
sepanjang 48 bit yang unik (hanya satu di 
dunia). Alamat ini yang biasa disebut dengan 
Media Access Control Address (MAC Address). 
Informasi alamat disimpan dalam chip Ethernet. 
Frame data yang dikirimakan melalui Ethernet 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Frame Ethernet 

IC Ethernet ENC28J60[3] 
ENC28J60 merupakan sebuah IC 

Ethernet Controller dengan komunikasi secara 
SPI yang didalamnya sudah terdapat Physical 
layer dan MAC. IC ini berguna untuk 
berkomunikasi dengan jaringan LAN dengan 
standardisasi protokol Ethernet. 
Fitur ENC28J60: 
• kompatibel IEEE 802.3 
• Terpadu MAC dan PHY 10BASE-T  
• Mendukung satu 10BASE-T  
• Mendukung Full dan Half-Duplex mode  
• Retransmit otomatis bila terjadi tabrakan  
• fasilitas padding dan Cyclic Redundancy 

Check (CRC)  
• fasilitas penolakan otomatis salah paket  
• SPI  Interface dengan kecepatan hingga 10 

Mb/s 
• 8-Kbyte transmit / receive paket dual port 

SRAM  

MCA-25[4] 
 MCA-25 diproduksi oleh Sony Ericsson 
yang merupakan kamera optional untuk ponsel 
Sony Ericsson antara lain T68i, T230, T310 dan 
T290. MCA-25 dilengkapi dengan prosessor 
ARGUS CT100A1-BG, memory flash 
39VF800A dan SRAM TC55W400XB. 
Komunikasi data MCA-25 melalui serial 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/UNIX
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RESET9
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PD1 (TXD)15
PD2 (INT0)16
PD3 (INT1)17
PD4 (OC1B)18
PD5 (OC1A)19
PD6 (ICP)20
PD7 (OC2)21

XTAL212
XTAL113
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PC0 (SCL) 22
PC1 (SDA) 23
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PC3 (TMS) 25
PC4 (TDO) 26
PC5 (TDI) 27
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U2
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C3
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3.3V

PB5
PB6
PB7
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X1-2
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INT

TP2

MOSI
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SCK

CS270

R9
Res1

DS3

LED0

270

R10
Res1

3.3V

MCA_rst

TX2MCA
MCA2RX

ENC_rst

dengan baudrate 19200 dan 460800 dengan 
keluaran data gambar berextensi JPEG. 

Prosedur Penelitian  

 Perancangan perangkat keras dan 
perangkat lunak dilakukan untuk merealisasikan 
Sistem monitoring. Perangkat keras  yang 
dirancang yaitu modul perangkat pengendali, 
antarmuka dengan jaringan komputer dan catu 
daya. 
Perangkat Keras 

 Modul Perangkat Pengendali yang 
dibuat berupa modul Ethernet controller yang 
terdiri dari IC Ethernet ENC28J60 dan 
ATMega32L. ENC28J60 berfungsi sebagai 
penterjemah bagi ATMega32L untuk 
berkomunikasi dengan jaringan Ethernet dengan 
standardisasi komunikasi 10Base-T sedangkan 
ATMega32L mempunyai tugas sebagi pusat 
pengolah data yang diterima dan pengendali 
semua sistem. Komunikasi antara ENC28J60 
dan ATMega32L dilakukan secara Serial 
Periperal Interface (SPI). Hubungan antarmuka 
antara ENC28J60 dengan ATMega32L dapat 
dilihat pada Gambar 4[5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Skematik mikrokontroller dan IC 
ethernet 

 
 Untuk lebih jelas hubungan pin antara 
ATMega32L dengan ENC28J60 dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hubungan Antar Pin 
ATMega32Ldan ENC28J60 

Keterangan PIN 
Letak Pin 

ATMega 
32L ENC28J60 

Chip Select (CS) PB.4 9 
MOSI PB.5 7 
MISO PB.6 6 
SCK PB.7 8 
ENC28J60 Reset PB.1 10 

 
 Untuk melengkapi antarmuka Ethernet, 
ENC28J60 memerlukan transformator 1:1 dan 
kapasitor sebesar 2kV atau lebih untuk 
terlindungi dari tegangan statis. Hubungan 
antara ENC28J60 dengan jaringan Ethernet 
menggunakan konektor RJ45 female kemudian 
dihubungkan pada transformator 1:1. 
Transformator yang digunakan dalam 
perancangan seri 16PT8515 dengan skema 
diagram seperti Gambar 5. 

 
Gambar 5. Transformator 1:1 16PT8515 

 
 Catu daya ideal yang dibutuhkan untuk 
pengoperasian ENC28J60 dan ATMega32L 
adalah 3,3V, hal ini sesuai dengan datasheet. 
Tetapi dalam perancangan, catu daya yang 
dibuat adalah 3,6V karena sekaligus sebagai 
catu daya kamera MCA-25. Hal ini dilakukan 
karena masih masuk dalam range toleransi catu 
daya. IC regulator yang digunakan dalam 
pembuatan catu daya ini dalah LM317. 
Rangkaian catu daya terdapat pada Gambar 6. 

IN2

1

OUT 3

ADJ

U1

LM317P 200

R1
Res1

R2
RPot SM

1uF

C1
Cap

100uF

C2
Cap

PSU_IN

D1

Diode 1N4002

3.6V

100nF

C25
Cap

 
Gambar 6. Skematik catu daya 3,6V 

 
 Hubungan koneksi antara MCA25 
dengan ATMega32L dapat dilihat pada Gambar 
7. 
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Gambar 7. Hubungan koneksi MCA-25 dan 

ATMega32L 
   
 Untuk dapat memperluas sudut 
pandang kamera, diberikan tambahan dua buah 
motor stepper sehingga kamera dapat bergerak 
atas-bawah dan kanan-kiri. Driver motor yang 
digunakan untuk menggerakkan motor stepper 
adalah ULN2803. Hubungan kaki ATMega32L 
dengan ULN2803 dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
 
Gambar 8. Hubungan jalur ATMega32L dengan 

ULN2803 

Perangkat Lunak 
 Perancangan perangkat lunak pengendali 
dilakukan agar IC Ethernet ENC28J60 dapat 
bekerja menerima dan mengirim paket data ke 
jaringan LAN, untuk itu ENC28J60 perlu 
dikonfigurasi. Sebelum melakukan konfigurasi 
ENC28J60, ATMega32L harus menginisialisasi 
SPI agar dapat berkomunikasi dengan 
ENC28J60, Inisialisasi SPI dapat dilihat dari 
potongan kode dibawah ini. 

PORTB |= (1<<7);   //sck = hi 
DDRB|=(1<<4)|(1<<5)|(1<<7); 

//SS,MOSI,SCK = OUT 
DDRB &= ~(1<<6);  //MISO = IN 
SPCR =(0<<CPOL)|(1<<MSTR)|(0<<DORD); 
SPCR =(0<<SPR1)|(0<<SPR0)|(1<<SPE); 
SPSR = (1<<SPI2X); 

 
Melalui komunikasi SPI yang telah 

dibangun, ATMega32L dapat melakukan 
inisialisasi kepada ECN28J60. Dalam 
inisialisasi tersebut, ATMega32L melakukan 
proses menulisan dan pembacaan pada register-
register ENC28J60.  
 Proses inisialisasi ENC28J60 berisi 
konfigurasi register-register ENC28J60 agar 
dapat melakukan komunikasi dengan jaringan 
Ethernet. Untuk lebih jelasnya proses 

inisialisasi ENC28J60 dapat dilihat pada 
flowchart di Gambar 9. 

START

Beri tegangan level rendah 
seketika pada ENC28J60

Baca Pin CLKRDY pada register 
ESTAT

CLKRDY = 1 ?

Set pointer awal buffer memory 
ENC28J60

Set nilai alamat awal dan akhir 
buffer memory penerima

Set nilai alamat awal dan akhir 
buffer memory pengirim

Konfigurasi register MAC
MACON1 dan MACON2

Set maksimum frame data
MAMXFLH:MAMXFLL = 1518

Konfigurasi komunikasi 
half-duplex

MABBIPG = 0x12

Tulis alamat MAC pada register 
MAADR0-5

Konfigurasi register PHY
HDLDIS=1 (no loopback)

Konfigurasi Interupt pada 
register EIE

Set BIT RXEN pada register 
ECON1 

(allow write into receive buffer)

Konfigurasi LED A dan LED B
Pada register PHLCON

END

T

Y

A

A

Gambar 9. Flowchart inisialisasi ENC28J60 
START

Baca register EIR.PKTIF

PKTIF =1 ?

Set alamat awal pointer buffer_ethernet 
yang akan dibaca

Y

T

Baca register EPKTCNT

END

Simpan buffer ethernet [0] dan [1] sebagai 
alamat paket selanjutnya

EPKTCNT
= 0 ?

T

Y

Baca data pada alamat pointer yang telah di 
set

Simpan buffer_ethernet [2] dan [3] sebagai 
panjang paket data (LEN)

Simpan buffer_ethernet [6] sampai buffer 
[LEN]

Sebagai paket data (buffer)

Set bit register ECON2.PKTDEC

 
Gambar 10. Proses pembacaan dan 

penyimpanan buffer Ethernet 
 

Proses pembacaan data buffer Ethernet dan 
penyimpanannya ke buffer ATMega32L dapat 
dilihat pada Gambar 10, sedangkan proses 
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penulisan dan pengiriman dapat dilihat pada 
Gambar 11. 

START

Baca bit ECON1.TXRTS

TXRTS =0 ?

Set pointer TX awal buffer
EWRPTH:EWRPTL = ENC28J60 buffer 

start

Y

T

END

Tulis data ke buffer _ethernet

Set pointer TX akhir buffer
ETXNDH:ETXNDL = ENC28J60 buffer start + LEN

Set Bit ECON1.TXRTS
Set Bit ECON1.RXEN

 
Gambar 11. Penulisan dan pengiriman Buffer 

Ethernet ENC28J60 
   
 Untuk menampilkan gambar ke dalam 
web browser, ATMega32L memberikan 
perintah kepada MCA-25 dengan melalui 
prosedur yang dapat dilihat pada flowchart 
Gambar 12. 

START

MCA25_init();
1. Ubah baudrate kamera dari 

19200 ke 460800
(AT+IPR=460800)

2. Aktifkan mux
(AT+CMUX=0,0,7,31)

MCA25_configure();
Mengatur format gambar dan resolusi

MCA25_start_image_grab();
1. mca-25 mengambil preview gambar resolusi 

80x60 sebanyak 4 kali
2. mca-25 mengambil gambar resolusi 640x480 

dan disimpan di memori MCA-25

END

MCA25_grab_data();
Mca-25 mengirim data ke perangkat pengendali

 
Gambar 12. Flowchart pengambilan gambar 

resolusi 640x480 
  
 Perangkat pengendali memiliki program 
utama yang terus-menerus berjalan berupa 
pemeriksaan paket data yang diterima oleh 
buffer ENC28J60 yang digunakan untuk 
melakukan prosedur lebih lanjut. Paket data 
yang diterima dari jaringan LAN dapat berupa, 

TCP, ARP maupu ICMP. Program utama 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 13. 

START

Baca buffer receive ENC28J60

Buffer = 0?

Baca tipe data ethernet
Buffer[12]:[13]

Tipe 
ethernet=0x0806?

(ARP protokol)
Balas ARP

Tipe 
ethernet=0x0800?

(IP protokol)

Baca buffer[23]
Cek tipe protokol IP

Tipe IP=0x01?
(ICMP)

Tipe IP=0x06?
(TCP Protokol)

TCP proses

TCP state=
established 
conection?

T

T

Y

T

Y

Y

Y

Y

T

Balas ICMPY

T

T

B

B

B

HTTP protokol

B

 
Gambar 13. Flowchart pengolahan data yang 

diterima dari jaringan LAN 
 
 HTTP request yang dikirimkan oleh web 
browser komputer memiliki format sebagai 
berikut: 

“GET” SP Request-URI CRLF 
Dimana SP adalah spasi, Request-URI adalah 
halaman atau file yang diminta dan CRLF 
merupakan Carriage Return Line Feed. Misal 
bila user ingin melihat halaman index maka 
paket data yang dikirim oleh web browser 
adalah 
 GET /index.html HTTP/1.1\r\n 
HTTP request terenkapsulasi di dalam protokol 
TCP yang akan diproses lebih lanjut oleh TCP 
proses pada Gambar 13. Pemprosesan HTTP 
request yang diterima oleh perangkat 
pengendali. 
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Dalam perancangan hanya dibuat dua halaman 
web, yaitu: halaman index dan halaman capture 
gambar.  
 
Hasil dan Pembahasan 
 Hasil pengujian tampilan awal web pada 
saat mengakses IP camera ditunjukkan pada 
Gambar 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Tampilan Web saat mengakses IP 

camera. 
 

Akses ke modul IP camera dapat dilakukan 
dengan memasukkan alamat IP, ke web 
browser. Di halaman index.html terdapat 
hyperlink untuk masuk kedalam halaman 
capture kamera yaitu cam.html. Sedangkan 
tampilan gambar yang ditangkap oleh IP camera 
ditunjukkan pada Gambar 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 15. Tampilan cam.html 
 

Untuk memperluas sudut pandang kamera 
kamera dapat digerakkan ke atas, ke bawah, ke 
kiri dan ke kanan, perintah gerakan ini 
dilakukan melalui web browser seperti 
ditunjukkan pada Gambar 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Pengendalian gerakan IP camera 
 
Kesimpulan  
 Dari hasil implementasi dan pengujian 
dapat disimpulkan bahwa pemantauan lokasi 
dapat dilakukan dengan menggunakan IP 
camera yang diakses  melaui web browser. 
Besar ukuran gambar untuk resolusi 640x480 
rata-rata 41,67 KBytes dan dibutuhkan waktu 
rata-rata 11,37 detik untuk menampilan satu 
gambar ukuran penuh ke dalam web browser. 
Sedangkan untuk resolusi 160x120 besar rata-
rata 5,8 KBytes dan dibutuhkan waktu rata-rata 
3,97 detik. 
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ABSTRAK 

Sejak beberapa tahun lalu telah diterapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 
kota Surakarta. Sampai saat ini belum dilakukan evaluasi tentang usabilitas (kemampu-pakaian)nya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut-atribut usabilitas dari website Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) online kota Surakarta. Hasil identifikasi atribut ini dapat dimanfaatkan 
sebagai dasar perbaikan website kedepan. Penelitian ini terdiri dari empat tahap. Tahap pertama 
adalah studi pustaka tahap ini  bertujuan untuk memperoleh atribut awal usabilitas website. Tahap 
kedua adalah  konfirmasi atribut awal kepada pengguna, tahap ini bertujuan untuk mendapatkan 
tambahan atribut usabilitas versi pengguna. Tahap ketiga adalah pemilihan atribut menurut persepsi 
pengguna dengan menggunakan Uji Cochran. Hasil dari tahap ini adalah daftar atribut yang 
memiliki tingkat kepentingan sama. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengelompokkan atribut ke 
dalam dimensi usabilitas yang ditetapkan. Studi pustaka menghasilkan sebanyak 34 atribut. Dari 
tahap kedua diperoleh 55 usulan atribut tambahan, tetapi setelah dievaluasihanya  hanya diperoleh 8 
atribut tambahan. Dari Uji Cochran pada tahap ketiga diperoleh 18 atribut yang sama penting. 
Pengelompokan kedelapan belas atribut tersebut ke dalam dimensi usabilitas menurut Shackel, Jakob 
Nielsen, ISO 9241-11 dan Precee dkk menghasilkan lima dimensi yaitu Effectivity (7 atribut),  
Efficiency (6 atribut), Learnability (2atribut), Flexibilty (1 atribut), dan Satisfaction (2 atribut). 

 
Kata kunci: Website Usability, Cochran Test 

 
Pendahuluan  
1. Latar Belakang 
 Website atau situs dapat diartikan 
sebagai kumpulan halaman yang menampilkan 
informasi data teks, data gambar diam atau 
gerak, data animasi, suara, video dan atau 
gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 
statis maupun dinamis yang membentuk satu 
rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 
masing-masing dihubungkan dengan jaringan-
jaringan halaman (hyperlink) [1]. Website 
adalah halaman web di internet yang 
menyediakan informasi.  
 Situs web yang baik adalah situs web 
yang memiliki keseimbangan antara desain dan 
usefulness. Desain yang dimaksudkan meliputi 
estetika yang terdiri dari warna, layout, elemen 
serta tipografi dan komunikasi yang terdiri dari 
isi, penyampaian pesan serta pembentukan 
citra. Sedangkan usefulness meliputi utility 
yang terdiri dari fungsionalitas serta teknologi 
yang tepat dan usability yang terdiri dari 
kemudahan penggunaan: waktu belajar, 
kecepatan kinerja, tingkat kesalahan, daya ingat 
dan kepuasan subjektif [2]. 
 Penerimaan Siswa Baru (PSB) di 
Surakarta yang sekarang dikenal dengan istilah 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak 

tahun 2006 dilakukan secara online, yaitu 
penerimaan siswa baru dengan model seleksi 
elektronik via internet atau perangkat komputer 
yang bisa diakses secara langsung melalui 
website yang telah disediakan. Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) online adalah 
sistem penerimaan peserta didik baru 
SMP/MTs dan SMA/MA secara transparan dan 
real time berbasis pada teknologi informasi. 
Sistem ini merupakan jaringan yang dapat 
diakses melalui sms maupun internet. Tujuan 
dari PPDB online adalah untuk  memperlancar 
proses penerimaan peserta didik baru 
SMP/MTs dan SMA/MA serta memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara 
transparan, obyektif, memenuhi rasa keadilan, 
dan akuntabel pada proses penerimaan peserta 
didik baru SMP dan SMA [3]  
 Website penerimaan peserta didik baru, 
www.ppdbsolo.net adalah website untuk sistem 
Penerimaan Siswa Baru (PSB) tingkat SMP 
maupun SMA tahun 2009 yang bersifat online. 
Website ini dikelola oleh Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta bekerja 
sama dengan UPT Pusat Komputer (Puskom) 
Universitas Sebelas Maret Surakarta [3]. 
Masyarakat khususnya calon siswa baru dapat 
mengetahui bagaimana alur pendaftaran, 

mailto:iftadi@mail.uns.ac.id
mailto:iftadi@gmail.com
http://www.ppdbsolo.net/
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pengalihan, pencabutan, kuota masing-masing 
sekolah peserta PPDB online, rentang nilai 
ataupun batas akhir yang diterima di SMP 
ataupun SMA tahun sebelumya, contoh 
formulir pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran 
dan lain sebagainya melalui website PPDB. 
Mereka juga dapat memantau perkembangan 
proses pendaftaran, diperingkat berapa mereka 
ataupun putra-putri mereka pada saat itu. 
Website tersebut diharapkan mempermudah 
calon siswa baru dan orang tua siswa dalam 
proses pendaftran. 
 Dari segi teknologi, pada tahun-tahun 
yang lalu, PPDB online dirasa kurang 
memuaskan oleh berbagai pihak. Hal ini 
disebabkan karena situs yang sulit diakses, data 
yang tumpang tindih sehingga membingungkan 
publik, terjadi kekacauan dalam data base, 
informasi yang ditampilkan kurang lengkap, 
kesalahan pengolahan data, dan tampilan yang 
kurangmenarik [4]. Adanya kekurangan 
tersebut menyebabkan perlunya dilakukan 
perbaikan usabilitas website untuk menjadi 
lebih baik di mata penggunanya. Usabilitas 
menunjukkan kemudahan pengoperasian, cara 
penggunaan yang mudah dipelajari dan diingat, 
serta kenyamanan penggunaan aplikasi. Sistem 
yang memiliki usabilitas yang baik 
meminimumkan usaha fisik dan kognitif 
pengguna pada saat memanfaatkan sistem 
tersebut [5]. Menurut ISO 9241-11 usability 
adalah tingkatan suatu produk dapat 
dipergunakan oleh pengguna spesifik untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan 
efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pada suatu 
konteks penggunaan yang spesifik [6]. 

 Sebelum melakukan suatu perbaikan, 
sangat penting untuk mengetahui kebutuhan-
kebutuhan dari pengguna website tersebut. Hal 
ini bermanfaat untuk menyusun prioritas 
perbaikan website. Untuk itu perlu dilakukan 
survey terhadap beberapa user untuk 
mengetahui keluhan-keluhan yang mereka 
rasakan dan apa yang mereka inginkan. Dalam 
penelitian ini keluhan-keluhan dari user 
disampaikan dalam bentuk atribut-atribut 
usabilitas yang menurut user masih kurang 
sehingga perlu untuk diperbaiki. Akan tetapi, 
atribut-atribut tersebut perlu diidentifikasi 
untuk memastikan bahwa atribut-atribut 
usabilitas benar-benar spesifik sebagai atribut 
usabilitas website penerimaan peserta didik 
baru Kota Surakarta sehingga dapat digunakan 
sebagai masukan untuk menyusun usulan 
perbaikan website PPDB online Kota 
Surakarta.  

 Identifikasi atribut usabilitas website 
PPDB online Kota Surakarta dilakukan dengan 

studi pustaka terhadap penelitian-penelitian 
tentang usabilitas dari peneliti sebelumnya 
untuk mendapatkan atribut usabilitas awal dan 
penyebaran kuesioner untuk mendapatkan 
atribut usabilitas website PPDB online versi 
pengguna. Untuk membuat prioritas atribut 
usabilitas yang akan diperbaiki, maka 
digunakan Uji Cochran sehingga diperoleh 
atribut-atribut usabilitas dengan bobot 
kepentingan yang sama untuk diperbaiki.  

 
2. Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi atribut usabilitas website 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota 
Surakarta berdasarkan persepsi penggunanya.  

 
Prosedur Penelitian 
1. Pengumpulan dan Evaluasi Atribut-

Atribut Usabilitas Sistem Informasi dari 
Studi Pustaka 

 Pengumpulan dan evaluasi atribut-
atribut usabilitas sistem informasi dilakukan 
untuk mendapatkan atribut awal usabilitas 
website PPDB online kota Surakarta. 
Pengumpulan atribut usabilitas sistem 
informasi dilakukan dengan studi pustaka 
terhadap jurnal-jurnal penelitian yang memuat 
kuesioner-kuesioner usabilitas sistem 
informasi. Pencarian jurnal dilakukan melalui 
searching internet dengan mesin pencari 
Google dengan kata kunci antara lain usability 
questionnaire dan website usability. 

 Kuesioner-kuesioner yang diperoleh 
dari tahap ini kemudian dievaluasi untuk 
menentukan kuesioner-kuesioner yang mana 
yang layak dijadikan sumber dalam 
menentukan atribut awal usabilitas wenbsite 
PPDB online. Untuk menentukan kuesioner-
kuesioner mana yang layak digunakan, peneliti 
melihat kesesuaian kuesioner tersebut terhadap 
aplikasi yang ada dalam sebuah website. 

 Untuk menentukan atribut mana yang 
akan dijadikan atribut awal usabilitas website 
PPDB online, maka dilakukan evaluasi 
terhadap atribut-atribut dari kuesioner-
kuesioner yang telah terpilih. Langkah pertama, 
atribut-atribut tersebut ditabelkan untuk 
memastikan tidak ada atribut yang disebut 
lebih dari satu kali. Kemudian atribut-atribut 
yang tidak relevan dihilangkan sehingga yang 
tersisa adalah atribut-atribut yang relevan 
dengan karakteristik website PPDB online. 
Atribut-atribut yang relevan ini merupakan 
atribut awal yang nantinya akan 
dikonfirmasikan kepada user.  
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2. Konfirmasi Atribut Awal Usabilitas 
Website PPDB Online Kota Surakarta 
kepada User 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh tahap ini 
adalah mendapatkan konfirmasi kelengkapan 
atribut usabilitas website PPDB online, caranya 
yaitu dengan menyebarkan kuesioner semi 
terbuka (kuesioner pertama). Kuesioner ini 
berisi atribut-atribut awal usabilitas website 
PPDB online Kota Surakarta hasil studi 
pustaka. Responden diminta untuk 
menambahkan atribut usabilitas yang lain di 
luar atribut awal yang diperoleh dari studi 
pustaka. 

 Usulan atribut yang diperoleh dari 
responden kemudian dievaluasi untuk 
mendapatkan atribut yang layak dijadikan 
sebagai atribut tambahan. Dalam memilih 
atribut mana yang akan dijadikan atribut 
tambahan, maka dilihat relevansinya terhadap 
karakteristik website PPDB online. 

