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SAMBUTAN KETUA KETUA PELAKSANA SEMINAR 
 
 
 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya Prosiding 
Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  AVoER 8 dapat diterbitkan. 
Seminar Nasional AVoER  8 dengan  tema “Kebaruan dalam Sains dan Teknologi untuk 
Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan” diselenggarakan di Hotel Emilia, Palembang  pada 
19-20 Oktober 2016, dengan penyelenggara Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya.  
 
Seminar Nasional AVoER  yang merupakan agenda  tahunan Fakultas  Teknik Universitas 
Sriwijaya, pada penyelengaraan ke 8 ini  telah memberikan nuansa baru, karena untuk pertama 
kalinya mengakomodir hasil pengabdian pada masyarakat serta tema  seminar diperluas meliputi : 
Teknologi, Sains, Pangan, Farmasi dan Kesehatan, Lingkungan serta Sosial dan Humaniora. 
Perluasan tema ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada para peneliti dari berbagai 
disiplin ilmu  untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan malalui Seminar AVoER.  
.  
 
Penyelenggaraan kali ini telah berhasil menjaring  126 karya ilmiah yang berasal dari 18 institusi 
meliputi sumatera selatan 5 institusi (UNSRI, Universitas Muhamadiyah, Universitas Binadarma, 
APIKES Widya Darma, STIE MDP,  dan)  dan 13 institusi diluar Sumatera Selatan (ITB, UI, ITS 
UNDIP, Universitas Hasanudin, Universitas Sumatera Utara,  Universitas Cendrawasih,  
Universitas Tarumanegara, Universitas Gunadarma, Universitas Teuke Umar, Universitas 
Machung, Universitas Bangka Belitung dan Politeknik Negeri Lampung).  Keseluruhan karya 
ilmiah yang terjaring, dapat dikomposisikan menurut bidang sebagai berikut :   80% penelitian dan  
20% pengabdian pada masyarakat. 
 
Pada kesempatan ini Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada, Pimpinan 
Universitas dan Fakultas Teknik Universitas Universitas Sriwijaya, keynote speaker, tim reviewer, 
sponsor, pemakalah, serta segenap panitia yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini 
 
 
Salam hangat,  
 
 
 
Prof. Dr Ir Nukman, MT 
Ketua Panitia  Pelaksana   
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 
 
 
 
 
Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Seminar 
Nasional  AVoER  8  2016  ini dapat diselenggarakan sesuai jadwal. 
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya memiliki perhatian khusus berkaitan dengan permasalahan 
kebaruan dalam bidang teknologi. Sebagai bentuk implementasi atas kepedulian tersebut maka 
dilaksanakan Seminar Nasional AVoER.  
Dengan pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah tukar menukar imformasi 
kebaruan teknologi dan sains  dalam bidang  penelitian dan pengabdian masyarakat untuk 
menunjang pembangunan  yang berkelanjutan.  
 Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber : 
 

Prof. Dr. Terry Mart 
Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc 
Prof. Dr. Ir Mardjano, S.  
Assoc. Prof. Dr. Eng. Abu bakar Sulong 

 
yang telah berkenan hadir meluangkan waktu menjadi narasumber pada acara seminar ini. 
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan seluruh pemakalah yang 
datang dari hampir seluruh penjuru Indonesia. 
 
 
 
Palembang, 19  Oktober  2016 
 
 
 
 
Prof. Subriyer Nasir, MS. Ph.D. 
Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 
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PROFIL  PEMBICARA  UTAMA 

 
 
 

Pada  acara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarkat AVoER 8  
diselenggarakan Sesi Pembicara Utama, Hari Rabu 19 Oktober 2016, pukul 10:00-12:00 WIB. 
Acara tersebut menghadirkan tiga pembicara utama yaitu : 
 
 
 
Prof. Dr Ocky Karna Radjasa, M.Sc 
 

Guru Besar Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro  
 
Prof Dr Ocky  Karna Radjasa adalah   seorang peneliti terkemuka 
dilingkungan Universitas Diponegoro. Sekarang beliau menjabat  
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMEN 
RISTEK DIKTI). Profesor dibidang ilmu kelautan lulusan Tokyo 
University Japan  Saat ini merupakan Guru Besar di Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.   
 
 
Prof. Dr. Terry Mart 

 
 
 
 
 
 

 Guru Besar Fisika Nuklir, Universitas Indonesia  
 
Prof. Dr. Terry Mart  adalah seorang peneliti yang terkemuka baik 
dilingkungan Universitas Indonesia dan maupun Indonesia. Beliau 
berulang kali mendapat penghargaan dari kementrian riset, 
teknologi dan pendidikan tinggi maupun Universitas Indonesia 
sebagai peneliti terbaik.  Profesor Fisika  di bidang Fisika Nuklir  
lulusan Johannes-Gutenberg Universität  Mainz.  Saat ini 
merupakan  Guru Besar di Fakultas MIPA Universitas Indonesia.  
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Prof. Dr.Ir Mardjono, S. 

 
Guru Besar Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung. 
 
Prof. Dr. Ir. Mardjono adalah sosok yang familiar di dunia 
pendidikan Teknik Mesin di Indonesia.  Beliau Pernah menjabat 
Sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB. Saat ini  sebagai 
Senior Investigator KNKT (Komite Nasional Keselamatan  
Transfortasi). Profesor Teknik Mesin di bidang metalurgi  lulusan 
katholieke Universitas Leuven Belgia, merupakan Guru Besar di 
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assoc. Prof. Dr. Abu Bakar Sulong  