 
3. Pemilihan Atribut yang Penting Menurut 

Persepsi Responden dengan Uji Cochran 
 Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

mendapatkan atribut usabilitas website PPDB 
online Kota Surakarta yang sama-sama penting 
menurut responden. Tahap ini diawali dengan 
penyebaran kuesioner kedua. Kuesioner berisi 
atribut-atribut hasil studi putaka ditambah 
atribut tambahan dari tahap kedua, responden 
diminta untuk menilai apakah atribut tersebut 
penting atau tidak menurut mereka. Data yang 
diperoleh diuji dengan Uji Cochran. Perhatikan 
gambar 1. Uji Cochran untuk menguji hipotesis 
H0: semua atribut sama pentingnya terhadap 
alternatif H1 : semua atribut bervariasi 
pentingnya. Uji statistik yang cocok adalah: 
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Dimana, k = jumlah atribut (perlakuan), 
G = jumlah penting dari tiap responden (blok), 
L = jumlah penting dari semua atribut semua 
blok responden. Distribusi yang tepat dari Q 
sulit untuk diperoleh tetapi untuk sampel yang 
besar, Q mendekati sebuah distribusi khi-
kuadrat dengan derajat kebebasan t-1.  Hasil 
dari tahap ini adalah daftar atribut sama penting 
menurut responden. 

 

Uji Cochran

Hipotesis
Seluruh atribut sama pentingnya (Ho)
Salah satu/lebih atribut tidak sama penting (H1)

Q hitung>
Q tabel

Buang atribut dengan 
nilai penting terendah

Hitung Q, Lihat Q tabel

Ya
Tdk

 Gambar 1. Ilustrasi Uji Cochran 
 
4. Pengelompokkan Atribut ke Dalam 

Dimensi Usabilitas 
Atribut sama penting menurut responden 

hasil Uji Cochran kemudian dikelompokkan ke 
dalam dimensi-dimensi usabilitas. Penge-
lompokkan atribut ke dalam dimensi-dimensi 
usabilitas bertujuan untuk mengetahui dimensi 
atau aspek yang lebih general yang mampu 
mewakili atribut-atribut usabilitas tersebut.  

Dimensi usabilitas yang digunakan adalah 
dimensi gabungan menurut Shackel (1990), 
Jakob Nielsen (1993), ISO 9241-11 (1998), 
serta Precee dkk (2002). Dimensi-dimensi 
usabilitas tersebut yaitu effectivity (efektivitas), 
efficiency (efisiensi), learnability (kemudahan 
dipelajari), memorability (kemudahan diingat), 
flexibility (fleksibilitas), error (kesalahan), 
utility (utilitas), safety (keamanan), satisfaction 
(kepuasan), dan attitude (perilaku) [5]. 

 
Hasil dan Pembahasan  

1. Pengumpulan dan Evaluasi Atribut-
Atribut Usabilitas Sistem Informasi dari 
Studi Pustaka 

Atribut awal yang diperoleh dari studi 
pustaka berjumlah tiga puluh empat atribut. 
Daftar atribut usabilitas awal dan sumbernya 
bisa dilihat pada Lampiran 1. Atribut-atribut 
tersebut dipilih atas dasar kesesuaiannya 
dengan karakteristik website PPDB online.  

Atribut awal PPDB online diperoleh dari 
beberapa kuesioner seperti SUMI, CSUQ, 
WAMMI dsb dan telah mewakili atribut-atribut 
usabilitas dari beberapa peneliti sebelumnya. 

2. Konfirmasi Atribut Awal Usabilitas 
Website PPDB Online Kota Surakarta 
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Dari penyebaran  kuesioner pertama 
diperoleh 55 usulan atribut usabilitas. Atribut-
atribut tersebut kemudian dievaluasi untuk 
mendapatkan usulan atribut yang sesuai dengan 
karakteristik website PPDB online. Dari proses 
evaluasi tersebut diperoleh 8 atribut tambahan 
yang bisa dilihat pada Lampiran 2.  

Atribut tambahan ini merupakan atribut-
atribut yang belum ada dalam daftar atribut 
awal yang diperoleh dari studi pustaka.  

3. Pemilihan Atribut yang Penting Menurut 
Persepsi Responden dengan Uji Cochran 

Dari tahap ini diperoleh 18 atribut 
usabilitas yang memiliki bobot kepentingan 
yang sama. Daftar atribut tersebut dapat dilihat 
di lampiran 3. 

Kedelepanbelas atribut yang tertahan 
dalam Uji Cochran merupakan atribut yang 
menurut responden penting untuk dijadikan 
sebagai atribut usabilitas PPDB online. 
Sedangkan atribut-atribut yang terbuang dalam 
uji Cochran merupakan atribut yang menurut 
responden tidak penting digunakan sebagai 
atribut usabilitas PPDB Online. 

4. Pengelompokkan Atribut ke Dalam 
Dimensi Usabilitas 

Pengelompokkan atribut dilakukan atas 
dasar kesesuaian konsep antara atribut dan 
dimensi usabilitas. Atribut-atribut yang berada 
dalam satu dimensi akan mengukur konsep 
yang sama. Dari pengelompokkan atribut 
dihasilkan 5 dimensi usabilitas yaitu Effectivity 
(7 atribut),  Efficiency (6 atribut), Learnability 
(2 atribut), Flexibilty (1 atribut), dan 
Satisfaction (2 atribut). Hasil pengelompokkan 
atribut bisa dilihat pada lampiran 4. 

 
Kesimpulan  

Ditemukan sebanyak delapan belas 
atribut usabilitas website PPDB online Kota 
Surakarta yang memiliki bobot kepentingan 
sama. Kedelapan belas atribut mengelompok 
ke lima dimensi yaitu Effectivity (7 atribut),  
Efficiency (6 atribut), Learnability (2 atribut), 
Flexibilty (1 atribut), dan Satisfaction (2 
atribut). 
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Lampiran 2 
Daftar Atribut Usabilitas Tambahan 

No. Usulan Atribut Usabilitas Website PPDB Terpilih 
1 Personalisasi Pendaftar 
2 Ketersediaan link dengan website lain yang terkait 
3 Kelengkapan informasi yang disajikan 
4 Kecepatan dalam menjawab pertanyaan pengguna 
5 Ketepatan dalam menjawab pertanyaan pengguna 
6 Ketersediaan petunjuk penggunaan (pembacaan informasi) 
7 Keterperincian informasi 
8 Validitas informasi 

  
Lampiran 3 

Hasil Uji Cochran (Daftar Atribut Sama Penting Menurut Pengguna) 
No. Atribut Usabilitas Website 
1 Manfaat website
2 Tingkat pemenuhan kebutuhan informasi
3 Kemudahan digunakan
4 Kelancaran saat digunakan 
5 Kemudahan dipelajari
6 Tingkat kepuasan penggunaan
7 Kenyamanan saat digunakan
8 Kemudahan dan kecepatan menemukan informasi yang dibutuhkan
9 Kejelasan informasi yang disajikan
10 Efisiensi saat digunakan
11 Kemudahan pembacaan karakter pada layar 
12 Kecepatan sistem
13 Fleksibilitas
14 Keterkinian informasi
15 Kelengkapan informasi yang disajikan 
16 Ketersediaan petunjuk penggunaan (pembacaan informasi)
17 Keterperincian informasi
18 Validitas informasi  

 
Lampiran 4 

Dimensi Usabilitas Tersusun dan Atributnya 
No. Atribut Usabilitas Website PPDB Dimensi Usabilitas Website PPDB

Manfaat website
Tingkat pemenuhan kebutuhan informasi
Kejelasan informasi yang disajikan
Keterkinian informasi
Kelengkapan informasi yang disajikan
Keterperincian informasi
Validitas informasi
Kemudahan digunakan
Kelancaran saat digunakan
Kemudahan dan kecepatan menemukan informasi yang dibutuhkan
Efisiensi saat digunakan
Kemudahan pembacaan karakter pada layar
Kecepatan sistem
Kemudahan dipelajari
Ketersediaan petunjuk penggunaan

4 Fleksibilitas Flexibility
Tingkat kepuasan penggunaan
Kenyamanan saat digunakan

5
Satisfaction

1

Effectivity
2

Efficiency
3

Learnability
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ABSTRAK 

Perusahaan sebagai suatu organisasi yang digerakkan oleh sumber daya manusia dihadapkan pada beragam pilihan 
dalam rangka menentukan tenaga kerja yang berkualitas. Pilihan yang dibuat oleh sebuah perusahaan dalam 
penerimaan tenaga kerja sangat berpengaruh pada performa dan kemajuan perusahaan.  Selain itu, pemilihan 
supplier yang tepat dalam pengadaan barang juga hal yang fital dalam perusahaan. PT. X mengalami permasalahan 
seperti di atas. Hal yang tersulit dalam membuat pilihan adalah upaya menghilangkan faktor subjektifitas dari 
manajer personalia dan manajer pengadaan barang sehingga setiap pilihan yang dibuat bersifat objektif dengan 
berdasarkan pada kriteria-kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. X 
membutuhkan suatu aplikasi komputer yang dapat mendukung pengambilan keputusan menggunakan metode ANP 
dan AHP untuk pemilihan calon pegawainya. Aplikasi yang dibutuhkan bukan merupakan pengambil keputusan 
utama yang menggantikan peran manusia namun hanya sebagai pendukung pengambilan keputusan. Aplikasi yang 
dibangun akan menyajikan informasi perbandingan calon tenaga kerja disesuaikan dengan kriteria tenaga kerja 
yang telah ditentukan oleh PT. X.  
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Analytical Network Process, Analytic Hierarchy Process, Kriteria   
 
 
I.  PENDAHULUAN 

 
PT X merupakan salah satu Perusahaan Jasa 

Konstruksi Nasional yang berdomisili di Surabaya 
dengan wilayah operasinya meliputi wilayah 
Indonesia. Perusahaan ini telah memulai usahanya 
pada tahun 1986. 

Kebutuhan semua bahan dan alat yang 
diperlukan dalam memenuhi suatu proyek dibeli oleh 
perusahaan berdasarkan pada permintaan kebutuhan 
bahan dan alat proyek, yang dituliskan dalam daftar 
permintaan bahan dan alat proyek (jenis, ukuran, 
jumlah, spesifikasi, dan jadwal penggunaannya). Tim 
Operational Control System (OCS) memberikan 
usulan supplier (minimal terhadap 3) berdasarkan 
hasil seleksi dan evaluasi terhadap penawaran proyek 
disertai spesifikasi sesuai dengan permintaan proyek 
dengan mempertimbangkan pula harga yang paling 
kompetitif dan daya pasok yang mencukupi. 
Kemudian, supplier mengirim seluruh dokumen 
permintaan dan penawaran ke Kabag OCS dan tim 
OCS kantor untuk mendapatkan persetujuan 
perusahaan. Pembelian semua keperluan tersebut 

dilakukan oleh bagian purchasing dengan prosedur 
pengadaan dan pengiriman bahan dan alat proyek 
yang telah diatur dengan menerbitkan P.O (Purchase 
Order). 

Berdasarkan proses yang berjalan di atas, 
hal ini tentu menyulitkan dengan menggunakan 
sistem manual karena banyaknya formulir atau 
dokumen yang perlu dipakai, jenis bahan baku yang 
sangat banyak serta banyak supplier yang 
memberikan penawaran pada bahan baku yang sama. 
Akibatnya, proses penentuan supplier (yang 
ditentukan oleh banyak hal) membutuhkan waktu 
lama, sehingga bisa mengganggu atau menunda 
jalannya proyek. Karena itu dibutuhkan suatu sistem 
yang menyediakan penilaian dan penentuan terhadap 
supplier dengan menggunakan metode AHP. 

Selain itu, karyawan/pegawai merupakan 
satu faktor yang penting pada PT. X. Pegawai yang 
berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik 
pada perusahaan serta mendukung tercapainya tujuan 
perusahaan. Melihat pentingnya kualitas pegawai 
pada perusahaan, maka proses seleksi calon pegawai 
merupakan bagian yang penting untuk memberikan 

mailto:alexander@petra.ac.id
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pegawai yang kualitas bagi perusahaan. PT. X harus 
berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan 
saat seleksi calon pegawai. 

PT. X melakukan proses seleksi calon 
pegawai untuk menilai kemampuan teknis serta 
penilaian psikologis calon pegawainya. Tes psikologi 
secara umum akan menunjukkan keadaan emosional 
seseorang, di samping itu tes kemampuan teknis akan 
menunjukkan kompetensi seseorang untuk dapat 
bekerja. Meski demikian, seseorang dengan 
kemampuan teknis yang baik apabila tidak ditunjang 
dengan kecerdasan emosional yang cukup, akan 
mengalami kesulitan dalam lingkungan kerjanya. PT. 
X akan menilai kelayakan calon pegawainya 
berdasarkan relasi tes kemampuan teknis dan tes 
psikologi. Selain itu PT. X juga akan 
mempertimbangkan hasil wawancara serta latar 
belakang pendidikan dan pekerjaan calon pegawai. 
Dengan 4 tes di atas maka diharapkan PT. X akan 
memperoleh calon pegawai dengan kompetensi yang 
baik. 

Dalam proses seleksi calon pegawai, 
keputusan yang diambil sering dipengaruhi 
subyektifitas dari para pengambil keputusan. 
Subyektifitas dapat terjadi karena tidak ada metode 
standar yang sistematis untuk menilai kelayakan 
calon pegawai.  

Salah satu metode pengambilan keputusan 
yang dapat digunakan dalam proses seleksi calon 
pegawai adalah metode Analytic Network Process 
(ANP). Meski demikian, jika model ANP diterapkan 
dalam penentuan seleksi pegawai secara manual, 
maka akan sulit untuk dilakukan karena dalam 
metode ini terdapat banyak perhitungan yang harus 
dilakukan sebelum dilakukan pengambilan 
keputusan. ANP merupakan metode yang sistematis 
dan seleksi yang tepat dengan menggunakan 
menggunakan metode pengambilan keputusan yang 
mampu menunjukkan menilai kompetensi calon 
pegawai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 
perusahaan atau pengambil keputusan berdasarkan 
analisa data yang sistematis. Dimana pada penelitian 
ini, akan dilakukan eksperimen terhadap metode 
ANP dan AHP. 

Melihat realita tersebut, maka perlu dibangun 
sebuah aplikasi berbasis web dengan metode ANP 
untuk mendukung proses seleksi calon pegawai. 
Aplikasi yang dibangunakan memberikan suatu 
sistem yang dapat menyimpan data calon pegawai, 
hasil tes kemampuan teknis dan psikologi secara 
terintegrasi dan kemudian melakukan analisa 
terhadap data calon pegawai untuk menghasilkan 
alternatif keputusan untuk membantu perusahaan 
dalam pemilihan calon pegawai. 

Merujuk pada latar belakang serta 
permasalahan di atas, maka penelitian ini akan 
difokuskan untuk merancang dan membuat aplikasi 
untuk: 
1. Merancang dan membuat aplikasi pengambilan 

keputusan multi kriteria untuk pemilihan 
supplier pada PT X dengan menggunakan 
metode Analytic Hierarchy Process (AHP). 
Permasalahan yang dihadapi adalah: 
• Bagaimana menentukan nilai suatu 

kriteria 
• Bagaimana memasukkan penilaian-

penilaian dalam kriteria 
• Bagaimana cara membuat agar aplikasi ini 

mudah untuk digunakan 
2. Merancang dan membuat sistem seleksi calon 

pegawai berbasis web menggunakan Analytic 
Network Process (ANP). Permasalahan yang 
dihadapi adalah: 
• Bagaimana membuat suatu aplikasi yang 

dapat membantu melihat potensi calon 
pegawai untuk menempati suatu posisi 
tertentu pada PT. X? 

• Bagaimana membuat rancangan database 
yang dapat menyimpan data calon 
pegawai dan pegawai secara teratur? 

• Bagaimana membuat suatu aplikasi yang 
dapat membantu PT. X dalam mengambil 
keputusan untuk merekrut pegawai? 

 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 
• Membuat aplikasi pengambilan keputusan dalam 

memilih suatu supplier yang paling efisien dan 
dapat dialokasikan di PT. X. 

• Membuat aplikasi berbasis web untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan 
dalam  seleksi calon pegawai dengan 
memanfaatkan metode Analytic Network Process 
(ANP), sedangkan untuk pemilihan supplier, 
digunakan metode Analytic Hierarchy Process 
(AHP), sehingga akan diperoleh alternatif 
keputusan pemilihan calon pegawai secara 
objektif serta sesuai dengan kriteria pegawai 
yang dibutuhkan PT. X 

 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 
menunjang kinerja yang maksimal dengan cara 
membantu PT. X dalam dalam penentuan supplier 
dan pegawai terbaik 
 
 
II. ANALYTIC NETWORK PROCESS DAN 
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 
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 Metode Analytic Network Process (ANP) 
merupakan pengembangan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Metode ANP mampu 
memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan 
mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau 
alternatif [3]. Keterkaitan pada metode ANP ada 2 
jenis yaitu keterkaitan dalam satu set elemen (inner 
dependence) dan keterkaitan antar elemen yang 
berbeda (outer dependence). Adanya keterkaitan 
tersebut menyebabkan metode ANP lebih kompleks 
dibandingkan dengan metode AHP. 

Secara umum langkah-langkah yang harus 
dilakukan dalam menggunakan ANP adalah: 
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan 

kriteria solusi yang diinginkan. 
2. Menentukan pembobotan komponen dari sudut 

pandang manajerial. 
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan 

yang menggambarkan kontribusi atau pengaruh 
setiap elemen atas setiap kriteria. Perbandingan 
dilakukan berdasarkan penilaian dari pengambil 
keputusan dengan menilai tingkat kepentingan 
suatu elemen. 

4. Setelah mengumpulkan semua data 
perbandingan berpasangan dan memasukkan 
nilai-nilai kebalikannya serta nilai satu di 
sepanjang diagonal utama, prioritas masing-
masing kriteria dicari dan konsistensi diuji. 

5. Menentukan eigenvector dari matriks yang telah 
dibuat pada langkah ketiga. 

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk semua 
kriteria. 

7. Membuat unweighted super matrix dengan cara 
memasukkan semua eigen vector yang telah 
dihitung pada langkah 5 ke dalam sebuah super 
matriks.  

8. Membuat weighted super matrix dengan cara 
melakukan perkalian setiap isi unweighted 
supermatrix terhadap matriks perbandingan 
kriteria (cluster matrix). 

9. Membuat limiting supermatrix dengan cara 
memangkatkan super matriks secara terus 
menerus hingga angka disetiap kolom dalam 
satu baris sama besar, setelah itu lakukan 
normalisasi terhadap limiting supermatrix. 

10. Ambil nilai dari alternatif yang dibandingkan 
kemudian dinormalisasi untuk mengetahui hasil 
akhir perhitungan. 

11. Memeriksa konsistensi, rasio konsistensi 
tersebut harus 10 persen atau kurang. Jika 
nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data 
keputusan harus diperbaiki. 

Menyusun priotitas merupakan salah satu 
bagian yang penting dan perlu ketelitian di dalamnya. 

Pada bagian ini ditentukan skala kepentingan suatu 
elemen terhadap elemen lainnya. Langkah pertama 
dalam penyusunan prioritas adalah menyusun 
perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan 
dalam bentuk berpasangan seluruh untuk setiap sub 
sistem hirarki. Perbandingan tersebut kemudian 
ditransformasikan ke dalam bentuk matriks untuk 
maksud analisis numerik, yaitu matriks n x n. 

Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki 
dengan kriteria A dan sejumlah elemen di bawahnya, 
B1 sampai Bn. Perbandingan antar elemen untuk sub 
sistem hirarki itu dapat dibuat dalam bentuk matriks 
n x n. Matriks ini disebut matriks perbandingan 
berpasangan. 

 
A B1 B2 B3 --- Bn 

B1 b11 b12 b13 --- b1n 

B2 b21 b22 b23 --- b2n 

B3 b31 b32 b33 --- b3n 
--- --- --- --- --- --- 

Bn bn1 bn2 bn3 --- bnn 
Gambar 1: Matriks Perbandingan Berpasangan 

Nilai bij adalah nilai perbandingan elemen Bi 
terhadap Bj yang menyatakan hubungan [2]: 

 Seberapa jauh tingkat kepentingan Bi bila 
dibandingkan dengan Bj, atau  

 Seberapa besar kontribusi Bi terhadap 
kriteria A dibandingkan dengan Bj, atau 

 Seberapa jauh dominasi Bi dibandingkan 
dengan Bj, atau 

 Seberapa banyak sifat kriteria A terdapat 
pada Bi dibandingkan dengan Bj. 

Bila diketahui nilai bij maka secara teoritis nilai bji = 
1 / bij, sedangkan bij dalam situasi i = j adalah mutlak 
1. 

Pembobotan dengan ANP membutuhkan model 
yang merepresentasikan saling keterkaitan antar 
kriteria dan subkriteria yang dimilikinya. Ada 2 
kontrol yang perlu diperhatikan didalam memodelkan 
sistem yang hendak diketahui bobotnya. Kontrol 
pertama adalah kontrol hierarki yang menunjukkan 
keterkaitan kriteria dan sub kriterianya. Pada kontrol 
ini tidak membutuhkan struktur hierarki seperti pada 
metode AHP. Kontrol lainnya adalah kontrol 
keterkaitan yang menunjukkan adanya saling 
keterkaitan antar kriteria atau cluster (Saaty, 1996). 
Jika diasumsikan suatu sistem memiliki N cluster 
dimana elemen-elemen dalam tiap cluster saling 
berinteraksi atau memiliki pengaruh terhadap 
beberapa atau seluruh cluster yang ada. Jika cluster 
dinotasikan dengan Ch, dimana h = 1, 2, …, N, 
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dengan elemen sebanyak nh yang dinotasikan dengan 
eh1, eh2, …, ehnh. Pengaruh dari satu set elemen 
dalam suatu cluster pada elemen yang lain dalam 
suatu sistem dapat direpresentasikan melalui vektor 
prioritas berskala rasio yang diambil dari 
perbandingan berpasangan. Jaringan pada metode ini 
memiliki kompleksitas yang tinggi dibanding dengan 
jenis lain, karena adanya fenomena feedback dari 
cluster satu ke cluster lain, bahkan dengan cluster-
nya sendiri. Kriteria calon pegawai dinyatakan 
sebagai cluster sedangkan elemen dan sub elemennya 
merupakan strategi objektif dengan KPI-KPI-nya. 
Pada Gambar 2, memperlihatkan model jaringan 
dengan feedback dan dependence cluster satu dengan 
cluster lainnya. 

 

 
 

Gambar 2: Model Feedback dan Dependence pada 
Cluster 

  
 Setelah model dibuat, maka dilakukan 

pentabelan dari hasil data pairwise comparison 
dengan menggunakan tabel supermatriks. Kemudian 
akan dilakukan proses pembobotan untuk setiap 
cluster yang telah ditentukan berdasarkan kriteria 
calon pegawai. Algoritma perhitungan pembobotan 
yang dilakukan dimulai dari data dengan bentuk 
pairwaise comparison sampai dihasilkan bobot tiap 
indikator kinerjanya. Kriteria dibuat berdasarkan 
kebutuhan dan tujuan dari pemilihan. 

 Untuk menunjukkan hasil akhir dari 
perhitungan perbandingan maka supermatriks akan 
dipangkatkan secara terus-menerus hingga angka 
setiap kolom dalam satu baris sama besar. Rumus 
perhitungannya, dapat dilihat pada persamaan (1).  

  ∑
∑∑

∑
=

==

=

∞→

M

k
n

j

k
ij
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i

n

j
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ij

M
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 Hubungan preferensi yang dikenakan antara 
dua elemen tidak mempunyai masalah konsistensi 
relasi. Bila elemen A adalah dua kali elemen B, maka 

elemen B adalah ½ kali elemen A. Tetapi, konsistensi 
tersebut tidak berlaku apabila terdapat banyak elemen 
yang harus dibandingkan. Oleh karena keterbatasan 
kemampuan numerik manusia maka prioritas yang 
diberikan untuk sekumpulan elemen tidaklah selalu 
konsisten secara logis. Misalkan A adalah 7 kali lebih 
penting dari D, B adalah 5 kali lebih penting dari D, 
C adalah 3 kali lebih penting dari B, maka tidak akan 
mudah untuk menemukan bahwa secara numerik C 
adalah 15/7 kali lebih penting dari A. Hal ini 
berkaitan dengan sifat AHP itu sendiri, yaitu bahwa 
penilaian untuk menyimpang dari konsistensi logis. 

Dalam prakteknya, konsistensi tersebut tidak 
mungkin didapat. Pada matriks konsisten, secara 
praktis λmax = n, sedangkan pada matriks tidak setiap 
variasi dari aij akan membawa perubahan pada nilai 
λmax. deviasi λmax dari n merupakan suatu parameter 
Consistency Index (CI) sebagai berikut : 

CI = (λmax - n) / (n - 1)  (2) 
Keterangan: 
CI  = Consistency Index 
λmax = nilai eigen terbesar 
n = jumlah elemen yang dibandingkan 
 
 Nilai CI tidak akan berarti apabila terdapat 
standar untuk menyatakan apakah CI menunjukkan 
matriks yang konsisten. Saaty memberikan patokan 
dengan melakukan perbandingan secara acak atas 
500 buah sample. Saaty berpendapat bahwa suatu 
matriks yang dihasilkan dari perbandingan yang 
dilakukan secara acak merupakan suatu matriks yang 
mutlak tidak konsisten. Dari matriks acak tersebut 
didapatkan juga nilai onsistency Index, yang disebut 
dengan Random Index (RI). 
 Dengan membandingkan CI dengan RI 
maka didapatkan patokan untuk menentukan tingkat 
konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan 
Consistency Ratio (CR), dengan rumus : 

CR = CI / RI   (3) 
Keterangan : 
CR = Consistency Ratio 
CI = Consistency Index 
RI = Random Index 
 
 Dari 500 buah sample matriks acak dengan 
skala perbandingan 1 – 9, untuk beberapa orde 
matriks [2] mendapatkan nilai rata-rata RI sebagai 
berikut: 

 Suatu matriks perbandingan adalah 
konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 10%. Apabila 
rasio konsistensi semakin mendekati ke angka nol 
berarti semakin baik nilainya dan menunjukkan 
kekonsistenan matriks perbandingan tersebut. 
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III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 

PT. X, permasalahan yang ada yaitu untuk seleksi 
pekerja operasional belum sepenuhnya 
memanfaatkan tes secara tertulis, penilaian lebih 
banyak dilakukan melalui wawancara sehingga 
penilaian yang dibuat bersifat subjektif. Selain itu 
belum tersedia pendataan yang baik untuk mencatat 
data calon pegawai karena data yang dimiliki saat ini 
masih berupa dokumen tertulis. Sedangkan untuk 
pemilihan supplier, permasalahannya adalah 
bagaimana menentukan nilai suatu kriteria untuk 
memilih supplier dan bagaimana memasukkan 
penilaian-penilaian dalam kriteria untuk memilih 
supplier. 
 Dari permasalahan yang muncul, maka 
beberapa hal berikut ini dibutuhkan oleh PT. X dalam 
pembuatan sistem pendukung keputusan, antara lain: 
• Diperlukan suatu sistem terhubung dengan 

database mengenai data calon pegawai dan data 
supplier. Sehingga apabila sewaktu–waktu 
perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan 
supplier dapat memanfaatkan data yang telah 
dimiliki sebelumnya. 

• Menjelaskan klasifikasi databasenya. 
• Diperlukan suatu sistem pendukung keputusan 

yang objektif dalam seleksi calon pegawai dan 
pemilihan supplier dengan cara menampilkan 
nilai perbandingan antar calon serta kesesuaian 
terhadap kriteria yang dibutuhkan. 

 
ERD dari sistem pendukung keputusan ini 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3: Conceptual Data Model (CDM) 

 
Pengujian sistem ini dimulai dari halaman awal yang 
akan digunakan untuk masuk ke halaman profil. 
Calon pegawai yang telah terdaftar harus 
memasukkan user id dan password pada halaman ini 
untuk dapat mengakses halaman berikutnya. Calon 
pegawai yang belum terdaftar dapat melakukan 
pendaftran dengan menekan tombol form pendaftaran 
Tampilan halaman awal calon pegawai dapat dilihat 
pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4: Halaman Awal Aplikasi  

 
 Calon pegawai yang belum pernah 
mendaftar dapat melakukan proses registrasi dengan 
mengisi setiap kolom informasi yang ada secara 
lengkap. Setelah melakukan pendaftaran maka calon 
pegawai akan menerima konfirmasi melalui email. 
Tampilan halaman profil calon pegawai dapat dilihat 
pada Gambar 5. 

Pada halaman administrator sistem dapat 
melakukan pemilihan calon pegawai menggunakan 
metode Analytic Network Process. Selain melakukan 
pemilihan, sistem juga dapat melakukan beberapa 
fitur lain seperti melakukan penilaian wawancara, 
menampilkan data calon pegawai serta pengaturan 
akun administrator. Administrator dapat melakukan 
wawancara dengan dipandu beberapa pertanyaan 
yang terdapat pada halaman wawancara, yang 
sekaligus memberikan penilaian kuantitatif. Tampilan 
halaman wawancara calon pegawai dapat dilihat pada 
Gambar 6. 
Seleksi calon pegawai diawali dengan pemilihan 
nama-nama calon pegawai yang akan dibandingkan, 
semua calon yang dibandingkan harus memiliki 
posisi lamaran yang sama. Tampilan halaman 
pemilihan calon pegawai untuk seleksi dapat dilihat 
pada Gambar 7. 

Sedangkan untuk proses pemilihan supplier, 
saat proses memasukkan kriteria ini maka secara 
otomatis akan tercipta relasi antar kriteria yang baru 
dan kriteria yang lama, sehingga nantinya user 
tinggal memasukkan nilai relasi pada form input 
relasi. Setelah memasukkan kriteria dan sub-kriteria 
maka pada pada form kriteria (Gambar 8) akan 
ditampilkan susunan kriteria beserta dengan sub-
kriterianya. Setelah memasukkan nama sub-kriteria 
pada  form input sub- kriteria (Gambar 9) maka user 
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memasukkan faktor pendukung dari sub-kriteria 
(Gambar 10). 

 

   

 
 

Gambar 5: Halaman Profil Calon Pegawai  
 

 

 
 

Gambar 6: Halaman Wawancara 

 

 
Gambar 7: Halaman Pemilihan Calon untuk Seleksi 

 

 
Gambar 8 Form kriteria 

 

 
Gambar 9 Input sub kriteria 

 

 
Gambar 10 Input faktor pendukung dari sub-kriteria 
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Untuk memasukkan nilai relasi antar kriteria 
ini, disediakan form relasi (Gambar 11) yang 
nantinya akan menampilkan satu-persatu relasi yang 
ada antara kriteria. User tinggal memilih nilai yang 
ada dan saat tombol Next ditekan maka relasi 
berikutnya akan muncul. Proses perhitungan relasi 
dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 
 

Gambar 11 Form Input Relasi Kriteria 
 

 
Gambar 12 Proses Perhitungan Relasi Kristeria 

 
Setelah mendapatkan nilai relasi antar 

supplier dan antar kriteria maka hasil dari kedua 
matrik tersebut dikalikan dan menjadi hasil akhir 
(Gambar 13) yang menampilkan sebaiknya supplier 
mana yang dipilih. Hasil perhitungan akhir tersebut 
langsung disimpan pada database dan dapat diakses 
kembali melalui menu report. 

 

 
Gambar 13 Form AHP Akhir 

Penghitungan konsistensi dilakukan pada 
setiap matrik relasi yang ada, seperti pada Gambar 14 

tingkat kekonsistenan untuk harga, ready stok dan 
cara pembayaran masih dapat ditolerir karena di 
bawah 10%. Tetapi tingkat kekonsistenan untuk 
relasi antara supplier dengan kriteria kualitas dan 
waktu pengiriman terdapat sedikit kesalahan karena 
tingkat kekonsistenannya bernilai lebih dari 10%. 

 

 
 

Gambar 14 Form Konsistensi 

 
IV.  KESIMPULAN 
  
       Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
• Hasil perhitungan ANP dan AHP yang dilakukan 

dalam aplikasi ini sesuai dengan hasil 
perhitungan ANP dan AHP secara manual. 

• Sistem aplikasi yang dibangun dapat membantu 
manajer personalia PT. X dalam melakukan 
seleksi calon pegawai sehingga mendukung 
penilaian yang seimbang dan objektif. 

• Sistem aplikasi yang dibangun dapat membantu 
manajer pengadaan barang PT. X dalam 
melakukan seleksi supplier sehingga mendukung 
penilaian yang seimbang dan objektif. 

• Aplikasi ini dirancang dan dibuat fleksibel dalam 
penambahan kriteria dan sub-kriteria sehingga 
dapat menyesuaikan dengan keadaan PT. X  
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ABSTRAK 
Implementasi IT pada suatu organisasi atau entitas akan sangat berpengaruh pada efficiency dan 
competitiveness organisasi atau entitas tersebut, apalagi  implementasi IT pada operator 
telekomunikasi yang banyak menggunakan perangkat berbasis elektronik tentu pengaruhnya akan 
lebih signifikan.  Implementasi IT pada operator telekomunikasi bahkan secara inheren terdapat 
aplikasi-aplikasi yang datang bersama perangkat telekomunikasi, antara lain aplikasi billing system 
dan NMS (Network Management System) serta aplikasi-aplikasi lain seperti AR (keuangan), Customer 
Relationship Management (CRM), dan aplikasi-aplikasi umum lain seperti internal portal, manajemen 
SDM, management dashboard, dan lain-lain juga berkembang untuk implementasi operator 
telekomunikasi. Operating Support Systems (OSS) adalah sistem-sistem yang disebarkan untuk 
mendukung operasi-operasi dan pemeliharaan aktivitas-aktivitas dalam sebuah jaringan 
telekomunikasi. Karena kelancaran proses bisnis pada suatu perusahaan tergantung kepada 
infrastruktur IT untuk mendapatkan hasil yang lebih produktif dan keuntungan yang lebih kompetitif, 
maka proteksi data dan recovery menjadi penting untuk proses bisnis sehari-hari, khususnya jika 
terjadi kerusakan atau bencana alam. Pada makalah ini membahas mengenai manajemen backup data 
pada operating support system (OSS) serta menunjukkan kebutuhan untuk replikasi data, backup, dan 
recovery, dengan berdasar pada penggunaan infrastruktur IT yang optimal. 

Kata kunci : Operating Support System (OSS), Next Generation Network (NGN) 

 

1. PENDAHULUAN  

Pada perkembangan teknologi telekomunikasi 
sendiri menggiring kepada migrasi ke 
teknologi NGN (Next Generation Network) 
atau jaringan berbasiskan IP (IP based 
network) dimana implementasi maupun operasi 
jaringan lebih kompleks lagi dari pakem circuit 
switch/TDM based network yang sudah 
mempunyai standar dan prosedur implementasi 
maupun operasi yang sudah dikenal oleh SDM 
operator telekomunikasi.  Pada NGN/IP based 
network terdapat logical network diatas 
physical network /yang selama ini dikenal, 
disertai berbagai macam protocol penunjang 
agar suatu layanan telekomunikasi dapat 
dihantarkan kepada pelanggan dengan baik, 
sehingga pada saat implementasi dan operasi 
jaringan memerlukan skill yang cukup tinggi 
dari SDM operator telekomunikasi, sementara 
ketersedian SDM tersebut langka dibandingkan 
jumlah permintaan dari lapangan kerja.  Skill 
tersebut antara lain adalah keahlian 
administrasi dan manajemen IP network, 
berupa keahlian mengkonfigurasi perangkat 
melalui console CLI (Command Line Interface) 
yang antara lain bersertifikasi CCNA Cisco 
sebagai rujukan. 

Diluar permasalahan skill dari SDM yang 
dibutuhkan, juga ada permasalahan 
keseragaman konfigurasi yang kadang tidak 

dapat dijamin dikala implementasi atau operasi 
dilakukan melalui console CLI. Pada 
perkembangannya para penyedia perangkat IP 
Based juga menyediakan EMS (Equipment 
Management System) dan NMS (Network 
Management Systems) sehingga perangkat 
tidak perlu lagi diimplementasi atau 
dioperasikan secara manual melalui console 
CLI. Tetapi EMS maupun NMS yang 
disediakan oleh supplier perangkat terasa 
masih sangat teknis dan masih sangat 
membutuhkan skill dan pengetahuan yang 
cukup dalam sehingga untuk penyediaan SDM 
yang mengoperasikan jaringan selama 24 jam 
masih membutuhkan jumlah yang sangat 
banyak untuk SDM mempunyai skill. Selain 
masalah tersebut  juga ada masalah otomatisasi 
antara sistem billing, keuangan, CRM dengan 
sistem perangkat jaringan NGN, sehingga 
orang menginisiasi suatu sistem informasi yang 
dinamakan OSS (Operating Support System) 
untuk menjadi aplikasi layer atas dalam 
mengimplementasikan dan mengoperasikan 
jaringan operator telekomunikasi. Kelebihan 
lain dari OSS adalah proses bisnis yang sesuai 
dengan karakter operator telekomunikasi yang 
bersangkutan dapat diimplementasikan didalam 
OSS.  
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2. PROSEDUR PENELITIAN 

Operating Support Systems (OSS) adalah 
sistem-sistem yang disebarkan untuk 
mendukung operasi-operasi dan pemeliharaan 
aktivitas-aktivitas dalam sebuah jaringan 
telekomunikasi [2]. Pengembangan teknologi 
OSS dituntut untuk mampu mendukung 
kelancaran aktivitas operasional dan manajerial 
dalam membangun Customer Relationship 
Management (CRM). Kapabilitas OSS tersebut 
diupayakan mampu menunjang proses bisnis 
Customer Care, Billing, Collection (Payment), 
dan multi service provisioning untuk produk-
produk yang berbasis POTS, Mobile, View dan 
Service (InfoCom). 

Presentation Layer

Business Service Layer
(Java EE)

Persistence Layer
(Hibernate)

Oracle DBMS

JDBC

OS3 Client
(Web app, Java app)

Web-based
(JSF/Ajax)

Service Interface
(Web Service, RMI) API

  
Gambar 1. Arsitektur OSS 

Lapisan terbawah merupakan Persistence 
Layer dimana terdapat DBMS (Database 
Management System) untuk akses ke basisdata. 
Lapisan tengah merupakan Business Service 
Layer yang akan mengimplementasikan engine 
OSS. Layer ini akan dibangun secara modular 
menggunakan paradigma berorientasi objek. 
Layer paling atas merupakan Presentation 
Layer yang menyediakan antarmuka aplikasi 
dengan sistem lain. Antarmuka yang 
disediakan berupa antarmuka berbasis web 
untuk diakses oleh browser client, antarmuka 
berbasis service berupa web services dan RMI, 
dan antarmuka berupa API (Application 
Program Interface). Disamping itu, aplikasi 
OSS juga dapat diakses dari aplikasi client 
berbasis Java.   

Konfigurasi dasar network OSS dapat dilihat 
pada gambar dibawah. Pada konfigurasi 
tersebut dapat dilihat bahwa OSS menerima 
input dari Sistem Billing dan terhubung ke 
database RADIUS untuk melakukan fungsinya. 

OSS juga terhubung ke web pooling server 
yang akan melakukan pooling data pemakaian  
dari RADIUS dan data tagihan dari Sistem 
Billing. Selain itu, OSS juga diharapkan dapat 
berkomunikasi dengan bagian Network 
Inventory.  

OSS 
Application 

Server

OSS DB 
Server

OSS System

Radius

Firewall www

Intranet Internet

Billing 
System

Network 
Inventory

 

Gambar 2. Konfigurasi Dasar Network OSS 

Agar didapatkan sistem yang handal maka 
sangatlah penting didalam melindungi data-
data yang mungkin saja dapat merusak suatu 
sistem tersebut sehingga dibutuhkan suatu 
strategi backup data.  

Strategi Backup yang baik adalah: 

1. Sistem yang terlindung dari kesalahan 
sehari-hari operator.  

2. Sistem yang terlindung dari kesalahan 
hardware atau software  

3. Sistem yang terlindung dari pengrusakan, 
pencurian atau bencana alam  

4. Menyediakan sebuah mekanisme yang 
siap untuk hidup dan bekerja lagi dengan 
cepat setelah terjadi kesalahan, kerusakan 
atau bencana, dimana semua data dapat 
diakses pada komputer yang siap dengan 
softwarenya.  

5. Strategi ini terasa nyaman dan tetap 
konsisten dalam penerapannya.  

Data menjadi objek dalam bisnis ini, dimana 
kehilangan data merupakan kemungkinan yang 
dapat terjadi kapan saja. Data komputer dapat 
hilang karena beberapa sebab: 

a. Tempat data disimpan dapat saja crash 
atau corrupted, walaupun komputer 
tersebut tetap berfungsi ataupun tidak 
berfungsi lagi.  

b. Data dapat saja secara tidak sengaja rusak 
atau terhapus karena kesalahan user, atau 
karena software yang malfungsi.  
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c. Data dapat saja rusak atau dihapus oleh 
seseorang yang sengaja melakukannya 
seperti hacker, atau oleh pegawai yang 
sakit hati.  

d. Bencana juga dapat menyebabkan 
kerusakan fisik atau hilangnya media 
tempat data tersebut disimpan.  

 
Berdasarkan hal di atas, kehilangan data ini 
dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) 
kejadian:  
a. Kegagalan sistem  
b. Kesalahan operator  
c. Kejahatan pengrusakan data  
d. Pengrusakan komputer atau pencurian 

Ada satu lagi kemungkinan kejadian buruk, 
yaitu kerusakan sejumlah server. Hal ini biasa 
disebabkan oleh virus yang menyebar di 
kantor, atau aliran listrik yang merusak 
sejumlah komputer dan menyebabkan 
kerusakan pada disk penyimpan data. Skenario 
ini sama dengan jika terjadi kebakaran atau 
bencana lainnya, atau pencurian 1 (satu) atau 
lebih server. Maksud dari penjelasan ini adalah 
walaupun kita sudah mem-backup data dari 
satu mesin ke mesin yang lain dalam satu 
jaringan tidak menjamin bahwa data itu sudah 
aman karena ada saja kemungkinan ada 2 (dua) 
disk yang gagal berfungsi pada saat yang 
bersamaan. 

Dengan berdasarkan hasil perhitungan 
Capacity Planning, maka media Backup dapat 
dipilih, misalnya tape dengan acuan sebagai 
berikut: 

Tape format  

Data 
capacity 
(uncom
pressed)  

Data 
transfer rate  Applications  

Travan  1 – 
20Gb  1Mb/sec  

Home use, 
low range 

servers  

DAT / DDS / 
4mm 
(Digital Data 
Storage on 
Digital 
Audio Tape)  

2 – 
20Gb  2.75Mb/sec  

Low range 
servers, small 

business  

AIT 
(Advanced 
Intelligent 
Tape)  

15 – 
50Gb  3Mb/sec  Low to mid 

range servers  

LTO (Linear 
Tape Open)  200 – 

1600Gb  
40-

320Mb/sec  

Mid to high 
range servers 

and 
mainframes  

Tape juga memiliki batas pemakaian, sehingga 
perlu diperhitungkan berapa kali tape tersebut 
digunakan dan kemudian harus diganti dengan 
yang baru. 

 
3. HASIL DAN PEMBINCANGAN 

Strategi untuk menghadapi berbagai kondisi 
kehilangan data ini ada berbagai macam. Yang 
menjadi pertimbangan adalah metodologi 
backup yang dipilih haruslah nyaman sehingga 
tidak ada keengganan untuk melakukan 
backup.  

Backup dan Recovery ini dibuat untuk 
lingkungan kerja aplikasi OSS yang sedang 
dikembangkan yaitu Database Oracle 9.2. 
upgradeable ke 10g. Kelebihan dari Oracle 10g 
adalah fitur Flash Recovery Area. Flash 
Recovery area menyederhanakan manajemen 
database Oracle  dan meningkatkan kecepatan 
proses backup dan recovery [1]. 

Elemen yang menjadi fokus pada backup dan 
recovery ini adalah: 
• Jenis file yang akan dibackup 
• Mode backup (archievelog/noarchievelog, 

online/offline, whole/partial) 
• Frekuensi dilakukannya backup 
• Media backup 
• Penggunaan software atau backup secara 

manual. 

Prinsip dasar dari backup dan recovery adalah: 
1. Multiplex  online redo logs 
2. Run database dalam mode ARCHIVELOG  

dan  archive redo logs disimpan ke 
sejumlah lokasi 

3. Buat salinan sejumlah control file yang 
konkuren 

4. Buat backup secara teratur terhadap data 
file fisik dan simpan di tempat yang aman, 
perbanyak copy jika mungkin 

Selama kita masih memiliki backup database 
dan archive redo logs di tempat yang aman, 
maka database original dapat dibuat ulang, 
bahkan jika server hancur terbakar. 

Untuk mendukung didapatnya rencana backup 
yang baik maka dibawah ini adalah rangkaian 
langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut 
adalah langkah pertama yang dianjurkan 
dilakukan: 
a. Menentukan personel yang bertanggung 

jawab untuk melakukan backup. 
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b. Menentukan informasi detil mengenai 
backup seperti 
1. Backup Server 
2. Backup Software 
3. Lokasi Backup 
4. Jadwal Backup 
5. File yang di backup 
6. Instruksi Backup 

c. Multiplex-kan online redo files dan control 
file terkini pada level Oracle, tidak hanya 
pada level system operasi atau level 
hardware. 

d. Gunakan mirroring pada system operasi 
atau hardware untuk paling tidak control 
file, karena Oracle tidak menyediakan 
dukungan penuh untuk control file 
multiplexing: bila salah satu dari kopian 
control file gagal diakses maka instan dari 
Oracle akan berhenti bekerja.  

e. Gunakan mirroring pada system operasi 
atau hardware untuk datafiles primer jika 
dimungkinkan untuk mencegah harus  
melakukan media recovery untuk 
kerusakan/kesalahan disk yang ringan. 

f. Simpan paling sedikit satu kopian dari 
keseluruhan redundancy set, termasuk 
backup terbaru—pada hard disk. 

g. Jika database diletakkan pada sebuah 
perangkat RAID, maka redundancy set 
diletakkan pada perangkat yang tidak 
termasuk dalam perangkat RAID yang 
sama. 

h. Jika menyimpan redundancy set pada tape-
tape, maka minimal disimpan dua 
kopiannya karena tape bisa saja gagal juga. 
Jika menyimpan lebih dari satu kopian 
data yang sama, disarankan menyimpan 
backup dengan poin waktu yang berbeda, 
sehingga jika ternyata salah satu backup 
dibuat pada saat database sedang 
mengalami kesalahan, maka minimal 
masih tersimpan backup pada saat sebelum 
terjadi kesalahan. 

i. Melakukan testing backup dengan 
software Oracle Recovery Manager. 

Untuk mendukung strategi Backup yang baik 
tetap dibutuhkan bantuan software. Software 
backup yang baik harus dapat juga mendeteksi 
apakah tape yang digunakan tersebut masih 
dalam kondisi baik atau tidak. Software 
membantu mengingatkan Penanggung jawab 
backup untuk melakukan backup. Jenis 
software yang digunakan sesuai dengan 
software yang sudah tersedia. Untuk keperluan 
backup aplikasi OSS, digunakan Oracle 
Recovery Manager yang disediakan oleh 
Oracle.  

Karena database harus siap 24 jam sehari, 7 
hari seminggu, maka harus di backup cukup 
sering. Backup dilakukan setiap hari pada 
malam harinya secara online, offline bisa 
dilakukan sekali seminggu untuk menjaga level 
ketersediaan layanan tetap tinggi. 

Sistem Rotasi Tape yang diusulkan memiliki 2 
(dua) alternatif yaitu: 
1) 1 tape untuk 1 hari (ada 5 tape). Sistem ini 

hanya membutuhkan 5 tape tapi hanya akan 
memiliki history data dalam 1 minggu saja. 

2) Kakek – bapak – anak 

Paling banyak digunakan, dengan cara backup 
sebagai berikut: 

• Harian – di tape anak 

• Mingguan – di tape bapak 

• Bulanan – tape Kakek 

Variasi rotasi tape model ke 2 ini akan 
membutuhkan 10 atau 14 tape.  

 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

 1  
Selasa 

2  
Rabu 

3  
Kamis 

4  
Jumat 

7  
Bulan 1 

8  
Selasa 

9  
Rabu 

10  
Kamis 

11  
Jumat 

14  
Minggu 

2 

15  
Selasa 

16  
Rabu 

17  
Kamis 

18  
Jumat 

21  
Minggu 

3 

22  
Selasa 

23  
Rabu 

24  
Kamis 

25  
Jumat 

28  
Minggu 

4 

29  
Selasa 

30  
Rabu   

Gambar 3. Model Rotasi Tape 

Pada gambar 3 menunjukkan strategi dari rotasi 
tape. Dengan strategi ini membuat kita dapat 
me-restore data dari minggu lalu, ditambah 
dengan Senin manapun dari bulan lalu, 
ditambah dengan bulan manapun sebanyak 
tape bulanan yang dimiliki. Ada berbagai 
variasi dari strategi ini, dimana masing-masing 
pilihan memiliki kekurangan dan kelebihan 
antara jumlah tape yang digunakan dan jumlah 
tape bulanan yang ada. 
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Jenis Backup 

Backup dilakukan menggunakan 
ARCHIEVELOG mode, idealnya dengan 
sebuah multiplexed online redo log, sebuah 
multiplexed control file, dan multiplexed 
archive redo logs. 

Berdasarkan file-file yang di-copy ke media 
backup, ada empat kategori backup seperti 
yang diuraikan di bawah ini.  
 

Jenis 
Backup  File-file yang di-copy ke media backup  

Full  Semua file, system data, dll. 

Differential  Semua data yang ditambahkan atau 
berubah sejak full backup terakhir  

Incremental  Semua data yang ditambahkan atau 
diubah sejak backup full, differential atau 
incremental terakhir. 

Daily  Semua file yang ditambahkan atau 
diubah pada hari dilakukan backup. 

Untuk mendapatkan data yang lengkap maka 
dianjurkan untuk melakukan jadwal Full 
Backup pada setiap minggunya, dan 
incremental backup pada setiap harinya. 

Masalah yang muncul dari partial backup 
adalah dibutuhkan sejumlah tape pada saat 
akan me-restore data. Jika salah satu tape 
rusak, maka proses restore tidak akan mulus. 
Jadi, jika semua data dapat masuk dalam 1 
tape, lebih baik melakukan full backup setiap 
saat.  

Online atau Offline Backup 

Jika database harus open dan siap setiap saat, 
maka online backup adalah pilihannya. Jika 
ada waktu sedikit atau database tidak ada 
aktivitas, maka user dapat melakukan offline 
backup secara periodik terhadap keseluruhan 
database, kemudian satukan dengan backup 
online dari tablespace yang memiliki aktivitas 
yang banyak. 

Pemulihan (Recovery) 

Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan 
seperti hilangnya data, maka perlu dibuatkan 
suatu template untuk prosedur recovery. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

a. Menentukan personel yang bertanggung 
jawab 

b. Membuat langkah-langkah detail dalam 
penanggulangan krisis, seperti: 

1. Perencanaan pemulihan untuk 
kasus kerusakan/kesalahan pada 
media 

Secara umum pemulihan dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Tentukan file-file apa saja yang 
harus dipulihkan. 

b. Tentukan tipe dari pemulihan 
media yang dibutuhkan: komplit 
atau tidak komplit,  open 
database atau closed database 

c. Restore backups or copies of 
necessary files: datafiles, control 
files, and the archived redo logs 
necessary to recover the datafiles. 

2. Perencanaan pemulihan untuk 
kasus Datafile Block Corruption 

Jika blok-blok yang dipilih dalam 
sebuah datafile ternyata korup, maka 
tidak perlu direstore dan direcover 
keseluruhan datafile. Cukup 
melakukan block media recovery. 
Recovery Manager 
BLOCKRECOVER command bisa 
me-restore dan recover blok data yang 
spesifik selama database open dan 
datafile yang korup online.  

3. Perencanaan pemulihan untuk 
kasus Non-Media Failures 

3.1 Statement Failure 

Statemen failure adalah kesalahan 
logik dalam penanganan suatu 
statement dalam program Oracle. 
Oracle database server atau system 
operasi biasanya akan menampilkan 
sebuah kode error dan pesan ketika 
kesalahan tersebut terjadi. 

3.2 User Error 

User error adalah kesalahan yang 
dilakukan user saat menambah data 
atau menghapus data ke dalam 
database. Cara pemulihan paling 
sederhana adalah secara manual 
menambah atau menghapus data yang 
salah atau hilang.Tergantung skenario, 
kita bisa melakukan beberapa tipe dari 
recovery media secara tidak lengkap 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 

 

 
 

TIF 12 - 6 

untuk menangani user error. Bisa 
dengan point-in-time recovery 
(DBPITR) atau tablespace point-in-
time recovery (TSPITR). 

3.3 Instance Failure 

Instance failure terjadi ketika sebuat 
instan secara tidak normal matikan. 
Sebuah instance failure bisa terjadi 
karena: 
• Kesalahan pada listrik yang 

menyebabkan server crash. 
• Server tiba-tiba menjadi tidak 

tersedia (layanannya) dikarenakan 
masalah hardware. 

• Sistem operasi crash. 
• Salah satu dari proses yang 

berjalan dilator belakang milik 
Oracle crash. 

• Melakukan sebuah SHUTDOWN 
ABORT statement. 

Secara otomatis Oracle akan 
melalukan recovery terhadap instan: 
yang dibutuhkan hanyalah restart 
database. Oracle akan mendeteksi 
secara otomatis bahwa database tidak 
dimatikan secara bersih, kemudian 
akan meng-apply committed dan 
uncommitted redo records di dalam 
redo log ke datafille dan me-roll back 
uncommitted data. Pada akhirnya, 
Oracle akan mengsinkronisasi datafile 
dengan control file dan menjalankan 
database kembali. 

 

4. KESIMPULAN  

• Operating Support System (OSS) 
merupakan sistem yang digunakan untuk 
memproses data yang berasal dari 
transaksi bisnis, update operasional 
database dan memproduk dokumen bisnis. 

• Backup dan quick recovery adalah 
requirement yang mutlak dibutuhkan 
untuk perusahaan yang memiliki data yang 
penting dengan tingkat perubahan yang 
cepat pada pusat data mereka. 

• Selama kita masih memiliki backup 
database dan archive redo logs di tempat 
yang aman, maka database original dapat 
dibuat ulang, bahkan jika server hancur 
terbakar. 

• Data base disimpan didalam hardisk 
dimana disarankan menyimpan backup 
dengan poin waktu yang berbeda, dengan 
menggunakan sistem rotasi tape untuk 
menanggulangi jika ternyata salah satu 

backup dibuat pada saat database sedang 
mengalami kesalahan. 

• Untuk mendukung strategi Backup yang 
baik tetap dibutuhkan bantuan software. 
Software backup yang baik harus dapat 
juga mendeteksi apakah tape yang 
digunakan tersebut masih dalam kondisi 
baik atau tidak. 

• Diharapkan dengan penggunaan Operating 
Support System (OSS) yang didukung oleh 
manajemen back up data yang handal, dan 
penggunaan sistem yang standar serta 
berlisensi dapat dijadikan media yang 
strategis untuk mendeploy layanan yang 
disediakan oleh operator telekomunikasi. 
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ABSTRAK 
Perawatan sarana pendidikan oleh pemerintah daerah seringkali dilakukan dengan upaya yang kurang 
memadai. Selain karena keterbatasan dana, informasi yang berkaitan dengan kondisi nyata bangunan 
sekolah ternyata sangat terbatas. Untuk itu perlu kiranya dikembangkan suatu sistem informasi manajemen 
aset sekolah (Simas). Dengan pengumpulan data melalui upaya survey ke setiap sekolah, kemudian 
dihimpun dalam suatu basisdata, maka informasi yang disajikan menjadi sangat membantu untuk 
mendukung terlaksananya upaya perawatan sarana pendidikan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. 
Simas sudah digunakan oleh Dinas Pendidikan Dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hingga saat 
ini masih menjadi salah satu sumber rujukan data untuk menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk 
perawatan sarana dan prasarana pendidikan. 
 
 
Keywords: sistem informasi, sistem informasi manajemen asset, aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Pemerintah Daerah memiliki aset yang banyak. 
Aset tersebut dapat berupa sarana seperti jalan, 
gedung, tanah, infrastruktur komunikasi, waduk 
dan lain sebagainya, atau dapat pula berbentuk 
prasarana seperti layanan kesehatan, layanan 
pendidikan, layanan kegiatan sosial dan lain-lain.  
Aset ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah 
yang perlu dikelola dengan semaksimal mungkin 
agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu 
yang lama dan sebesar – besarnya untuk 
kemakmuran masyarakat. Aset yang dimiliki 
Pemda perlu diinventarisasi sedemikian rupa 
agar aset tersebut diketahui keberadaannya, jelas 
dokumen-dokumen kepemilikannya, terawat, dan 
memungkinkan untuk ditingkatkan 
pemanfaatannya sehingga dapat menjadi sumber 
pendapatan lain bagi Pemda.  
 
Hasil dari upaya inventarisasi aset harus berupa 
dokumen yang keabsahannya dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat 
dengan mudah diakses kembali bila data aset 
tersebut sewaktu – waktu dibutuhkan.  
 
1.1 Latar Belakang   
 
Dinas Pendidikan Dasar Pemerintah Daerah 
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merasa perlu 
untuk melakukan inventarisasi atas aset dan 

menyimpan data inventarisasi tersebut dalam 
suatu basisdata. Selain belum memiliki basisdata 
serupa ini, seluruh informasi yang diperlukan 
oleh Dinas Pendidikan Dasar, masih disimpan 
dalam bentuk hardcopy atau softcopy yang 
letaknya tersebar di berbagai lokasi kedinasan.  
 
Dinas Pendidikan Dasar Pemda DKI Jakarta 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pendidikan di tingkat dasar, yaitu Sekolah Dasar 
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
tetapi untuk lingkup inventarisasi aset sekolah 
ini, Dinas Pendidikan Dasar juga akan 
menyertakan inventarisasi atas Taman Kanak – 
Kanak (TK), Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Dari data awal yang dimiliki oleh Dinas 
Pendidikan Dasar, Gedung Sekolah di wilayah 
DKI Jakarta jumlahnya adalah : 
 

Tabel 1: Jumlah Gedung Sekolah 
 di Wilayah DKI Jakarta 

No. Tingkatan Jumlah 
1 TK 9 unit 
2 SD 1.699 unit 
3 SMP 286 unit 
4 SMA 116 unit 
5 SMK 58 unit 

[sumber : Dinas Dikdas DKI Jakarta - 2005] 
 

Data inventarisasi aset yang diperlukan adalah 
data yang langsung diperoleh dari lapangan yang 
mencakup data umum sekolah, tanah dan 

mailto:dikara.barcah@paramadina.ac.id
mailto:retno.hendrowati@paramadina.ac.id
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bangunan, fasilitas bangunan, murid, guru dan 
pegawai, mebeler, kondisi bangunan dan data 
appraisal.  Rekaman data ini harus terpercaya 
agar informasi yang diperoleh dapat digunakan 
untuk mendukung kebijakan – kebijakan Kepala 
Dinas Pendidikan Dasar.  
 
Salah satu hal yang sangat penting bagi Dinas 
Dikdas adalah memelihara sarana dan prasarana 
sekolah – sekolah yang ada. Dari anggaran yang 
tersedia, Dinas Dikdas harus dapat menyusun 
prioritas pengalokasian dana mulai dari sekolah 
– sekolah yang sangat mendesak untuk 
diperbaiki hingga sekolah – sekolah yang belum 
memerlukan perbaikan di suatu tahun anggaran. 
Susunan prioritas perbaikan ini harus dilakukan 
dengan mempertimbangkan beberapa aspek, 
terutama adalah kondisi kerusakan bangunan, 
lalu diikuti dengan aspek lain seperti kerawanan 
terhadap bencana banjir, kesesuaian bangunan 
dengan standardisasi yang sudah ditetapkan dan 
kebutuhan suatu sekolah atas Ruang Kelas Baru 
(RKB).  
 
Proses penyusunan prioritas perbaikan 
(rehabilitasi) bangunan sekolah ini tidak 
dilakukan secara obyektif dengan tolok ukur 
yang konsisten terhadap aspek – aspek seperti 
tersebut di atas. Dengan demikian urutan 
perbaikan bangunan sekolah di suatu tahun 
anggaran seringkali tidak sesuai dengan 
kebutuhan perbaikan yang riil di lapangan.  
 
Dinas Dikdas harus dapat memperoleh informasi 
secara cepat dan tepat untuk hal – hal yang 
terkait dengan nilai tanah, nilai bangunan dan 
nilai mebeler di sekolah – sekolah. Nilai – nilai 
asset ini juga harus merupakan data yang 
terpercaya dan diperoleh dari penilai harga asset 
yang bersertifikat.  
 
Dengan semangat membangun sistem 
pengelolaan terpadu asset sarana dan prasarana 
pendidikan, maka Dinas Dikdas merasa perlu 
untuk mengembangkan suatu Sistem Informasi 
Manajemen Aset Sekolah atau disingkat SIMAS.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana membangun aplikasi manajemen aset 
yang dapat membantu Dinas Diknas dalam 
melakukan manajemen aset sekolah di wilayah 
DKI. 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah : [1] 
Menghimpun data inventarisasi sekolah dalam 
suatu basisdata [2] Membuat suatu tolok ukur 
yang jelas untuk menilai kerusakan bangunan 
sekolah [3] Menentukan kriteria yang terdefinisi 
untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi suatu 
bangunan sekolah [4] Menghimpun data nilai 
aset sekolah [5] Mengembangkan aplikasi 
berbasis web yang dapat diakses dari komputer 
mana saja yang terkoneksi ke Internet.  
 
1.4. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
membangun manajemen aset sekolah ini adalah 
penelitian terapan dengan langkah-langkah 
sesuai dengan siklus hidup perangkat lunak yaitu  
a. Analisis, pada tahapan ini peneliti akan 

mengevaluasi kondisi aset dan 
pengelolaannya di tingkat Dinas Diknas. Hal 
ini dilakukan dengan cara survey langsung 
ke sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai 
SMK atau SMA 

b. Rancangan, pada tahapan ini peneliti akan 
merancang kebutuhan dalam manajemen 
aset meliputi pendataan (basis data), proses 
perhitungan aset, dan proses query data aset 

c. Implementasi dan Pengujian, pada tahapan 
ini peneliti akan menerjemahkan hasil 
rancangan ke dalam implementasi 
pemrograman berbasis web. Aplikasi 
tersebut selanjutnya akan diuji oleh calon-
calon pengguna yaitu pihak sekolah, Dinas 
Dikdas, dan lainnya. 
Alat bantu dokumentasi yang akan 
digunakan dalam analisis dan rancangan 
adalah Unified Modeling Language (UML), 
karena UML memudahkan pengguna agar 
dokumen rancangan mudah untuk dibaca, 
dan digunakan dalam merepresentaikan 
pemodelan bahasa visualnya agar dapat 
diimplementasikan dengan mudah. 

 
II. LANDASAN TEORI   
2.1 Rekayasa Perangkat Lunak 
Rekayasa perangkat lunak merupakan penerapan 
secara sistematis, disiplin, pendekatan terukur 
pada pengembangan, pengoperasian dan 
pemeliharaan perangkat lunak [Press2005]. 
Berbagai model pengembangan perangkat lunak 
dapat digunakan sebagai rujukan bagi 
pengembang, yaitu waterfall model, 
Incrementasl model, RAD model, prototyping, 
spiral model, dan object-oriented. Unified 
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Modeling Language (UML) sangat mendukung 
pemodelan perangkat lunak berorientasi objek. 
 
Keseluruhan model tersebut memiliki tahapan-
tahapan yaitu communication, planning, 
modeling,construction dan deployment. 
Communication merupakan tahapan dengan 
aktivitas inisiasi proyek dan pendefinisian 
kebutuhan sistem. Aktivitas estimasi sistem dan 
penjadwalan dilakukan pada tahapan planning. 
Pada tahapan modeling dilakukan proses 
menganalisis dan merancang sistem. Aktivitas 
pengkodean dan pengujian dilakukan pada tahap 
construction.  Tahapan akhir dari model 
pengembangan perangkat lunak adalah 
deployment dengan aktivitasnya penyerahan 
hasil / sistem ke pengguna dan masukan dari 
pengguna untuk perbaikan sistem dalam rangka 
perawatan sistem.  
 
III. PEMBAHASAN 
 3.1 Analisis dan Rancangan Sistem 
 
Analisis SIMAS 
Aplikasi ini akan digunakan oleh beberapa pihak 
(aktor) baik dalam proses pemasukan data (data 
entry) diawal pengembangan aplikasi ini, selama 
masa penggunaannya, maupun bila hendak 
dilakukan pembaharuan data (updating data).  
 
Dari sisi hak penggunaan (hak akses) sistem 
dalam berinteraksi dengan Simas, penggunanya 
dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar, 
yaitu kelompok yang berhak memasukkan data 
dan mem-verifikasi-nya, serta kelompok yang 
hanya dapat melihat data sebagai suatu bentuk 
pelaporan. Kelompok pertama, dikategorikan 
sebagai berikut, 

1. Administrasi Sistem 
2. Kepala Sekolah  
3. Kepala Suku Dinas Dikdas 
4. Tim Penilai Kerusakan Bangunan 

(TPKB), 
5. Tim Penilai harga tanah, bangunan dan 

asset (TPHTA), 
 

Tabel 2:Tabel fungsi berdasarkan kelompok 
pengguna 

No Fungsi 1 2 3 4 5 

1. 
Menentukan status 
sekolah ditumpangi / 
menumpangi 

     

2. 

Melakukan setup awal 
aplikasi seperti koneksi 
ke basisdata, mengatur 
hak pengguna, 
menambah pengguna, 
setting theme, dan lain – 

     

lain.  

3.  Mengisi data umum 
sekolah      

4.  Mengisi data murid, 
guru dan staf      

5. Mengisi data dana 
bantuan per siswa      

6. 

Mengisi pembagian 
wilayah, Kotamadya, 
kecamatan dan 
kelurahan 

     

7. Mengisi penentuan 
keputusan rehab      

8. Mengisi nilai estimasi 
biaya rehab      

9. Membuat hyperlink      

10. Melakukan approval 
entry buku tamu      

11. Mengisi data tanah dan 
bangunan      

12. Mengisi data fasilitas 
bangunan      

13. Mengisi data mebeler      

14. Mengisi data kondisi 
bangunan      

15. Mengisi data bantuan      
16. Mengisi data appraisal      

17. 

Melakukan verifikasi 
data umum sekolah, 
tanah dan bangunan, 
fasilitas bangunan, 
murid, guru dan staf, 
mebeler, kondisi 
bangunan dan data 
bantuan 

     

 
Kelompok kedua dikategorikan sebagai berikut,  

1. Kepala Dinas Dikdas,  
2. Masyarakat umum,  

 
Tabel 3:Tabel fungsi berdasarkan kelompok 

pengguna 
No Fungsi 1 2 

1. 

Melihat data umum sekolah, tanah & 
bangunan, fasilitas bangunan, murid, 
guru dan pegawai, mebeler, kondisi 
bangunan dan bantuan 

  

2. Melihat data appraisal   

3. Melakukan query khusus atas data 
yang dikumpulkan   

 
Data dihimpun dengan melakukan survey 
langsung ke lapangan. Setelah Kepala Sekolah 
memasukkan data umum sekolah, murid, 
bantuan, serta guru dan pegawai. Dilanjutkan 
dengan Kepala Suku Dinas Dikdas memasukkan 
data tanah dan bangunan serta fasilitas bangunan, 
maka TPKB melakukan verifikasi terhadap data 
tersebut.  TPKB kemudian melakukan survey 
terhadap kondisi mebeler dan kondisi bangunan, 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF 13 - 4 

serta memasukkan data dan memverifikasi data 
di Simas. TPHTA selanjutnya melakukan proses 
penilaian asset dan memasukkan datanya ke 
Simas.  
 
Langkah penting yang perlu diperhatikan dengan 
seksama adalah, memasukkan kategori sekolah 
ditumpangi dan menumpangi. Kategori ini 
digunakan untuk menghitung jumlah sekolah 
yang bertanggung jawab terhadap aset bangunan 
secara langsung dan sekolah lain yang 
menggunakan bangunan tersebut. Ditumpangi 
adalah sekolah yang bertanggung jawab terhadap 
aset bangunan, dan menumpangi adalah sekolah 
yang menumpang.  
 
Rancangan SIMAS 
Rancangan SIMAS yang ditampilkan dalam 
paper ini adalah rancangan dalam use case 
diagram, activity diagram dan  class diagram. 
Use case diagram akan menunjukkan actor dan 
use case dan kemungkinan interaksi antar 
elemen-elemennya. Activity diagram merupakan 
salah satu bentuk behavior sistem. Diagram ini 
menunjukkan urutan aktivitas yang  terdapat 
dalam proses atau bisnis proses. Class diagram 
merepresentasikan domain bisnis atau “problem 
domain”, dan dapat sebagai “blue print” untuk 
pengembang (pemrogram) agar dapat diubah 
menjadi kode (bahasa pemrograman). 
 
Berikut gambar dari masing-masing diagram : 

Pengisian Data Umum Sekolah dan bantuan

Sekolah

Pengisian Data tanah, bangunan dan Fasilitas

Suku Dinas Diknas

Pengisian Data Nilai Kerusakan Bangunan

TPKB

TPHTA
Penilaian Aset

Pelaporan

Dinas Pendidikan Dasar

AdministratorSystem

Update Status Tumpang Sekolah

 
Gambar 1 : use case diagram SIMAS 

 
Dari diagram gambar 1 terlihat bahwa pihak 
sekolah akan mengisi data umum sekolah secara 
detil, pihak administrator sistem akan mengisi 
data status sekolah tersebut menumpangi atau 
ditumpangi oleh sekolah lain. Pihak Suku Dinas 
Diknas akan mengisi data tanah, bangunan dan 
fasilitas. Tim Penilai Kerusakan Bangunan 

(TPKB) akan mengisi data nilai kerusakan 
bangungan. Tim Penilaian Harga Tanah, 
Bangunan dan Aset (TPHTA) akan mengisi data 
aset sekolah. Sistem akan memproses semua 
data, rekapitulasi data aset dan membuat 
pelaporan untuk Dinas Pendidikan Dasar.  
 
Dari use case diagram tersebut, kemudian dibuat 
acitivty diagram untuk beberapa use case yaitu : 
 

Login Autentifikasi User Display menu

Pengisian Data Umum Sekolah
[ObjDataUmumSekolah]

 
Gambar 2: activity diagram untuk use case pengisian data 

umum sekolah 
 

login Autentifikasi user display menu

pengisian data nilai kerusakan bangunan[dataUmumSekolah]

[dataBantuan] [DataKerusakan]

 
Gambar 3 : activity diagram untuk use case pengisian data 

nilai kerusakan bangunan 

DataUmumSekolah

DataDetilSekolah

DataKerusakan

TanahDanBangunan Fasilitas

BantuanPemerintah

GuruDanPegawaiMurid Mebelair

KondisiBangunan

Bantuan

Appraisal

 
Gambar 4 : class diagram SIMAS 

 
Class diagram tersebut merepresentasikan 
domain kebutuhan dari SIMAS.  
 
Berdasarkan class diagram tersebut, maka dapat 
dirancang basis data relasional dalam bentuk 
diagram Entity Relationship berikut ini :  
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Gambar 5 : ER Diagram SIMAS 
 

Contoh Tampilan SIMAS  
Tampilan awal SIMAS melalui alamat web 
http://www.simas.or.id/ adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 6 : tampilan awal SIMAS 

 
Dengan hak akses yang dimiliki oleh para 
pengguna, Simas dapat diakses sesuai dengan 
peran pengguna tersebut sendiri – sendiri.  
Tampilan input data umum sekolah yang dapat 
diinput oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut 
: 

 
Gambar 7 : tampilan input data sekolah 

 

Tampilan penting lain adalah penentuan kriteria 
untuk memprioritaskan sebuah bangunan tidak 
perlu di rehab atau bahkan di rehab total. 
Tampilannya adalah sebagai berikut, 

 
Gambar 8: tampilan penentuan kriteria rehab 

 
Setelah kriteria ini diisi. Kebutuhan setiap 
sekolah atas rehabilitasi akan di ranking 
sedemikian rupa sehingga pengguna dapat 
menyesuaikan prioritas perbaikan dengan 
anggaran yang dimiliki.  
 
Pengujian Aplikasi SIMAS 
Aplikasi SIMAS dapat diakses melalui alamat 
web http://www.simas.or.id. Melalui aplikasi 
tersebut semua pengguna telah berhasil 
mengakses fungs-fungsi sesuai tingkatan hak 
aksesnya. Semua fungsi dapat dijalankan dengan 
baik dan dengan data/informasi yang benar 
(valid). 
 
IV. KESIMPULAN 
Simas adalah aplikasi basisdata yang 
dikembangkan dengan metode pengembangan 
yang tepat dan diisi dengan data yang dihimpun 
dengan cermat dari survey di lapangan, baik 
berupa data umum maupun data hasil penilaian 
asset. Tolok ukur yang dihasilkan untuk menilai 
kerusakan dan menentukan kebutuhan 
rehabilitasi gedung sekolah dapat 
diimplementasikan pada Simas dengan cukup 
memuaskan. Sampai sekarang Simas merupakan 
sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi 
Dinas Pendidikan Dasar Pemprov DKI Jakarta 
serta masyarakat umum karena dapat diakses 
melalui Internet di www.simas.or.id.  
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ABSTRAK 
Makalah ini membahas teknik penggabungan (hibridisasi) Genetic Algorithm and Ant System Algorithm untuk 
dipergunakan dalam mengatur jadual perkuliahan yang memperhatikan waktu dan keahlian dosen untuk 
mengajar. Masalah pengaturan jadual dimodelkan sebagai masalah pencarian sejumlah tuple, masing-masing 
terdiri atas mata kuliah, dosen, slot waktu dan ruang yang tidak saling konflik.Dalam penggabungan ini, Ant 
System Algorithm dipergunakan untuk menyusun populasi awal secara konstruktif, sedangkan Genetic Algorithm 
dipergunakan untuk mencari solusi terbaik secara iteratif. Selain itu Ant System juga dipergunakan untuk 
meningkatkan kualitas individu dalam proses mutasi. 
 

Kata kunci: Ant System Algorithm, Course Timetabling Problem, Genetic Algorithm, Hybrid, Meta-heuristic

. 

I. PENDAHULUAN 
Berdasarkan jenisnya, penjadualan pada suatu 

institusi pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga 
yaitu penjadualan mata pelajaran di sekolah-sekolah 
menengah, penjadualan ujian dan penjadualan mata 
kuliah di perguruan tinggi [12]. 

Penyusunan jadual perkuliahan merupakan 
kegiatan untuk menghasilkan jadual kegiatan 
akademik mingguan di suatu perguruan tinggi yang 
menggunakan sistem kredit semester (SKS). 
Penyusunan jadual ini dapat dibedakan menjadi dua 
pendekatan yaitu pendekatan yang lebih 
memperhatikan keinginan peserta didik untuk 
menjalani pendidikan dan pendekatan yang lebih 
memperhatikan kesediaan dosen untuk melaksanakan 
perkuliahan [6]. 

Pada pendekatan pertama terlebih dahulu disusun 
kelas-kelas yang akan diisi oleh mahasiswa. 
Selanjutnya kelas-kelas yang telah berisi mahasiswa 
tersebut akan dalokasikan waktu dan tempat 
pelaksanaan perkuliahannya, sedemikian rupa 
sehingga tak ada mahasiswa yang harus berada di dua 
kelas dalam saat yang sama. 

Pada pendekatan kedua disusun suatu jadual yang 
tak ada bentrok baik dalam penugasan dosen maupun 
penggunaan ruang, untuk kemudian jadual tersebut 
ditawarkan kepada mahasiswa Dalam hal ini 
mahasiswa bertanggung jawab atas rencana kegiatan 
yang disusunnya. Mengingat pengaturan jadual 
dengan pendekatan ini akan akan mengatur beban dan 
waktu penugasan dosen, maka pendekatan ini dapat 
juga dikatakan pengaturan jadual dosen [2]. 

Meskipun hampir setiap institusi akademik pada 
setiap awal periode pengajaran melakukan proses 
penjadualan kegiatan akademik secara berkala, namun 
sangat jarang pelaksanaan pekerjaan tersebut 
dilakukan dengan menggunakan suatu sistem yang 
dilengkapi program computer yang dapat 
menghasilkan jadual yang dapat langsung terpakai. 
Selain daripada masalah manajemen, yaitu belum 
adanya standar prosedur yang disepakati bersama, 
masalah penjadualan itu sendiri ternyata merupakan 
suatu masalah yang termasuk dalam kategori NP (Non 
deterministic Polynomial) complete, dimana untuk 
sejumlah data tertentu akan diperlukan waktu yang 
sangat lama untuk menghasilkan jadual akademik 
sebagai keluaran dari suatu program komputer. Hal ini 
juga berarti bahwa belum ada algoritme yang secara 
general dapat menyelesaikan masalah ini. Selain itu 
implementasi penjadualan kuliah, pada umumnya 
berbeda-beda antara institusi yang satu dengan 
institusi yang lain. 

Dalam makalah ini dibahas upaya penyusunan 
jadual matakuliah dengan pendekatan kedua, yang 
dalam operasionalnya banyak mempunyai 
kemudahan. Berdasarkan hal tersebut maka 
penjadualan matakuliah dapat dilihat sebagai upaya 
penyusunan sejumlah tuple dari empat entitas 
<matakuliah, dosen, waktu kuliah, ruang kuliah> yang 
merepresentasikan kelas dari suatu mata kuliah, untuk 
kemudian ditawarkan kepada mahasiswa.  

Masalah penjadualan kuliah dengan model ini 
pada prinsipnya akan mencari suatu kombinasi dari 
sejumlah tuple <matakuliah, dosen, waktu kuliah, 
ruang kuliah> yang memenuhi syarat bersifat 
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keharusan (hard constrant) dan sebanyak mungkin 
memenuhi syarat yang bersifat keinginan (soft 
constrant). Dalam dunia komputasi masalah yang 
demikian dikelompokkan  pada kelompok masalah 
yang disebut NP Problem. 

Sebagaimana masalah lain yang termasuk dalam 
kelompok NP Problem, permasalahan pengaturan 
jadual ini telah banyak dicoba untuk diselesaikan 
dengan algoritme yang bersifat stokastik, seperti tabu 
serach (TS), simulated annealing (SA), genetic 
algorithm (GA) dan ant system algorithm (ASA). 
Pada umumnya algoritme tersebut akan akan 
melakukan sejumlah iterasi dimana pada setiap iterasi 
diperlukan arahan heuristic yang  berbeda pada setiap 
kasus untuk membawa algoritme meta-heuristic 
tersebut kepada solusi yang dicari. Karena hal tersebut 
algoritme-algoritme tersebut juga dikatakan sebagai 
algoritme meta-heuristic. 

Makalah ini merupakan laporan penelitian dalam 
upaya penyusunan jadual matakuliah dengan suatu 
algoritme gabungan yang terdiri atas GA dan ASA, 
yang terdiri atas kajian mengenai GA, kajian 
mengenai ASA, rancangan model algoritme gabungan 
dari algoritme yang bentuk dari kedua algoritme meta-
heuristic tersebut. 

 

II. GENETIC  ALGORITHM 
GA merupakan satu diantara algoritme meta-

heuristic yang diinspirasikan dari fenomena alam. 
Dengan mengikuti teori evolusi makhluk hidup, GA 
merepresentasikan kemungkinan solusi masalah 
sebagai individu yang terdiri atas sejumlah 
chromosome yang merepresentasikan komponen 
penyusun solusi tersebut. Karakteristik individu 
(kemungkinan solusi), diukur dengan nilai kebugaran 
(fitness value) individu yang merepresentasikan 
seberapa banyak penyimpangan kemungkinan solusi 
tersebut terhadap solusi ideal yang diinginkan. 

Perubahan individu yang juga berarti munculnya 
kemungkinan baru solusi, dihasilkan dari serangkaian 
proses utama pada GA yaitu reproduksi 
(reproduction), persilangan (cross over) dan mutasi 
(mutation). Proses reproduksi akan mengubah 
komposisi populasi dengan individu-individu yang 
lebih bugar, yaitu dengan cara menduplikasikan 
individu yang lebih bugar dan membuang individu 
yang kurang bugar. Proses persilangan akan 
menghasilkan dua individu yang berbeda karena 
pertukaran silang beberapa chromosome dari dua 
individu asal  sebelumnya. Dari proses ini diharapkan 
individu yang lebih bugar menjadi tambah bugar, 
sebaliknya yang kurang bugar menjadi semakin 
kurang bugar. Proses perubahan lainnya akan 
mengubah individu tertentu menjadi individu lain 
akibat perubahan chromosome yang terjadi pada 
individu tersebut. 

Agar proses evolusi dapat berjalan, GA 
memerlukan beberapa individu awal sebagai populasi, 

yang terus menerus akan diperbaiki kebugarannya. 
Karena hal tersebut GA ini dikelompokkan sebagai 
algoritme yang melakukan pencarian solusi dengan 
cara perbaikan (improvement approach). 

Secara global pseudocode dari GA dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

 
01: Buat populasi random 
02: Pilih kemungkinan solusi 
03: Lakukan reproduksi 
04: Lakukan persilangan 
05: Lakukan mutasi 
06: Pilih individu terbugar 
07: Jika individu terbugar lebih baik dari 

kemungkinan solusi, ganti kemungkinan 
solusi dengan individu terbugar 

08: Jika kriteria henti belum terpenuhi kembali ke 
03 

 
Dalam hal ini kriteria henti adalah waktu yang 

diberikan untuk melakukan iterasi atau kebugaran 
individu telah sesuai dengan yang diinginkan. 

GA telah banyak dipergunakan oleh peneliti untuk 
menyelesaiakan masalah NP Problem, dalam masalah 
penjadualan antara lain adalah pembuatan jadual 
pelatihan  [5][9],  pembuatan jadual kelas sekolah [3], 
pembuatan  jadual ujian [15], maupun penjadualan 
kuliah [1][10][11]. 

 

III. ANT SYSTEM ALGORITHM 
ASA yang diperkenalkan oleh diinspirasikan oleh 

cara kerja sekumpulan semut bekerja sama dalam 
mencari jalur terpendek yang harus ditempuhnya 
ketika mengumpulkan makanan bagi komunitasnya 
[4]. Dalam melakukan kerjasamanya ini semut 
berkomunikasi dengan menggunakan suatu zat kimia 
yang disebut pheromone. Setiap kali seekor semut 
melalui suatu lintasan maka sepanjang lintasan itu 
akan ditinggalkan sejumlah pheromone yang 
berfungsi mengajak semut yang lain untuk mengikuti  
jejaknya. 

Bila saja ada beberapa kemungkinan lintasan yang 
dapat dilalui dari suatu lokasi makanan ke sarang 
semut tersebut, pada awalnya setiap lintasan tersebut 
akan dilalui oleh semut-semut tersebut bolak-balik 
dalam jumlah yang relative sama. Karena pada setiap 
gerakannya semut meninggalkan zat yang disebut 
pheromone sebagai tanda jejak yang akan diikuti 
temannya, maka dengan berjalannya waktu, lintasan 
terpendek akan dilalui lebih sering, sehingga semakin 
lama akan semakin tinggi konsentrasi yang ada pada 
lintasan tersebut. Hal ini juga berarti lintasan tersebut 
semakin menarik bagi semut-semut yang lain. Pada 
akhirnya, karena pengaruh konsentrasi pheromone 
tersebut, maka hanya lintasan terpendeklah yang akan 
dilalui oleh semut. Gambar 1 memperlihatkan skema 
percobaan yang dilakukan untuk memperlihatkan cara 
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kerja sekumpulan semut dalam  mendapatkan jalur 
terpendek dari dua buah jalur yang ada. 

Berbeda dengan GA, pencarian solusi dengan 
ASA tidak memerlukan solusi awal, tetapi algoritme 
ini membangun kemungkinan-kemungkinan solusi 
dengan mengumpulkan  elemen-elemen yang 
membangunnya berdasar jalur pheromone yang 
terbentuk oleh pergerakan semut. Karena hal tersebut, 
maka ASA dikelompokkan sebagai algoritme yang 
membangun solusi dengan cara pengumpulan 
elemennya (constructive approach).  

ASA telah berhasil dipergunakan oleh berbagai 
penelitian untuk menyelesaikan berbagai masalah 
dalam kelas NP, dalam domain penjadualan antara 
lain adalah untuk penjadualan ujian [7][8] juga 
penjadualan kuliah [13]. 

Secara global pseudocode dari ASA dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

 
01: Inisialiasi parameter dan  jalur pheromone 
02: Bangun solusi-solusi dengan pergerakan 

semut 
03: Lakukan modifikasi jalur pheromone 
04: Lakukan aksi global untuk pencarian solusi 

terbaik dan persiapan langkah berikutnya 
05: Jika kriteria henti belum terpenuhi kembali ke 

02 
 
Seperti halnya pada GA, kriteria henti adalah 

waktu yang diberikan untuk melakukan iterasi atau 
solusi diusulkan telah sesuai dengan yang diinginkan. 

 
Gambar 1. Cara kerja sama semut sebagai inspirasi dari Ant System Algorithm [4] 
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Gambar 2. Kategorisasi Algoritme hibrid [14] 

IV. RANCANGAN ALGORITME GABUNGAN  
Penggabungan (hibridisasi) algoritme dapat 

dilakukan dengan melihat level partisipasi dan 
kemudian cara penempatan hibridisasi algoritme 
tersebut [14]. Dilihat dari level partisipasinya 
hibridisasi algoritme dapat dibedakan menjadi level 
rendah dan level tinggi, sedangkan dilihat dari 
penempatan algoritme menjadi hibridisai relay dan 
ko-evolusi (co-evolutionary). Dengan demikian akan 
terdapat empat kemungkinan hibridisasi dari dua buah 
algoritme, yaitu hibridisasi relay pada level rendah, 
hibridisasi ko-evolusi pada level rendah, hibridisasi 
relay pada level tinggi dan hibridisasi relay pada level 
tinggi seperti terlihat pada Gambar 2. 

Dengan melihat masing-masing keunggulan GA 
yang mencari solusi dengan pendekatan perbaikan 
(improvement approach) yang memerlukan solusi 
awal dan ASA yang menyusun solusi secara bertahap 
(constructive approach) yang tidak memerlukan solusi 
awal, maka pada penelitian ini kedua algoritme akan 
digabungkan menjadi suatu algoritme gabungan 
(hybrid algorithm) yang memanfaatkan keunggulan 
masing-masing algoritme pembangunnya.  

Dengan melihat bahwa GA memerlukan solusi 
awal yang juga akan berpengaruh solusi akhir yang 
diusulkan, maka ASA yang dapat membangun usulan 
solusi dari elemen-elemennya dapat dipergunakan 
untuk membuat solusi-solusi awal yang diperlukan 
tersebut. 

 
 

 
 

 

 

Gambar 3. Schema hibridisasi 
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Gambar 4. Populasi sebagai kumpulan individu 

 

 
Selanjutnya mengingat pada proses mutasi GA 

juga diperlukan pencarian individu yang hanya 
berbeda beberapa chromosome yang menyusunnya, 
maka dalam proses ini ASA yang dapat mencari 

elemen penyusun solusi dengan heuristic tertentu, 
tentu dapat dipergunakan untuk proses mutasi 
tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini 
dirancang suatu algoritme gabungan (hybrid 

ASA (Construction)  

Reproduksi Silang Mutasi 
(ASA) 

GA (Improvement) 

Inisialisasi     
Populasi 
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algorithm) yang menggabungkan ASA dengan GA 
baik dalam bentuk relay pada level tinggi level tinggi, 
sebagai penyusun individu awal, maupun ko-evolusi 
pada level rendah dalam proses mutasi. Secara 
diagram algoritme hybrid yang dikembangkan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam algoritme 
gabungan ini struktur data yang digunakan adalah 
seperti pada Gambar 4, dimana populasi merupakan 
suatu array yang terdiri atas sekumpulan individu 
yang tersusun atas chromosome yang mempunyai 
mempunyai struktur seperti Gambar  5. 

 

Section

Lecturer

Interval

Room

 

Gambar 5. Chromomose 

 

V. PENUTUP 
Penggabungan antara GA denga ASA, merupakan 

penggabungan dua buah algoritme metaheuristic yang 
bersifat komplementer. Pada satu sisi kebutuhan GA 
untuk mendapatkan populasi awal yang baik dapat 
dilakukan dengan ASA, yang mempunyai rata-rata 
nilai kebugaran yang lebih baik. Hal ini diharapkan 
dapat membawa GA pada solusi yang diinginkan 
dalam waktu yang lebih cepat. 

Sifat ASA yang membangun solusi dari 
komponen ke komponen juga dapat dimanfaatkan 
oleh GA untuk memperbaiki proses mutasi, agar pada 
setiap mutasi yang dilakukan dapat terbentuk individu 
dengan nilai kebugaran yang lebih baik. Namun 
demikian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 
perlu diatur parameter-parameter yang dipergunakan 
dengan memperhatikan factor-faktor heuristic yang 
dapat membawa algoritme tersebut ke solusi yang 
diinginkan secara lebih cepat 
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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi yang semakin cepat dalam era globalisasi pada dunia bisnis, sehingga tidak menutup kemungkinan 
bahwa pengambilan suatu keputusan merupakan sesuatu yang sangat vital dalam menentukan keputusan yang harus diambil 
dalam menghadapi persaingan didunia bisnis. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, hal ini dapat 
mempengaruhi kecepatan dalam mengambil keputusan oleh decision maker dimana pengambilan keputusan harus cepat dan 
akurat.Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Dimana algoritma ini melakukan 
proses penghitungan untuk mencari keputusan yang terbaik, yaitu dengan cara menghitung nilai kriteria-kriteria dan 
membandingkannya dengan perhitungan dari tiap-tiap kemungkinan keputusan yang akan diambil. Software ini akan dipakai 
untuk divisi pembelian penilaian yang digunakan adalah kualitas barang, harga, ketepatan pengiriman, dan status supplier. 
Dari hasil perancangan dan pengujian aplikasi Decision Support System akan menghasilkan  keputusan yang tepat dan 
fleksibel dengan aspek yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta menghasilkan laporan agar user mengerti akan 
keputusan tersebut diambil.    
 
Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP), Decision Support System, Teknologi Informasi, Supplier. 
 
 

I.  PENDAHULUAN 
Dalam era globalisasi, perkembangan 

teknologi informasi di Indonesia berjalan cukup 
pesat. Globalisasi yang diartikan suatu proses 
menyatunya dunia yang meliputi berbagai bidang tata 
kehidupan dunia mengandung karakteristik adanya 
perubahan keterbukaan, kreativitas, kecanggihan, 
kecepatan, keterikatan, keunggulan, kekuatan dan 
kompetisi bebas [6]. Sebagai salah satu bidang yang 
mempersiapkan sumber daya manusia, dunia 
pendidikan dituntut untuk mengkonversikan tacit 
knowledge yang merupakan pengetahuan yang lahir 
berdasarkan pengalaman asli (learn by experience) 
dengan memasukkan elemen-elemen iptek modern 
sehingga menjadi explisit knowledge yang 
menghasilkan produk-produk baru sesuai dengan 
state of the art mutakhir dan kompetitif [3].  

Secara umum, teknologi informasi 
mencakup tiga hal, yaitu management information 
system, processing information system, decision 
information system[7]. Teknologi informasi 
organisasi berfungsi memperlancar dalam perolehan 
dan penyimpanan data, yang dengan menggunakan 
berbagai fungsi software, selanjutnya dapat 
diinterpretasi dan ditransformasi menjadi informasi 

yang bermakna, dan memungkinkan transmisi 
informasi ini kepada para pengguna sehingga 
membantu mereka untuk mencapai tujuan dan 
sasaran organisasi [1]. 

Sistem pengambilan keputusan juga 
membutuhkan teknologi informasi, hal ini 
dikarenakan adanya era globalisasi, yang menuntut 
sebuah perusahaan untuk bergerak cepat dalam 
mengambil suatu keputusan dan tindakan. Dengan 
mengacu kepada solusi yang diberikan oleh metode 
AHP (Analytical Hierarhcy Process) dalam 
membantu membuat keputusan, seorang decision 
maker dapat mengambil keputusan tentang pemilihan 
di bidang human resource development (HRD) dan 
pemilihan supplier secara objektif berdasarkan multi 
kriteria yang ditetapkan [5]. 

Metode AHP adalah metode pengambilan 
keputusan yang multi kriteria, sedangkan 
pengambilan keputusan di bidang HRD dipengaruhi 
oleh penilaian, kemampuan berkembang, dan tingkat 
kedisplinan karyawan, seperti halnya keputusan 
dibidang pembelian juga mengandalkan kriteria-
kriteria yaitu kualitas barang, kecepatan pengiriman 
barang, harga barang dan status supplier. Dengan 
melihat adanya kriteria-kriteria yang dipergunakan 

mailto:alexander@peter.petra.ac.id
mailto:handojo@peter.petra.ac.id
mailto:m26405039@john.petra.ac.id
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untuk mengambil keputusan, maka akan sangat cocok 
untuk menggunakan metode AHP dengan multi 
kriteria [5]. 
 

II. ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 
(AHP) 

 
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah 

suatu metode analisis dan sintesis yang dapat 
membantu proses Pengambilan Keputusan. AHP 
merupakan alat pengambil keputusan yang powerful 
dan fleksibel, yang dapat membantu dalam 
menetapkan prioritas-prioritas dan membuat 
keputusan di mana aspek-aspek kualitatif dan 
kuantitatif terlibat dan keduanya harus 
dipertimbangkan. Dengan mereduksi faktor-faktor 
yang kompleks menjadi rangkaian “one on one 
comparisons” dan kemudian mensintesa hasil-
hasilnya, maka AHP tidak hanya membantu orang 
dalam memilih keputusan yang tepat, tetapi juga 
dapat memberikan pemikiran/alasan yang jelas dan 
tepat [6]. 

AHP sangat cocok dan flexibel digunakan 
untuk menentukan keputusan yang menolong seorang 
decision maker untuk mengambil keputusan yang 
kualitatif dan kuantitatif berdasarkan segala aspek 
yang dimilikinya [3]. Kelebihan lain dari AHP adalah 
dapat memberikan gambaran yang jelas dan rasional 
kepada decision maker tentang keputusan yang 
dihasilkan1.  
Jenis-jenis AHP : 
• Single-criteria 

Pilih satu alternatif dengan satu kriteria, 
Pengambilan keputusan   yang melibatkan 
satu/lebih alternatif dengan satu kriteria.  

• Multi-criteria 
Pengambilan keputusan yang 

melibatkan satu/lebih alternatif dengan lebih dari 
satu kriteria Pilih satu alternatif dengan banyak 
kriteria. 

 

                                                         
1 http://expert choice.com/customers/client list.htm 
 

 
Gambar 1. Struktur Bagan AHP 

 
Pada Gambar 1. Struktur Bagan AHP, dapat 

diketahui bahwa setiap elemen dalam suatu level di 
dalam AHP akan mempengaruhi elemen pada level 
yang lebih tinggi [3]. Langkah-langkah dalam 
menentukan keputusan dalam AHP : 
• Menentukan masalah yang terjadi 
• Menentukan perbandingan setiap element 
• Mengabungkan setiap prioritas yang ada.  

Pada langkah pertama, user diminta untuk 
menentukan permasalahan apa yang terjadi dan 
menentukan keputusan apa yang akan dicari, pada 
langkah pertama ini user juga diminta untuk 
menentukan kriteria-kriteria apa saja yang dapat 
menentukan pengambilan keputusan. 

Pada langkah kedua, user diminta untuk 
menentukan prioritas-prioritas setiap element yang 
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan . 

Pada langkah ketiga, system akan 
mengabungkan setiap prioritas-prioritas yang ada dan 
mencari hasil dan keputusan yang terbaik  

Dalam menentukan nilai-nilai prioritas 
sering kali AHP mengunakan tabel preferensi 
standart, hal ini tabel preferensi standard telah 
ditentukan melalui pengalaman peneliti AHP cukup 
punya dasar untuk membandingkan dua atau lebih  
alternatif, dan seperti terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tabel preferensi standart 

Level Preferensi Nilai 
numerik 

Equally preferred 1 
Equally to moderately referred 2 

Moderately preferred 3 
Moderately to strongly referred 4 

Strongly  preferred 5 
Strongly to very strongly referred 6 

Very strongly preferred 7 
Very strongly to extremely 

preferred 
8 

Extremely preferred 9 
 
 

III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam melakukan pembelian bahan baku, 
bagian purchasing pada Perusahaan Jasa Konstruksi 
akan melakukan proses pemilihan supplier sesuai 
kebutuhan bahan dan alat yang diperlukan dalam 
suatu proyek, kemudian bagian purchasing membuat 
daftar supplier yang sesuai dengan permintaan bahan 
dan alat disertai harga dan spesifikasi produk.  

Setelah daftar supplier selesai dibuat, tim 
OCS menyampaikan hasil penawaran produk 
supplier yang sudah terseleksi dan memverifikasi 
ulang hasil tersebut apakah sudah sesuai dengan 
barang yang ingin dibeli, jika supplier sudah dipilih 
maka bagian purchasing mengeluarkan Purchase 
Order (PO) kepada supplier tersebut dan membuat 
jadwal pengiriman serta syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh supplier. Setelah PO diterima oleh 
supplier maka, supplier akan melakukan proses 
pengadaan dan mengirim barang atau alat sesuai 
dengan pesanan. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa 
tim OCS melakukan proses pemilihan supplier 
dengan membuat daftar supplier yang memenuhi 
bahan dan alat yang dibutuhkan. Kemudian baru 
memilih dan memverifikasi hasil tersebut kepada 
kepala bagian OCS.  

 

 

Melakukan proses pemilihan 
supplier sesuai kebutuhan 

bahan dan alat

Tim OCS Kantor

Buat daftar supplier yang 
sesuai dengan permintaan 
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pemilihan supllier sesuai 
barang yang ingin dibeli

Kabag OCS
Tim OCS Kantor

supllier sudah 
dipilih ?

Belum

Sudah

Suplier mengirim barang /  
alat yang dipesan

Supplier

Start

End

  
Gambar 2. Flowchart Sistem Pesanan 

 
  Setelah mendapatkan kriteria yang perlu 
diperhatikan dan penilaiannya, maka dibuatlah use 
case diagram seperti terlihat pada Gambar 3. dan 
Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada 
Gambar 4. 
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 Login

 input user

 input barang

 input supplier

 Input detail proyek

 Input kriteria

 Hitung AHP kriteria

 Edit Barang

 Delete Barang
 Edit supplier

 Report

 Input faktor pendukung

 Hitung AHP supplier

 Input relasi supplier

 Input relasi supplier

 Input sub kriteria
 Hitung AHP

 <<include>>

 <<include>> <<include>> <<include>>
 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>
 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 <<include>>

 Delete supplier

 <<include>>

 user

 Input proyek

 <<include>>

 
 

Gambar 3. Use Case Diagram 

 
Proses selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan AHP, proses pertama adalah dengan 
memasukkan kriteria-kriteria yang menjadi penentu 
pemilihan supplier yang dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Form Tambah Kriteria 
 
Setelah form tambah kriteria pada Gambar 

5. tercipta maka secara otomatis akan  relasi antar 
kriteria yang baru dan kriteria yang lama juga 
tercipta, sehingga nantinya user tinggal memasukkan 
nilai relasi pada form input relasi. Setelah 
memasukkan kriteria dan sub-kriteria maka pada 
form kriteria dapat dilihat pada Gambar 6. akan 
ditampilkan susunan kriteria beserta dengan sub-
kriterianya. Setelah memasukkan nama sub-kriteria 
pada  form input sub- kriteria dapat dilihat pada 
Gambar 7. maka user memasukkan faktor pendukung 
dari sub-kriteria dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
 

Gambar 6. Form  Kriteria 
 

 

 
 

Gambar 7. Form Input Sub Kriteria 
 

 

 
Gambar 8. Form Input Faktor Pendukung dari 

Sub-Kriteria 
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Proses selanjutnya yaitu dilakukan proses 
penghitungan relasi kriteria mulai dari harga, 
kualitas, ready stock, waktu pengiriman, dan cara 
pembayaran dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
 

Gambar 9. Form AHP kriteria 
 
Proses penghitungan untuk relasi supplier 

dapat dilihat pada Gambar 10. dan diulang sebanyak 
kriteria dan sub kriteria yang ada. Penghitungan ini 
menggunakan cara yang sama dengan penghitungan 
relasi antar kriteria. Sebagai contoh penghitungan 
relasi supplier untuk kriteria harga. 
 

 
 

Gambar 10. Form AHP Supplier 

 
Proses yang terakhir adalah melakukan 

penghitungan AHP akhir yaitu dengan mendapatkan 

nilai relasi antar supplier dan antar kriteria maka 
hasil dari kedua matrik tersebut dikalikan dan 
menjadi hasil akhir terlihat pada Gambar 11. yang 
menampilkan sebaiknya supplier mana yang dipilih. 
Hasil perhitungan akhir tersebut langsung disimpan 
pada database dan dapat diakses kembali. 

 

 
Gambar 11. Form AHP akhir 

 
Penghitungan konsistensi dilakukan pada 

setiap matrik relasi yang ada, seperti pada Gambar 
12. tingkat kekonsistenan untuk harga, ready stok dan 
cara pembayaran masih dapat ditolerir karena di 
bawah 10%. Tetapi tingkat kekonsistenan untuk 
relasi antara supplier dengan kriteria kualitas dan 
waktu pengiriman terdapat sedikit kesalahan karena 
tingkat kekonsistenannya bernilai lebih dari 10%. 

 

 
Gambar 12. Form AHP Konsistensi 

IV.  KESIMPULAN 
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       Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
• Aplikasi ini telah mampu untuk menghasilkan 

suatu keputusan yang tepat dalam bidang 
pemilihan supplier. 

• Dengan memakai aplikasi ini, kesalahan-
kesalahan yang dilakukan ketika pengambilan 
keputusan seperti keterlambatan dalam 
mengambil keputusan dapat berkurang. 

• Dengan adanya fasilitas resume supplier ini, 
laporan tentang kelebihan supplier terhadap 
barang tertentu akan lebih mudah terorganisir. 

• Aplikasi dibuat fleksibel sehingga dapat 
memungkinkan departemen untuk dapat 
mengubah nilai dari kriteria-kriteria yang ada. 
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data barang

data barang

data sub kriteria
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data nilai supplier

data nilai supplier

data kriteria

nilai relasi per supplier

sub kriteria
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data sub kriteria

data relasi supplier

nilai subkriteria barang

data nilai akhir barang

data nilai akhir

nilai sub kriteria
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Gambar 4. Gambar Entity Relationship Diagram (ERD) AHP Supplier 
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ABSTRAK 
Implementasi teknologi informasi semakin dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing suatu 
perusahaan. Selain itu, dalam industri perusahaan manufaktur lantai kayu yang memiliki permintaan 
musiman,  diperlukan pengelolaan stok sediaan dengan peramalan permintaan untuk antisipasi 
permintaan di masa yang akan datang. Aplikasi ini menyajikan penghitungan hasil peramalan  data 
penjualan suatu perusahaan manufaktur lantai kayu yang diimplementasikan pada perencanaan 
kebutuhan baku dan tingkat produksi harian yang dapat digunakan untuk mengetahui permintaan di 
masa yang akan datang, dan ukuran pemesanan bahan baku yang dianjurkan  yang dapat diterapkan 
pada perusahaan manufaktur lantai kayu. Implementasi pengelolaan persediaan dengan menggunakan 
peramalan permintaan berdasarkan runtun waktu – ARIMA, sebagai dasar Perencanaan Kebutuhan 
Bahan Baku (MRP) dan tingkat produksi harian lentur ini dapat dimanfaatkan sebagai pengendali 
sediaan sebagai pendukung sistem pengelolaan inventori perusahaan manufaktur lantai kayu. 
 
Kata kunci : peramalan permintaan, MRP, ARIMA, musiman, lantai kayu. 

 
Pendahuluan 

Perkembangan dunia teknologi informasi 
mengalami kemajuan yang pesat selama 
beberapa dekade terakhir. Implementasi 
teknologi informasi semakin dibutuhkan 
dalam meningkatkan daya saing suatu 
perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur 
kayu, diperlukan perencanaan yang meliputi 
kualitas, ukuran, permintaan pasar dan stok 
inventori yang dijual. Sebagai tindakan 
antisipasi permintaan diperlukan perencanaan 
yang dapat menangani penjualan dan stok 
inventori. Untuk itu perencanaan pembelian 
kebutuhan bahan baku diperlukan dalam 
penjualan kayu. 

Pembuatan perencanaan dengan tujuan 
untuk mewujudkan efisiensi bagi perusahaan, 
diperlukan suatu manajemen persediaan untuk 
inventori perusahaan. Untuk mengoptimalkan 
keberadaan inventori yang akan dimiliki, maka 
pembelian stok dapat dilakukan dengan 
penyesuaian antara inventori yang dimiliki dan 
permintaan pasar untuk menghindari kerugian 
karena waktu penjualan stok yang dimiliki 
tidak tepat. Berdasarkan data penjualan yang 
telah lalu, dapat diketahui perkiraan 
permintaan di masa yang akan datang. Selain 
itu, diperlukan suatu perencanaan inventori 
yang akan dipesan sehingga sumber daya 
inventori dapat ditangani dengan maksimal. 

Kebutuhan pembeli terhadap lantai kayu, 
beragam dan berbeda tiap tahunnya bergantung 
terhadap musim yang berlaku. Lantai kayu 
sangat bermanfaat untuk meredam rasa dingin 
yang dirasakan, sehingga pembeli cenderung 
melakukan persediaan di bulan-bulan menjelang 
datangnya musim dingin. 

Untuk memperkirakan permintaan pasar di 
waktu-waktu yang akan datang diperlukan suatu 
metode statistik forecasting tertentu. Metode 
yang cocok untuk data yang bergantung dengan 
waktu sehingga data lebih mudah dibaca 
digunakan metode time series, Autoregressive 
Integrated Moving Average atau yang biasa 
disebut dengan ARIMA dengan prosedur Box-
Jenkins.  

Aplikasi manajemen persediaan pada suatu 
perusahaan manufaktur lantai kayu ini 
menerapkan ilmu-ilmu perancangan sistem 
berbasis obyek yang terdiri dari perancangan use 
case, proses bisnis, diagram aktivitas, dan 
diagram sekuensial use case. Rancangan 
database juga dipergunakan sebagai dasar 
pembuatan database. Dalam pembuatan aplikasi 
diperlukan query data dan pemrograman agar 
sistem dapat dijalankan.  

 
Perusahaan Manufaktur Lantai Kayu 

Pada perusahaan lantai kayu, pengolahan 
yang terjadi terdiri atas tiga garis besar yaitu 

mailto:saikhu@if.its.ac.id
mailto:riyanarto@if.its.ac.id
mailto:shinta.dwijayati@windowslive.com
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pemotongan (sawing), pengeringan (drying), 
dan pengerjaan kayu (wood working).  

Log-log yang telah diterima, pertama-
tama akan menjalani pemotongan pada mesin 
pemotongan kayu yang disebut sawmill, pada 
tahap pemotongan log-log kayu dipotong 
sesuai dengan ukuran yang diminta oleh 
pembeli, setelah dipotong-potong kayu-kayu 
akan masuk ke dalam mesin killen dry dan 
akan mengalami proses pengeringan sampai 
temperatur tertentu. Terakhir, kayu-kayu yang 
telah mengalami proses pengeringan akan 
menjalani proses wood working, dimana kayu-
kayu tersebut akan mengalami proses 
pengerjaan kayu menjadi barang jadi sesuai 
dengan permintaan dan kebutuhan yang telah 
diajukan oleh pembeli. 

 
Sediaan 

Sediaan terjadi apabila jumlah bahan atau 
barang yang diadakan lebih besar daripada 
jumlah barang yang digunakan. Untuk 
perusahaan-perusahaan pengolahan, sediaan 
terdiri dari tiga bentuk, sediaan bahan-bahan 
baku (raw materials inventory), sediaan bahan 
dalam pengerjaan (work-in-process inventory), 
dan sediaan barang jadi (finished-goods 
inventory). 

Pada sediaan banyak tahap (multistage 
inventory) dimana penempatan atau penahanan 
sediaan pada awal setiap tahap pengolahan 
sepanjang suatu rangkaian pengolahan. 
Penempatan sediaan dengan cara seperti ini 
akan memungkinkan kegiatan atau pekerjaan 
pada tahap tertentu tidak terlalu bergantung 
kepada pelaksanaan kegiatan pada tahap-tahap 
yang mendahului dan yang mengikutinya.[3] 

Pada data permintaan berdistribusi 
normal, maka perhitungan persediaan 
pengaman atau safety stock hanya perlu 
mengetahui nilai dari standar deviasi 
permintaan selama masa tunggu atau dapat 
dianggap sebagai varian dari permintaan. 
Perhitungan safety stock dapat menggunakan 
persamaan 1.[5][6] 

1

)( 2

−

−
= ∑

n

XX
SS ,    

 (1) 
dengan 
SS : jumlah sediaan pengaman, 
X   : jumlah permintaan, 
n   : banyak periode, 

Model jumlah pesanan terhemat 
(economic order quantity model = EOQ 
model) digunakan dalam menentukan jumlah 

barang yang akan dipesan untuk setiap kali 
pemesanan serta jumlah biaya pengadaan bahan-
bahan. EOQ menunjukkan jumlah barang yang 
harus dipesan untuk setiap kali pemesanan agar 
biaya sediaan keseluruhan menjadi sekecil 
mungkin[3]. 

)(
2

iCIC
SDEOQ
+

= ,  (2) 

dengan 
EOQ   : jumlah pesanan terhemat, 
S : biaya set-up, 
D      : jumlah bahan yang diminta selama  

setahun, 
I     : biaya penahanan sediaan, 
i     : biaya modal, 
C   : biaya pembuatan bahan. 

 
Perencanaan Kebutuhan Baku 

Perencanaan kebutuhan bahan (Material 
Resource Planning = MRP) merupakan 
penentuan jumlah setiap jenis bahan baku yang 
dibutuhkan selama satu masa tertentu dalam 
pembuatan barang jadi untuk memenuhi 
permintaan selama masa tersebut. 

Berbagai data dan keterangan yang 
dibutuhkan dalam suatu perencanaan kebutuhkan 
(MRP) adalah: 

1. Jadwal Produksi Induk (MPS),  
2. Bill of Materials (BOM) suatu barang,  
3. Masa tunggu pemesanan bahan (lead 

time),  
4. Urutan pengerjaan (operations routing) 

dan pusat-pusat kerja (work centers). 
Dalam bentuk persamaan sediaan di tangan 

(on-hand inventory) dapat dituliskan pada 
persamaan 3: 

ttttt GRPRSRII −++= −1 ,    (3) 
Pada persamaan tersebut It adalah sediaan di 
tangan pada minggu ke t, It-1 adalah sediaan di 
tangan pada minggu ke (t-1), SRt adalah jumlah 
yang akan diterima pada akhir minggu ke t, PRt 
adalah rencana penerimaan pada minggu ke t, 
dan GRt adalah kebutuhan pada minggu ke t.[3] 

 
Tingkat Produksi Harian Lentur 

Pada siasat gabungan atau siasat lentur 
(intermediate or hybrid or flexible plan) 
menggabungkan siasat tingkat produksi rata-rata 
tetap dengan siasat tingkat produksi rata-rata 
yang berubah-ubah.  

Pada siasat gabungan ini tingkat 
pengolahan direncanakan sedemikian rupa untuk 
memperkecil biaya perubahan tingkat 
pengolahan dan pada saat yang sama 
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memperkecil biaya penanganan sediaan 
dengan tetap berusaha memenuhi seluruh 
jumlah yang diminta selama belum benar-
benar dibutuhkan, tingkat pengolahan rata-rata 
tetap dipertahankan dan diubah hanya jika 
perubahan merupakan satu-satunya pilihan.  

Pengubahan tingkat pengolahan rata-rata 
ini, yang juga mencerminkan pengubahan 
daya kerja kilang, dapat berarti penambahan 
maupun pengurangan.[3] 

 
Analisis Aplikasi 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
melakukan peramalan permintaan penjualan 
data sesuai dengan prosedur Box-Jenkins pada 
Gambar 1. Langkah-langkah tersebut adalah 
sebagai berikut:[1][2][6] 

1) Tahapan identifikasi model dugaan 
2) Tahapan estimasi parameter 
3) Tahapan diagnostic check 
4) Tahapan peramalan(forecasting) 

 
Langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis penghitungan rencana kebutuhan 
bahan baku data yang diperoleh dari hasil 
peramalan permintaan, yang ditunjukkan pada 
Gambar 2. 

Peramalan 
Permintaan

Jadwal Produksi 
Induk (MPS)

Perencanaan 
Kebutuhan 

Bahan 
Baku(MRP)

Penjadwalaan 
Jangka 
Pendek

Pemesanan dan 
Pengendalian 

Sediaan

Perencanaan 
Daya-kerja

Peramalan Jangka Panjang

Perencanaan 
dan 

Pengawasan 
Sediaan

Peramalan Jangka Pendek

Taksiran Beban dan Bottleneck

Kebutuhan

Pesanan yang direncanakan

Jadwal

Beban

Sediaan Bahan

Pemesanan

Daya-kerja Mesin

 
  

Gambar 2 Posisi MRP Diantara Unsur-unsur 
Pengawasan Kegiatan Pengolahan 

 

mulai

Plot data time 
series

Apakah varians 
stasioner? Transformasi

Apakah mean 
stasioner?differencing

Identifikasi model 
ARIMA melalui 
plot ACF dan 

PACF

- Estimasi 
parameter

- Uji signifikansi 
parameter

Diagnostic 
check

Apakah 
residual 
normal?

Deteksi 
outlier

Menentukan 
model dengan 

outlier

Tahapan 
forecasting

Model dengan 
kriteria MAPE 

terkecil

Model 
peramalan 

terbaik

selesai

tidak

ya

tidak

ya

tidak

Apakah error 
white noise?

ya

tidak

ya

 
Gambar 1 Diagram alir metode peramalan permintaan 
 
Deskripsi Umum Aplikasi 

Sistem manajemen persediaan dalam 
perusahaan manufaktur kayu merupakan sistem 
yang memiliki implikasi yang besar terhadap 
kinerja finansial perusahaan. Sistem ini meliputi 
pemrosesan peramalan permintaan, 
pengakomodasian ketidakpastian persediaan, 
penentuan persediaan pengaman, dan informasi-
informasi yang berhubungan dengan pesanan 
produk dan persediaan. 
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Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna 
melalui web dengan menggunakan koneksi 
jaringan. Untuk aplikasi peramalan 
permintaan, data-data permintaan yang telah 
lalu diproses dan ditunjukkan oleh laporan 
permintaan item-item yang ada. Kemudian 
manajemen akan memilih item yang ingin 
diproduksi dengan terlebih dahulu memesan 
bahan baku berdasarkan laporan hasil 
peramalan permintaan. Sedangkan untuk 
aplikasi pengaturan persediaan melalui 
pengakomodasian ketidakpastian persediaan, 
dan penentuan stok pengaman dalam gudang. 

Beberapa fungsi yang terdapat pada 
sistem manajemen inventori ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Validasi user dengan penggolongan 

sebagai manajer, administrator, atau 
pegawai gudang. 

2) Proses peramalan permintaan berdasarkan 
periode tertentu dan produk tertentu. 
Berdasarkan data-data permintaan pada 
periode yang telah lalu. 

3) Pemeriksaan stok persediaan bahan baku 
yang ada pada database.  

4) Menampilkan informasi produk-produk 
jadi yang ada. 

5) Pemrosesan pesanan dilakukan sesuai 
permintaan, sehingga proses 
pengelompokkan dilakukan berdasarkan 
pesanan. 

6) Mengatur pengguna aplikasi, kategori 
pengguna aplikasi, supplier yang dapat 
diakses oleh administrator. 

7) Menampilkan informasi persediaan 
inventori, perencanaan pesanan 
berdasarkan peramalan permintaan. 

 
Perancangan Aplikasi 

Dalam implementasinya, sistem 
manajemen persediaan perusahaan manufaktur 
kayu memiliki topologi perangkat dan jaringan 
sebagaimana dijelaskan oleh Gambar 3. 
 

 
Gambar 3 Topologi Sistem Manajemen Persediaan 

Perusahaan Manufaktur Kayu 

 
Kemudian disusunlah beberapa use case sebagai 
berikut. 

a. Mengelola akun pengguna 
b. Melakukan pendaftaran akun 
c. Melakukan pemesanan 
d. Melakukan purchase order 
e. Melihat MRP 
f. Melihat jumlah stok 
g. Mengelola data shipping company 
h. Mengelola data suplier 
i. Mengelola jadwal produksi 
j. Mengelola data inventori 
k. Mengelola data pengiriman pesanan 
l. Melihat tingkat produksi harian 

 
Uji Coba 

Analisis deskriptif diperlukan untuk 
mengetahui karakteristik frekuensi jumlah 
penjualan lantai kayu pada suatu perusahaan 
manufaktur lantai kayu. Deskriptif terhadap data 
dilakukan dengan menggunakan kategori 
bulanan.  
Tabel 1 Data Penjualan Lantai Kayu Pada Perusahaan 

Manufaktur Lantai Kayu  

Bulan Jumlah Rata-rata 
(meter kubik) 

Januari 16 8,08 
Februari 17 8,26 
Maret 17 9,88 
April 17 8,74 
Mei 17 9,00 
Juni 17 9,95 
Juli 17 7,96 
Agustus 17 9,88 
September 17 10,10 
Oktober 17 9,70 
November 16 8,18 
Desember 16 8,04 
 
Model peramalan permintaan yang 

digunakan adalah model yang memiliki tingkat 
presentase kesalahan terkecil dari model-model 
yang didapatkan. 

 
Tabel 2 Hasil Nilai MAPE pada Pemodelan Penjualan 

Lantai Kayu  

Model MAPE 
ARIMA(3,1,3)(0,1,1)12 10,77% 
ARIMA(5,1,1)(2,1,0)12 6% 
ARIMA(2,1,3)(0,1,1)12 6,97% 
 
Bill of Materials (BOM) untuk lantai kayu 

ditunjukkan pada Gambar 4. Pada gambar 
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ditunjukkan hubungan barang-bahan termasuk 
TPB (Tingkat Pemakaian Baku) setiap bahan.  

X

A(137%X)

B(105%A)

C(217%B)

 
Gambar 4 Bill of Materials (BOM) Pembuatan 

Lantai Kayu 
 
Pada perencanaan pemesanan bahan baku 

menerapkan algoritma sebagaimana Gambar 5. 
mulai

Permintaan (D)

Apakah I>D+SS

Pemesanan 
bahan baku 

sebesar (D+SS)/
(I+EOQ)*EOQ

Pemesanan 
bahan baku 

sebesar EOQ

selesai tidak

ya

ya
tidak

Peramalan 
Permintaan

Penghitungan 
Sediaan 

Pengaman (SS)

Penghitungan 
EOQ

Data Stok 
Inventori 

(I)

Apakah I+EOQ 
> D+SS

selesai

 
Gambar 5 Algoritma Penentuan Jumlah Pemesanan 

Bahan Baku 

Hasil maksimal yang dapat dicapai per 
bulan tersebut menentukan apakah hasil dari 
metode produksi yang digunakan mampu 
memenuhi jumlah produk yang dihasilkan per 
hari. Hal ini yang menentukan apakah 
dibutuhkan tambahan jam kerja untuk 
penambahan produksi dan apakah dibutuhkan 
jam kerja tambahan berupa kerja lembur 
(overtime work) atau penambahan kerja shift. 
Penerapan kerja lembur, shift maupun jam 
kerja normal selama 8 jam per hari dapat 
diputuskan dengan menggunakan algoritma 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. 

mulai

Permintaan

Apakah permintaan 
per hari <= maxTPH

Jam kerja 
membutuhkan jam 

kerja tambahan 
berupa lembur

Jam kerja 
membutuhkan jam 

kerja tambahan 
berupa shift kerja

tidak

ya

Peramalan 
Permintaan

Tingkat 
produksi harian 
maksimal per 
hari (maxTPH)

Apakah permintaan 
per hari > = 2*TPH

selesai

tidak

Jam kerja minimal 
yang 

dibutuhkan=jam 
kerja normal

ya

selesai

 
Gambar 6 Algoritma Penentuan Jam Kerja Tambahan 

Berdasarkan Tingkat Produksi Harian Lentur 

Pada uji coba dilakukan uji coba 
fungsionalitas yang meliputi semua use case 
dalam aplikasi untuk melihat apakah fungsi-
fungsi dasar aplikasi berjalan sebagai mana 
mestinya.  

 
Tabel 3 Hasil Uji Coba Fungsional 
Fungsi yang Diuji Hasil 

Proses login Berhasil 
Mengelola akun pengguna Berhasil 
Proses pendaftaran akun Berhasil 
Proses pemesanan Berhasil 
Proses purchase order Berhasil 
Melihat MRP Berhasil 
Melihat jumlah stok Berhasil 
Mengelola data shipping company Berhasil 
Mengelola data suplier Berhasil 
Mengelola jadwal produksi Berhasil 
Mengelola data inventori Berhasil 
Mengelola data pengiriman 
pesanan 

Berhasil 

Melihat tingkat produksi harian Berhasil 
 
1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 
perancangan, implementasi, analisis dan proses 
uji coba perangkat lunak yang dilakukan, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Pemodelan terbaik untuk meramalkan 
penjualan lantai kayu di suatu perusahaan 
manufaktur lantai kayu berdasarkan tabel 
2 adalah model dengan data yang telah 
ditransformasi, mengikutsertakan outlier 
serta rata-rata persentase kesalahan 
absolut (MAPE) sebesar 6%, yaitu model 
ARIMA (5,1,1)(2,1,0)12. 

b. Nilai dari peramalan permintaan lantai 
kayu di suatu perusahaan manufaktur 
lantai kayu yang didapatkan dapat 
berfungsi sebagai antisipasi pembelian 
bahan baku yang dilakukan oleh 
perusahaan manufaktur lantai kayu. 

c. Perencanaan tingkat produksi yang 
diterapkan, yaitu tingkat produksi lentur 
dapat diterapkan pada manajemen 
inventori pada perusahaan manufaktur 
lantai kayu dan dapat berfungsi sebagai 
indikator tingkat produksi harian yang 
dilakukan oleh perusahaan manufaktur 
lantai kayu. 
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ABSTRAK 
Pada paralel komputer, perbandingan antara kecepatan proses dan banyaknya prosesor dipengaruhi 
oleh bentuk arsitektur komputer dan banyaknya pasangan vektor data yang diolah. Program yang dibuat 
berupa simulator SIMD (Single Instruction Multiple Data) Computer  dengan distributed local 
memories.Komputer SIMD dengan memori yang terdistribusi lokal dibuat program simulasinya 
menggunakan bahasa pemograman Borland Delphi. Perintah skalar yang mampu diolah adalah Print, 
Input, operator :=, If, Else, Endif, For dan Endfor. Perintah vektor yang mampu diolah adalah VS 
(Vektor Skalar). Dari program simulasi tersebut didapatkan perbandingan kecepatan dengan mengubah-
ubah banyak prosesor yang ada dalam komputer SIMD tersebut. Program simulator mampu 
mengeksekusi perintah-perintah yang dibuat oleh pengguna (user program). Program simulator juga 
mampu membuat grafik untuk melihat performance kecepatan dari komputer SIMD. Pada program 
simulasi tersebut dicoba menggunakan pasangan data vektor skalar. Dari hasil ujicoba tersebut 
didapatkan bahwa terjadinya peningkatan kecepatan dengan penambahan prosesor. Peningkatan 
kecepatan tersebut bersifat logaritmik. 
 
Kata kunci : Paralelisme, Vektor Skalar, SIMD Computer 
 
Pendahuluan 
Dalam perkembangan paralel komputer terdapat 
bagian yang membahas mengenai perbandingan 
antara kecepatan proses dengan banyak 
prosessor yang digunakan. Perbandingan yang 
ada masih berbentuk grafik yang masih belum 
jelas atau cukup detail mengenai perbandingan 
yang sebenarnya. 
Perbandingan ini dapat dipengaruhi berbagai 
faktor seperti banyak data yang akan diproses 
oleh paralel komputer tersebut. Faktor-faktor 
tersebut dapat mempengaruhi grafik 
perbandingan antara kecepatan proses dengan 
banyak prosessor yang digunakan. 
 
Paralelisme  
 Paralelisme muncul dalam berbagai 
bentuk, seperti pipeline, time sharing, 
distributed computing, dll. Dengan munculnya 
paralelisme ini diharapkan kecepatan dari 
proses akan meningkat sehingga mengurangi 
waktu proses. Peningkatan kecepatan tersebut 
sangat berguna untuk suatu proses yang rumit, 
yang menggunakan data cukup besar, sehingga 
dihasilkan peningkatan kecepatan yang 
signifikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kurva hubungan antara Kecepatan 
dan Banyak prosessor 

 
SIMD Computer 
 Umumnya SIMD (Single Instruction 
Multiple Data) Computer menggunakan sebuah 
unit pengendali / control unit, sejumlah PEs 
(processing elements) dan sejumlah distributed 
memory. Set instruksi pada sebuah SIMD 
Computer dikodekan oleh unit pengendali. PEs 
pada SIMD Computer berupa ALU yang pasif 
yang dieksekusi oleh instruksi yang disiarkan 
(broadcast) oleh unit pengendali. Semua PE 
beroperasi selaras, disinkronisasi oleh 
pengendali yang sama. PE terkadang pula 
diistilahkan dengan processing cell. 
 Spatial Paralelisme dilakukan diantara 
PEs di dalam sebuah SIMD Computer. Sebuah 
distributed memory SIMD Computer terdiri dari 
suatu array PE yang dikendalikan oleh array 
control unit. 
Dibawah ini adalah blok diagram dari 
Distributed Local Memories SIMD Computer. 
 
 

Kecepatan 

Banyak prosessor 

mailto:marvinchw@gmail.com


Seminar Nasional Teknologi Industri 2010                ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF 17 - 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
PE : Processing Element 
LM : Local Memory 
 

Gambar 2. Distributed local Memories SIMD 
Computer. 

 
Program dan data yang masuk melalui host 
computer masuk ke control memory. Sebuah 
instruksi dikirim ke unit pengendali untuk 
dikodekan. Jika instruksi tersebut berupa 
instruksi skalar atau operasi pengendali 
program, maka secara langsung akan dieksekusi 
oleh prosessor skalar yang terhubung ke unit 
pengendali. Jika instruksi yang dikodekan 
adalah operasi vektor, maka akan disiarkan / 
broadcast ke semua PEs untuk eksekusi paralel. 
Set data yang dipartisi akan didistribusikan ke 
semua local memori yang terhubung ke PEs 
melalui sebuah vector data bus. PEs terkoneksi 
oleh jaringan routing data yang mengendalikan 
komunikasi antar PEs. Jaringan routing data ini 
dikendalikan oleh unit pengendali.  
Setiap PEs bekerja secara sinkron dikendalikan 
oleh unit pengendali. Dalam kata lain, instruksi 
yang sama dieksekusi oleh semua PE dalam 
cycle/waktu yang bersamaan. Tetapi logika 
pemaksaan (masking logic) disediakan untuk 
mengaktifkan (enable) atau menonaktifkan 
(disable) setiap PE dari partisipasi untuk setiap 
cycle instruksi yang diberikan. 
 Semua aktifitas I/O dikendalikan oleh 
host computer di atas organisasi SIMD. Host 

computer juga bekerja untuk mengendalikan 
penyimpanan massal atau display grafik dari 
hasil komputasi. 
 
2.2 Instruksi Vektor (Vector Instruction) 
 Sebuah vektor adalah sebuah set atau 
kumpulan dari data item skalar, yang 
mempunyai tipe yang sama dan disimpan dalam 
suatu memori. Biasanya elemen-elemen vektor 
tersebut disimpan pada alamat yang berurutan.  
 Sebuah vector processing terdiri dari 
gabungan sumber daya perangkat keras, 
termasuk register vector, functional pipelines, 
processing element dan register counter untuk 
melaksanakan operasi vektor. 
 Umumnya vector processing lebih cepat 
dan lebih efisien dari scalar processing. Baik 
pipeline processor dan SIMD processor dapat 
melakukan vector processing. Pemrosesan 
vektor mengurangi beban perangkat lunak untuk 
melakukan pengendalian program untuk proses 
pengulangan.  
 Rasio kecepatan operasi vektor dan 
operasi skalar (termasuk delay awal dan beban 
kecepatan lainnya) dapat membuat kecepatan 
proses akan membaik/lebih cepat.  
 
Vector-Scalar instruction 
Sebuah operand skalar dioperasikan dengan 
operand vektor. 
f3 : s X Vi → Vj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Instruksi Vektor-Skalar 
 
 
 Pembuatan program untuk perancangan 
perangkat lunak untuk simulator SIMD, 
dilakukan : 
• Program/perintah yang diketik dengan 

benar oleh pengguna simulator akan 
dikodekan kedalam kode yang dimengerti 
oleh program simulator. 

• Kode-kode yang ada dieksekusi 
berdasarkan konfigurasi dari SIMD 
komputer. 

• Jika hendak dilihat grafik perbandingan 
kecepatannya, maka konfigurasi SIMDnya 
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akan dicoba dari nilai terkecil ke nilai 
maksimum. 

 
Adapun diagram alir secara umum untuk 
pembuatan program simulator ini adalah 
sebagai berikut : 

MULAI

Pengecekan Kode

Diolah
menggunakan

Scalar Processor

Diolah
menggunakan

Vector Processor

SELESAI

Vector InstructionScalar Instruction

Pengecekan Judul
Program

Pengecekan
Variabel yang
dideklarasikan

Pengkodean
seluruh Program
yang diketik User

Kode Telah
habis

Ya

Tidak

 
Gambar 4. Diagram alur umum program 

Simulator SIMD Computer 
 
Perancangan Menu / Tampilan 
 Program simulator yang dibuat harus 
mampu menerima pengetikan program, 
pengeditan program, penyimpan program, 
membuka program, men-set kondisi SIMD 
Computer, mengeksekusi program, serta 
menampilan grafik perbandingan kecepatan 
pada berbagai kondisi SIMD Computer. 
Tampilan yang dibuat terdiri atas beberapa 
menu, yaitu : 

 
 Adapun kegunaan menu diatas adalah 
sebagai berikut : 
 File New, untuk mengosong tampilan 

editor. 
 File Open, untuk membuka file text. 
 File Save, untuk menyimpan file text. 
 File Exit, untuk mengakiri program 

simulator. 
 Edit Cut, Copy, Paste, untuk membantu 

pengeditan. 
 Run Run, untuk menjalankan program. 
 Run Grafik, untuk menampilkan grafik 

hasil simulator dengan kondisi parameter 
yang terkecil sampai yang terbesar. 

 
 
Hasil dan Pembincangan 
Percobaan dilakukan untuk melihat keberhasilan 
program untuk perintah-perintah scalar, 
perintah-perintah vektor dan melihat 
performance dari SIMD Computer. 
Dibawah ini adalah tampilan pertama (editor 
program) 
 

 
Gambar 5. Tampilan Editor Program 
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Pengujian Performance Dari Instruksi 
Vektor-Skalar  
Program yang dibuat adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dari hasil pengujian tersebut didapatkan 
suatu data sebagai berikut di bawah ini. 
 
Tabel 1. Hasil uji coba instruksi vektor-skalar 

Jumlah 
prosessor 

Clock 
cycle 

Perbandingan 
terhadap kecepatan 

1 prosessor 
1 6367 1 
2 3368 1.890439 
3 2369 2.687632 
4 1870 3.404813 
5 1571 4.052833 
6 1372 4.640671 
7 1273 5.001571 
8 1174 5.423339 
9 1075 5.922791 
10 976 6.523566 
11 977 6.516888 
12 878 7.251708 
13 879 7.243458 
14 880 7.235227 
15 781 8.152369 
16 782 8.141944 
17 783 8.131545 
18 784 8.121173 
19 785 8.110828 
20 686 9.281341 
21 687 9.267831 
22 688 9.25436 
23 689 9.240929 
24 690 9.227536 
25 691 9.214182 
26 692 9.200867 
27 693 9.18759 
28 694 9.174352 
29 695 9.161151 
30 596 10.68289 
31 597 10.66499 
32 598 10.64716 
33 599 10.62938 
34 600 10.61167 
35 601 10.59401 
36 602 10.57641 
37 603 10.55887 
38 604 10.54139 
39 605 10.52397 

40 606 10.5066 
41 607 10.48929 
42 608 10.47204 
43 609 10.45484 
44 610 10.4377 
45 611 10.42062 
46 612 10.40359 
47 613 10.38662 
48 614 10.36971 
49 615 10.35285 
50 616 10.33604 
51 617 10.31929 
52 618 10.30259 
53 619 10.28595 
54 620 10.26935 
55 621 10.25282 
56 622 10.23633 
57 623 10.2199 
58 624 10.20353 
59 625 10.1872 
60 526 12.10456 
61 527 12.08159 
62 528 12.05871 
63 529 12.03592 
64 530 12.01321 
65 531 11.99058 
66 532 11.96805 
67 533 11.94559 
68 534 11.92322 
69 535 11.90093 
70 536 11.87873 
71 537 11.85661 
72 538 11.83457 
73 539 11.81262 
74 540 11.79074 
75 541 11.76895 
76 542 11.74723 
77 543 11.7256 
78 544 11.70404 
79 545 11.68257 
80 546 11.66117 
81 547 11.63985 
82 548 11.61861 
83 549 11.59745 
84 550 11.57636 
85 551 11.55535 
86 552 11.53442 
87 553 11.51356 
88 554 11.49278 
89 555 11.47207 
90 556 11.45144 
91 557 11.43088 
92 558 11.41039 
93 559 11.38998 
94 560 11.36964 
95 561 11.34938 
96 562 11.32918 
97 563 11.30906 
98 564 11.28901 
99 565 11.26903 

100 566 11.24912 
 

Program Uji_5 
 
Var 
   a,b:integer[60] 
   c,d:integer 
 
Begin 
  C:=1 
  For d=1 to 60 
      b[d]:=1 
  EndFor 
   VS(a,b,*,c,60) 
End 
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Grafik hasil  uji coba instruksi vektor-skalar  
adalah sebagai berikut : 
 

 
Gambar 6. Grafik perbandingan Clock cycle 

pada instruksi vektor-skalar 
 

 
Gambar 7. Grafik perbandingan kecepatan pada 

instruksi vektor-skalar 
 
Dari hasil ujicoba diatas bahwa kecepatan 
proses akan : 
 akan bertambah jika  : 
 
  (N / i)  <  (N / (i-1) ) 
 
dimana  i =2,3,….., ∼ (Banyaknya prosesor) 
  N = Banyaknya pasangan vektor 
 
 akan menurun jika  : 
  (N / i)  =  (N / (i-1) ) 
 
dimana  i =2,3,….., ∼ (Banyaknya prosesor) 
  N = Banyaknya pasangan vektor 
  
  

Tabel 2. Daftar Peningkatan/Penurunan 
kecepatan proses dan perbandingannya dengan 

kecepatan maksimum untuk N = 60 

Jumlah 
Prosessor 

Perbandingan 
terhadap 

kecepatan 
maksimum 

Kecepatan 
Meningkat atau 

Menurun 
dibandingkan 

jumlah prosessor 
sebelumnya 

1 8.26%  
2 15.62% Meningkat 
3 22.20% Meningkat 
4 28.13% Meningkat 
5 33.48% Meningkat 
6 38.34% Meningkat 
7 41.32% Meningkat 

8 44.80% Meningkat 
9 48.93% Meningkat 
10 53.89% Meningkat 
11 53.84% Menurun 
12 59.91% Meningkat 
13 59.84% Menurun 
14 59.77% Menurun 
15 67.35% Meningkat 
16 67.26% Menurun 
17 67.18% Menurun 
18 67.09% Menurun 
19 67.01% Menurun 
20 76.68% Meningkat 
21 76.56% Menurun 
22 76.45% Menurun 
23 76.34% Menurun 
24 76.23% Menurun 
25 76.12% Menurun 
26 76.01% Menurun 
27 75.90% Menurun 
28 75.79% Menurun 
29 75.68% Menurun 
30 88.26% Meningkat 
31 88.11% Menurun 
32 87.96% Menurun 
33 87.81% Menurun 
34 87.67% Menurun 
35 87.52% Menurun 
36 87.38% Menurun 
37 87.23% Menurun 
38 87.09% Menurun 
39 86.94% Menurun 
40 86.80% Menurun 
41 86.66% Menurun 
42 86.51% Menurun 
43 86.37% Menurun 
44 86.23% Menurun 
45 86.09% Menurun 
46 85.95% Menurun 
47 85.81% Menurun 
48 85.67% Menurun 
49 85.53% Menurun 
50 85.39% Menurun 
51 85.25% Menurun 
52 85.11% Menurun 
53 84.98% Menurun 
54 84.84% Menurun 
55 84.70% Menurun 
56 84.57% Menurun 
57 84.43% Menurun 
58 84.29% Menurun 
59 84.16% Menurun 
60 100.00% Meningkat 
61 99.81% Menurun 
62 99.62% Menurun 
63 99.43% Menurun 
64 99.25% Menurun 
65 99.06% Menurun 
66 98.87% Menurun 
67 98.69% Menurun 
68 98.50% Menurun 
69 98.32% Menurun 
70 98.13% Menurun 
71 97.95% Menurun 
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72 97.77% Menurun 
73 97.59% Menurun 
74 97.41% Menurun 
75 97.23% Menurun 
76 97.05% Menurun 
77 96.87% Menurun 
78 96.69% Menurun 
79 96.51% Menurun 
80 96.34% Menurun 
81 96.16% Menurun 
82 95.99% Menurun 
83 95.81% Menurun 
84 95.64% Menurun 
85 95.46% Menurun 
86 95.29% Menurun 
87 95.12% Menurun 
88 94.95% Menurun 
89 94.77% Menurun 
90 94.60% Menurun 
91 94.43% Menurun 
92 94.27% Menurun 
93 94.10% Menurun 
94 93.93% Menurun 
95 93.76% Menurun 
96 93.59% Menurun 
97 93.43% Menurun 
98 93.26% Menurun 
99 93.10% Menurun 
100 92.93% Menurun 

 

 Gambar 8. Grafik perbandingan kecepatan 
(persentase) pada instruksi vektor skalar untuk 

N=60 
 
 Dari tabel di atas tampak perbandingan 
kecepatan yang cukup tinggi selain pada jumlah 
prosessor sebanyak N (didapat kecepatan proses 
tertinggi) adalah pada saat N / 3 dan N / 2. Pada 
saat N / 3 = 60 / 3 = 20 mencapai 76.68 %. Pada 
saat N / 2 = 60 /2 = 30 mencapai 88.26 %. 
 Tampak untuk instruksi vektor scalar 
adalah adanya penurunan pada saat (N / i)  =  
(N / (i-1) ) adalah karena pada saat itu terjadi 
ketidakefisienan penggunaan seluruh prosessor 
yang tersedia (adanya prosessor yang idle), 
sehingga bilangan scalar yang hendak diproses 
harus disebarkan / broadcast ke seluruh 
prosessor. 
 
 
 

Kesimpulan  
1. Pada instruksi vektor-vektor didapatkan 

kecepatan proses yang cukup tinggi pada 
jumlah prosessor sebanyak N / 3 dan N / 2. 

2. Pada instruksi vektor-skalar didapatkan  
a. penambahan kecepatan proses jika  : 

  (N / i)  <  (N / (i-1) ) 
  dimana :  
  i =2,3,….., ∼ (Banyaknya prosesor) 
  N = Banyaknya pasangan vektor 

b. kecepatan proses tetap jika  : 
  (N / i)  =  (N / (i-1) ) 
  dimana  : 
  i =2,3,….., ∼ (Banyaknya prosesor) 
  N = Banyaknya pasangan vektor 
3. Penurunan kecepatan pada instruksi vektor 

skalar diakibatkan ketidakefisienan 
penggunaan prosessor yang ada (ada 
prosessor yang idle), sementara bilangan 
skalar tetap harus disebarkan / broadcast ke 
seluruh prosessor. 

 
 
Daftar pustaka  
1. Hwang, Kai, Advanced Computer 

Architecture : Paralleslism, Scalability 
and Programmability, Mc Graw Hill Inc., 
1993. 

2. Stalling, Williang, Computer Architecture 
and Organization, 5th edition , Prentice 
Hall. 

3. Hayes, John P, Computer Organization and 
Architecture, McGraw Hill. 

 
 
 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TIF 18 - 1 

PERANCANGAN SISTEM AKSES FITNESS CENTRE OTOMATIS 
MENGGUNAKAN SMART CARD BAGI PELANGGAN 

 
1Semuil Tjiharjadi; 1Marvin Chandra Wijaya  

1Jurusan Sistem Komputer , Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha  
Email : semuiltj@maranatha.edu  

 
 

ABSTRAK 
Semakin tingginya penggunaan sistem langganan yang bersifat otomatis kini semakin marak digunakan. 
Untuk itu pada makalah ini dipaparkan perancangan sistem akses bagi para pengguna Fitness Centre 
secara otomatis sehingga tidak diperlukan petugas karcis setiap kali para konsumen hendak 
menggunakan fasilitas yang disediakan. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses yang nyaman dan 
didukung dengan keamanan yang baik. Hasil yang didapat adalah sistem akses yang mampu memberikan 
akses bagi para konsumen fitness centre untuk menggunakan berbagai fasilitas yang ada sesuai dengan 
hak yang dimilikinya. 
 
 
Kata kunci : sistem, akses, smart card  
 
Pendahuluan 
 Maraknya kesadaran orang terhadap 
kesehatan dan usaha untuk menjaganya, 
menyebabkan usaha di bidang penyedia sarana 
untuk menyediakan berbagai fasilitas kesehatan 
bagi masyarakat kini bertumbuh dengan subur. 
Berbagai fasilitas kesehatan seperti fitness 
centre yang menyediakan berbagai peralatan 
canggih untuk berolah raga yang juga 
dilengkapi dengan kolam renang, lapangan 
futsal, tenis dan sebagainya menjadi marak di 
berbagai kota besar di tanah air. 
 Seiring membaiknya perekonomian di 
tanah air serta meningkatnya tingkat pendapatan 
masyarakat, maka kini jumlah konsumen dari 
penyedia fasilitas kesehatan tersebut juga 
meningkat. Untuk itu diperlukan usaha untuk 
menciptakan differensiasi bagi penyedia 
fasilitas kesehatan untuk memberikan 
kenyamanan yang lebih baik dan juga 
eksklusifitas yang meningkatkan nilai dari 
merek serta nama penyedia fasilitas tersebut. 
Melalui nama yang lebih baik diharapkan citra 
penyedia fasilitas ini akan semakin baik dan 
memposisikan dirinya lebih baik dibandingkan 
para pesaing fasilitas yang serupa. 
 Meningkatnya jumlah pengguna fasilitas 
tersebut juga menciptakan masalah tersendiri 
bagi pengelola fasilitas tersebut. Bagaimana 
mengatur dan mendata konsumen yang lalu 
lalang menggunakan berbagai fasilitas tersebut 
tanpa mengurangi rasa kenyamanan konsumen 
menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu 
diciptakan penggunaan akses fasilitas 
menggunakan smart card. 
 Melalui penggunaan smart card tersebut 
maka penggunaan fasilitas oleh konsumen dapat 
tertata dengan lebih baik tanpa mengurangi 
kenyamanan serta eksklusifitas konsumen. 

Makalah ini menyajikan penggunaan smart card 
sebagai salah satu solusi untuk mengakses 
berbagai fasilitas yang ada. Selain itu smart card 
yang dapat diinputkan dengan data pengguna 
akan memberikan informasi yang lebih baik 
bagi pengelola fasilitas yang memiliki cabang di 
berbagai kota untuk memberikan fasilitas 
pelayanan yang lebih baik bagi para 
konsumennya. Bagi pengelola fasilitas yang 
memiliki jaringan yang luas dan dilengkapi 
berbagai fasilitas yang lengkap serta 
menyediakan fasilitas konsultasi kesehatan 
maka penggunaan sistem ini akan membantu 
pengelola dalam melayani konsumennya dengan 
lebih baik lagi. 

Smart card merupakan salah satu jenis 
kartu chip yang banyak digunakan akhir-akhir 
ini. Kehadiran smart card tidak bisa dipisahkan 
dengan semakin canggihnya teknologi 
mikroelektronik khususnya rangkaian 
terintegrasi yang menyusun sebagian besar 
sistem komputer. Beberapa negara di Eropa 
telah menggunakan smart card sebagai media 
untuk proses transaksi dan kartu identitas. 
Berkembangnya kapabilitas  yang dimiliki oleh 
sebuah smart card  memungkinkan 
ditinggalkannya teknologi kartu magnetik yang 
sudah familiar bagi masyarakat umum.  
 Sejarah smart card dimulai pada awal 
tahun 1950 di Amerika Serikat ketika sebuah 
restoran menggunakan kartu plastik untuk 
semua transaksi pembayaran. Plastik tersebut 
terbuat dari material sintetis PVC yang  lebih 
tahan lama dibandingkan dengan kertas biasa. 
Kartu plastik ini merupakan identitas anggota 
yang dapat diterima oleh beberapa restoran dan 
hotel saat itu. Selanjutnya  VISA atau 
Mastercard mulai memasuki pasaran meskipun 
dengan beberapa keterbatasan. Teknologi kartu 
magnetik kemudian diperkenalkan yang 

mailto:semuiltj@maranatha.edu
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membawa akibat berkembangnya teknologi 
penyimpanan data dalam bentuk digital yang 
dapat dibaca oleh mesin. Kartu jenis ini masih 
mendominasi pasaran terutama untuk kartu-
kartu perbankan atau kartu belanja lainnya. 
Kartu magnetik ini masih memiliki kelemahan 
untuk menyimpan data-data yang bersifat 
sensitif sehingga memerlukan infrastruktur yang 
terpusat untuk verifikasi dan pemrosesan data. 
Untuk mengatasi masalah ini Jerman mulai 
mengembangkan Integrated Circuit Card (ICC) 
yang tidak bergantung pada infrastruktur 
terpusat.  
 
Prosedur Penelitian 
 Smart Card merupakan salah satu alat 
yang baik digunakan untuk menyimpan data 
berbagai konsumen. 

Arsitektur fisik sebuah smart card dapat 
digambarkan seperti di bawah ini : 
                         

VCC

RST

RFU

CLK

RFU

I/O

VPP

GND

       
Gambar 1. Skematik Rangkaian Elektronik 

Smart Card 
  
Rangkaian elektronik pada sebuah smart card 
jenis contact terdiri dari 7 bagian yaitu VCC, 
RST, CLK, RFU, I/O, VPP dan GND. VCC 
merupakan sumber tegangan untuk chip dan 
besarnya biasanya 5 volt. GND merupakan 
referensi tegangan untuk sinyal maupun catu 
daya. RST merupakan sinyal yang digunakan 
untuk menginisialisasi keadaan IC setelah catu 
daya dihidupkan. Sinyal clock (CLK)  
digunakan untuk mendrive IC  dan sebagai 
referensi untuk komunikasi serial dengan dunia 
luarnya. Kecepatan Clock yang digunakan pada 
umumnya adalah 3,57 MHz dan 4,92 MHz. 
VPP merupakan sinyal HIGH yang digunakan 
untuk memprogram EPROM. I/O  merupakan 
jalur yang digunakan oleh chip untuk menerima 
perintah dan komunikasi data dengan divais lain 
yang terhubung. Apapun komponen elektronik 
yang menyusun sebuah smart card pada 
hakikatnya smart card hanyalah sebuah memory 
card  yang berfungsi untuk menyimpan data. 

Smart Card Reader merupakan suatu 
divais yang mempunyai kapabilitas untuk 
membaca dan menuliskan data pada smart card. 
Arsitektur smart card reader berbeda-beda 
tergantung pada penempatan dan fungsi yang 

diinginkan. Beberapa smart card reader telah 
terintegrasi dengan suatu peralatan seperti 
vending machine, telepon seluler GSM dan 
komputer. Koneksi smart card dengan komputer 
ada beberapa jenis di antaranya serial, paralel 
dan USB. Jenis koneksi ini berpengaruh 
terhadap kecepatan transmisi data smart card 
reader. 

Untuk dapat mendata dan mengelola 
sistem dengan baik maka diperlukan sistem data 
base yang baik. Dalam database terdapat suatu 
interface antara user dengan media 
penyimpanan data (storage). Interface ini 
dikenal dengan DBMS (Database Management 
System). Cara komunikasi antara user  dengan 
basis data tersebut diatur dalam suatu bahasa 
khusus yang ditetapkan oleh perusahaan 
pembuat DBMS. Bahasa khusus ini terdiri dari 
sejumlah perintah (statement) yang diformulasi 
dan dapat diberikan oleh user serta diproses 
oleh DBMS untuk melakukan suatu pekerjaan 
tertentu. Beberapa jenis DBMS yang sering 
digunakan antara lain Interbase, Microsoft SQL 
Server, MySQL, Oracle, Microsoft Acces, 
Paradox dan PostGreSQL. Sebagian besar 
DBMS digunakan untuk mengelola database 
relasional sehingga sering disebut RDBMS 
(Relational Database Management System). 

Data-data dalam database relasional 
tersimpan dalam tabel-tabel. Tabel adalah 
sebuah struktur data yang terdiri dari kumpulan 
baris dan kolom. Perpotongan antara suatu baris 
dan kolom membentuk sebuah field yang 
mengandung satuan informasi. Kolom 
didefinisikan pada saat pembuatan tabel. 
Atribut-atribut utama sebuah kolom adalah 
nama kolom, tipe data kolom atau domain 
basisnya, ketentuan nilai kolom serta integrity 
constraint. Data-data dalam tabel disimpan 
dalam suatu format yang telah didefinisikan dan 
dikenal dengan tipe data. Tipe data dapat 
dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu 
numerik, karakter, tanggal dan BLOB (Binary 
Large Object). BLOB ini merupakan sebuah 
perluasan model relasional standar yang 
disediakan hanya untuk tipe data berukuran 
tetap.  

Penggunaan program Delphi pada 
perancangan program interfacing sistem ini. 
Saat ini Delphi telah memiliki berbagai fitur 
untuk mengakses database seperti BDE, ActiveX  
Data Object (ADO), dbExpress dan Interbase 
Express (IBX). Sebelum dintegrasikan dengan 
Delphi, BDE digunakan oleh software database 
Paradox. Sampai saat ini BDE telah banyak 
mengalami perkembangan serta mampu 
mendukung beberapa jenis database lokal 
bahkan database server yaitu SQL. Keuntungan-
keuntungan mengggunakan BDE antara lain 
integrasi yang baik dengan Delphi dan  
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kemudahan untuk dikonfigurasi. Teknologi 
akses database yang lain adalah ADO. 
Teknologi ini merupakan salah satu produk dari 
Microsoft yang berupa antar muka tingkat tinggi 
untuk akses database. Di samping akses 
database relasional ADO juga mempunyai 
kemampuan untuk mengakses database non-
relasional seperti email dan sistem file. Ini 
disebabkan ADO diimplementasikan di atas 
teknologi data akses OLE DB. Seperti halnya 
BDE, ADO bersifat independen terhadap server 
database serta mendukung database lokal dan 
database server. Di samping ADO dan BDE 
terdapat dbExpress yang merupakan sebuah 
pustaka database yang berjalan di platform 
Windows. Jika menggunakan sistem operasi 
Linux pustaka database yang serupa dengan 
dbExpress terdapat pada Kylix yaitu Borland 
Delphi under Linux. Tidak seperti ADO, 
dbExpress mempunyai kemampuan terbatas 
karena hanya dapat digunakan untuk mengakses 
SQL Server serta tidak bisa mengakses database 
lokal.  

Pada perancangan sistem ini digunakan 
Smart Card Reader jenis CRW-VI seperti pada 
gambar berikut : 

             

  
Gambar 2. Smart Card Reader CRW-VI 

 
Untuk melakukan operasi data smart 

card, reader CRW-VI menggunakan catu daya 
dari port PS-2 yang biasanya terhubung dengan 
keyboard atau mouse. Untuk reader yang 
menggunakan koneksi serial baud rate yang 
digunakan adalah 9600 bps atau 38400 bps. 
Sementara itu untuk koneksi USB kecepatan 
komunikasi data adalah 1,5 Mbps. 
MM23SC4442 merupakan salah satu jenis 
memory card yang berisi 256 x 8 bit  EEPROM 
sebagai memori utama  dan 32 x 1 bit  PROM. 
Memori utama dapat diakses secara random per 
byte data. Data yang disimpan pada memori ini 
mempunyai reliabilitas sampai 10 tahun. 
 Cara kerja dari sistem ini ditunjukkan 
pada program alir berikut ini, yang terdiri dari 
program penggunaan Smart Card, program 
proses registrasi, program pengambilan data 
dari tabel, dan program proses sistem,  
 
 

 
 

Gambar 3. Diagram Alir Penggunaan Smart 
Card 

 

 
Gambar 4. Diagram Alir proses registrasi 
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Gambar 5. Diagram Alir Pengambilan data dari 

Tabel 
 

 

 
 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Sistem 
 

Borland Delphi 6 merupakan bahasa 
pemrograman di lingkungan Windows yang 
dikembangkan oleh Borland Corporation. 
Delphi dikembangkan dari bahasa Pascal. Tipe 
data dan sintaksnya sama dengan bahasa Pascal 
tetapi Borland Delphi dilengkapi dengan tools 
untuk mendesain suatu database dan aplikasi 
berbasis Windows lainnya. Langkah pertama 
perancangan dimulai dengan pembuatan 
aplikasi untuk testing fungsi-fungsi dasar smart 
card reader. Fungsi-fungsi dasar ini terdapat 
dalam driver yang dijelaskan dengan suatu 
header dalam bahasa C. Karena ditulis dalam 
bahasa C, fungsi-fungsi tersebut harus 
diterjemahkan ke dalam bahasa Pascal sehingga 
dapat dieksekusi dengan Borland Delphi 6. 
Fungsi-fungsi dasar dan konversinya dijelaskan 
dalam tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Konversi Fungsi dalam Dynamic 
Link Library 

Fungsi dalam bahasa C Tipe data 
yang 
digunakan 

Tipe data 
yang sesuai 
dalam 
Borland 
Delphi 

HANDLE WINAPI 
CT_open(char 
*portname,unsigned int 
param ) 

HANDLE 
WINAPI, 
string, 
unsigned 
integer 

THandle 
atau 
LongWord, 
string, 
Word atau 
LongWord 

Unsigned WINAPI 
ICC_present (HANDLE fd) 

Unsigned 
WINAPI, 
HANDLE 
WINAPI 

THandle 
atau 
LongWord, 
THandle 
atau 
LongWord 

Unsigned WINAPI 
MEM_Reset(HANDLE fd, 
unsigned char *len, unsigned 
char *resp) 

Unsigned 
WINAPI, 
pointer 
unsigned 
char, 
pointer 
unsigned 
char 

THandle 
atau 
LongWord, 
PChar, 
PChar  

Unsigned WINAPI 
MEM_read_bin_p(HANDLE 
fd, long offset, unsigned int 
len, unsigned char *resp) 

HANDLE 
WINAPI, 
long, 
unsigned 
integer, 
pointer 
unsigned 
char 

THandle, 
LongWord, 
Word, 
Pchar 

Int WINAPI 
CT_close(HANDLE fd) 

Integer, 
HANDLE 
WINAPI 

Integer, 
THandle 

 
Pengamatan 
 Hasil pengamatan dari pengujian sistem 
secara teknik menggunakan form sebagai 
berikut dengan 4 fungsi program yaitu: open 
Port, Cek Card, Reset, Read, terlihat pada form 
yang di gambar 7. 
 

Tabel 2. Nilai Referensi 
Nama Fungsi Nilai yang 

dikembalikan 
Keterangan 

CT_open N > 0 atau N < 0 N > 0 proses 
berhasil, N <  0 

proses gagal 
CT_close N = 0 atau N < 0 N = 0 proses 

berhasil 
N < 0 proses 

gagal 
ICC_present N = 25088 atau 

N =  36864 
N = 25088 

tidak ada smart 
card, N = 
36864 ada 
smart card 

MEM_reset N = 36864 atau 
 N = 28656 

N = 36864 
berhasil, N = 
28656 proses 

gagal 
MEM_read_bin N = 36864, N =  

 N = 28656 
N = 36864 

berhasil, N = 
28656 proses 

gagal 
 

 
Gambar 7. Form Pengujian peralatan 

 
Lalu diuji cobakan peralatan untuk mendeteksi 
penggunaan dan keberadaan smart card yang 
digunakan.  
 

Tabel 3. Hasil Fungsi uji coba smart card 
Nama Fungsi Nilai yang 

dikembalikan 
Keterangan 

CT_open 13573984 Port serial tidak 
dihubung 

CT_open 4294967295
  

Port serial 
dihubungkan 
dengan alat lain 

ICC_present 65535 Nilai tidak 
sesuai 

ICC_present 25088 Smart Card 
tidak ada dalam 

Reader 
ICC_present 36864 Smart Card ada 

dalam Reader 
CT_close 0 Proses berhasil 
CT_close -1 Proses gagal 

karena nilai 
input tidak valid 

MEM_reset 36864 Proses sukses 
MEM_read_bin 36864 Proses sukses 

 
    Hasil tampilan Status Keberadaan 

Smart Card pada Reader dapat terlihat pada 
tabel 4. 

Pengujian database dilakukan dengan 
menggunakan program aplikasi. Untuk tabel 
pelanggan prosedur yang perlu diuji adalah 
mengambil data dari tabel dan mengirim data ke 
tabel. Kedua prosedur ini dituliskan pada 
program aplikasi yang berhubungan dengan 
tabel pelanggan. Saat program dijalankan 
prosedur ambil data dipanggil melalui event on 
click pada command button. Jika tabel telah 
terkoneksi dengan program aplikasi maka data 
pada field yang sesuai akan ditampilkan.  

 
Gambar 8. Hasil Pengujian Tagihan 
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Pengujian Sistem 
Proses ini merupakan tahapan terakhir dari 
perancangan sistem pembayaran berbasis smart 
card. Pengujian dilakukan dengan membaca 
data smart card dan mencocokkan data tersebut 
dalam tabel. Fungsi yang pertama kali diuji 
adalah setting koneksi serial antara smart card 
reader dengan komputer. Pada program aplikasi 
ada beberapa pilihan koneksi yang dapat 
digunakan yaitu COM1, COM2, COM3, 
COM4, USB1 dan USB2. Tampilan program 
aplikasi system seperti pada gambar di bawah 
ini : 
 

 
Gambar 9. Tampilan Program 

 
Rutin yang dijalankan ketika command button 
connect diklik adalah fungsi CT_open dan 
ICC_present yang diambil dari smart card 
reader. Hasil pengujian ditampilkan dalam 
Edit1.Text yang mempunyai label status.  

 
Tabel 4.Tampilan Teks pada Edit1.Text 

Program Aplikasi 
Kondisi Teks pada 

Edit1.Text 

Smart Card Reader tidak 
terhubung 

Kosong 

Smart  Card Reader 
terhubung tetapi tanpa 
smart card 

Smart card tidak 
ada dalam reader 

Smart Card Reader 
terhubung dengan smart 
card 

Smart card ada 
dalam reader 

 
Teks pada Edit1.Text ini bergantung pada nilai 
yang dikembalikan fungsi ICC_present. Setelah 
pengujian koneksi serial berhasil proses 
selanjutnya adalah pengujian fungsi Reset smart 
card reader. Reset ini harus dilakukan karena 
tanpa proses ini pembacaan data pada smart 
card akan gagal. Ini sesuai dengan manual pada 
Software Development Kit (SDK). Jika proses 
ini berhasil maka pada Label6  akan 
ditampilkan status proses reset smart card 
reader. Setelah reset berhasil langkah 
selanjutnya adalah membaca data pada memori 
smart card dengan fungsi MEM_read_bin_p. 

Data yang didapat dari smart card  selanjutnya 
dikonversi menjadi bilangan dengan format 
hexadecimal dengan fungsi BinToCHex dari 
library.  
Adapun data yang ditampilkan program aplikasi 
pada Edit2.Text adalah 1131. Data dari smart 
card ini merupakan field ID pada tabel 
customer. Dengan melakukan klik pada 
command button CHECK maka program 
aplikasi akan mencari data yang sesuai dan 
menampilkannya pada Edit3.Text yang berlabel 
Nama Customer. Di samping menampilkan 
nama customer, program juga akan 
menampilkan saldo dari customer yang 
bersangkutan pada Edit4.Text. Pada aplikasi ini 
proses charging dilakukan dengan klik 
command button UPDATE. Saldo terakhir bisa 
dicek kembali dengan klik pada command 
button CHECK. Nilai saldo ini sesuai dengan 
nilai pada kolom field saldo Tabel Customer. 
Proses dinyatakan berhasil jika perubahan data 
yang terjadi pada tabel sesuai dengan program 
aplikasi. Hal yang paling sering terjadi ketika 
menjalankan aplikasi ini adalah program 
berhenti pada alamat memori tertentu yang 
dalam Borland Delphi. Penyebab utama 
kejadian ini adalah tipe data yang tidak sesuai 
antara library dalam driver smart card dengan 
fungsi konversinya yang dituliskan dengan 
bahasa Pascal pada Delphi. Di samping itu 
berhentinya suatu program terjadi ketika proses 
pembacaan data serial dari smart card. Dalam 
hal ini smart card reader masih dalam proses 
mengirimkan data program berusaha 
menampilkan data tersebut pada Label atau 
Edit.Text. Data dari smart card  bisa 
ditampilkan ketika proses pembacaan telah 
berhasil yang ditandai keluarnya nilai sebesar 
36864 ketika fungsi MEM_read_bin_p 
dijalankan. 
 
Kesimpulan 

1. Perancangan Sistem Akses Fitness Centre 
Otomatis Menggunakan Smart Card Bagi 
Pelanggan telah berhasil direalisasikan 
meskin masih memiliki keterbatasan dan 
dapat dikembangkan lebih lanjut. 

2. Teknologi smart card dapat digunakan untuk 
aplikasi yang lebih luas tidak hanya terbatas 
sebagai media transaksi atau alat 
pembayaran 
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ABSTRACT 
Application of Genetic Programming and L-System method for the development of parallel rewrite 
systems (L-Systems, Lindenmayer Systems) is used to describe the structure of the model plant. With the 
help of L-System method that aims to describe the formation of formal data structures representing 
rewritung rules. Hybrid Genetic L-System Method  is using a combination of two methods to simulate the 
formation of structures in accordance with the characteristics of plants and identify plant growth. 
Control of formal data structures are complex exemplified by the development of plant structures 
generated by the visualization of 3D motion graphics. 
 
Keywords : Genetic Programing, L-System, Plant, Environment 
 
LINDENMAYER SISTEM (L-System)  
Dalam dekade ini telah banyak dikembangkan 
pendekatan untuk pemodelan morfology 
tanaman antara lain iterated function systems 
[Peitgen et al., 1993], cellular automata or voxel 
space growth [Green, 1989], Lindenmayer 
systems [Lindenmayer,1975; Prusinkiewicz and 
Lindenmayer, 1990], or stochastic growth 
grammars[Kurth, 1994].  Dalam lingkup artikel 
ini fokus pada Lindenmayer Sistem, dimana 
Lindenmayer sistem dikemukakan pertama kali 
pada tahun 1968 oleh Aristid Lindenmayer 
dalam pengungkapan teori matematika untuk 
pengembagan tanaman (Lindenmayer, A dan 
Prusinkiewiez, 1990) . Smith menggunakan 
Lindemayer Sistem sebagai metoda untuk 
menyusun grafika komputer dalam menghasilkan 
morfologi tanaman. Grafika komputer secara 
lebih mendalam oleh Prusinkiewiez 
mengaplikasikan metoda lindenmayer sistem 
untuk menghasilkan visualisasi realistik terhadap 
tanaman perdu yang ditunjukkan dalam bukunya 
”Algoritmic Beauty of Plant”. Lindenmayer 
Sistem merupakan aturan formal yang disusun 
sebagai gramatika yang dikarakteristikan dalam 
bentuk axioma, dan simbol-simbol  yang 
digunakan sebagai representasi pertumbuhan 
komponen tanaman yang secara paralel terjadi 
pergantian pada masing-masing tahap.  
 
 LINDENMAYER SYSTEM PADA 
TANAMAN LYCHNIS 
Bayangkan jika kita menonton animasi dari suatu 
tumbuhan yang berkembang menjadi tanaman 
dewasa. Maka akan terlintas batang terbentuk 
kemudian batang menjadi lebih lama dan lebih 
kuat dan menyusul daun akan muncul dan 
tumbuh dari kecil menjadi dalam ukuran 
tertentu. Akhirnya, bunga-bunga berkembang. 

Bagaimana proses pembentukan struktur model 
seperti ini? Dengan Lindenmayer Sistem dapat 
menggambarkan proses morphogenetic tersebut. 

 
Gambar 1 L-sistem untuk pemodelan formasi 

struktur dari tanaman berbunga. 
[Lindenmayer,1975; Prusinkiewicz and 

Lindenmayer, 1990] 
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Gambar 2 Visualiasi Pemodelan Pertumbuhan 

tanaman berbunga. 
 
Kami menggunakan ekspresi simbolis untuk 
mengkodekan genomes, mewakili Lindenmayer 
sistem yang mensimulasikan proses 
pertumbuhan tanaman buatan. Sebuah sistem 
parallel rewriting  Lychnis seperti ditunjukkan 
pada Gambar diatas . Model Lindenmayer 
Sistem ini adalah pola pembentukan sebuah 
Angiosperm, tanaman yang berbunga, dari 
pembentukan tunas ke perbungaan penuh. Itu 
mensimulasikan sistem pembentukan struktur 
percabangan, pertumbuhan segmen batang dan 
daun, dan ekspresi bunga dan pembusukan. 
Lychnis adalah varian dari Lindenmayer sistem 
untuk mawar yaitu Lychnis coronaria dijelaskan 
dalam Prusinkiewicz dan Lindenmayer 1990, 
hal. 83  
 
GENETIC PROGRAMMING 
Pada pendekatan Genetik Programing yang 
diperkenalkan oleh Koza (1992) adalah 
penggunaan blok bangunan untuk menghasilkan 
ekspresi serta memodifikasi ekspresi. Bukan 
hanya mendefinisikan satu set fungsi simbol 
bersama-sama dengan beberapa bagian,  tapi 
masing-masing ekspresi dari kumpulan template 
, berfungsi sebagai parsial mungkin deskripsi 
suatu genotype yang dibentuk dalam pengkodean 
L-System. Masing-masing template ini (ditandai 
dengan 1., 2., 3., ...) adalah terkait dengan 
himpunan atribut.  
 
Untuk dapat mengubah apapun dalam sub 
expression pada pengembangan program tidak 
boleh dianggap sebagai modul parametric 
encoding pada beberapa yang tetap di L-System 
[Niklas, 1986]. Seperti ekspresi operator 
menghasilkan ide dasar, jadi untuk menggunakan 
template untuk mengendalikan yang 
subexpressions harus berada dalam lingkup 
masing-masing operator yaitu Mutasi, 
Crossover, Deletion, Duplikasi dan Permutasi. 
 
Operator akan ditetapkan untuk ekspresi dan 
disesuaikan dengan pengkodean dari L-System. 
Subexpressions dipilih sesuai dengan operator 
tertentu seleksi berdasarkan mekanisme 
pencocokan pola. Dengan set template yang 

ditetapkan untuk masing-masing operator efek 
dari operator. Lebih rinci deskripsi umum skema 
untuk penerapan operator pada ekspresi genetik 
dapat ditemukan di [Yakub, 1996]. 
 
FITNESS  
Untuk mengetahui pencapaian nilai maksimum 
tanaman dalam penerapan proses metode 
Genetic Programing, saya mendifinisikan fitness 
dengan total dari jumlah batang ditambah jumlah 
bungah dan jumlah tunas dari setiap generasi 
pada setiap iterasi dengan rumus : Fitness i = (∑ 
Batang  i   + ∑ Tunas i  +  ∑ Bungah i  ) 
 

Tabel 1 Fitnes Kurva Pertumbuhan Individu 1 

  
IDENTIFIKASI PERTUMBUHAN PADA 
TANAMAN LYCHNIS DENGAN METODE 
HYBRID GENETIC L-SYSTEM 
Pada percobaan identifikasi pertumbuhan 
tanaman dengan metode L-System dan Genetic 
Programing dilakukan iterasi sebanyak 8 untuk 
setiap individu L-System, pada grafik nilai 
fitness pada individu 1 visualisasi seperti gambar 
2 diperoleh 22.1078 dengan jumlah bungah 
sebanyak 20 dan jumlah batang 40 dan jumlah 
tunas sebanyak 21, dari L-system individu 
pertama akan dilakukan proses genetik 
programing. Pada contoh percobaan ini berharap 
akan muncul banyaknya kembang, pertama 
adalah kita akan solusikan dengan banyaknya 
cabang dengan cara operator genetik sebagai 
duplikasi pada percabangan maka L-System 
menjadi sebagai : 
 
LychnisLSys2=LSystem[AXIOM[a[4]], 
      LRULES[ 
        
LRule[LEFT[],PRED[a[4]],RIGHT[],SUCC[SE
Q[f,ii[2],rr[90], 
              STACK[pu[60],l[0]], rr[90], 
STACK[pu[20],a[3]], rr[90], 
              STACK[pu[60],l[0]], rr[90], 
STACK[pu[20],a[2]], f,ii[1],m[0]]]], 
         
Maka akan didapat nilai fitness pada individu 2 
diperoleh 22.6916 dengan jumlah bungah 
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sebanyak 21 dan jumlah batang 40 dan jumlah 
tunas sebanyak 21, dari L-system individu 
pertama akan dilakukan proses genetik 
programing. 
 
dengan menduplikasi cabang kita sudah dapat 
mendapatkan pertambahan nilai fitness dan 
pertambahan cabang serta pertambahan bungah, 
pada percobaan ini dilakukan sebanyak 8 kali 
proses operator Genetik Programing dengan 
duplikasi sebanyak 4 kali pada cabang, mutasi 
sebanyak 3 kali dan crossover sebanyak   1 kali. 
Yang akan didapatkan fitness 25.582 
 
KESIMPULAN 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
karakteristik pertumbuhan tanaman 
meningkatkan selama 8 generasi. Dimana 
menggambarkan bagaimana identifikasi 
pembentukan struktur tanaman berubah selama 
proses penerapan metode genetik programing 
berlangsung fitness 25.582. Terdapat 
peningkatan perkembangan nilai genomes dan 
fenotipe dari tanaman yang diberikan oleh proses 
Genetik Programing.. Dengan jumlah bunga dan 
daun, selama periode perkembangan, telah 
banyak meningkat. Pada akhirnya, memberikan 
suatu tanaman dengan bunga yang indah. 
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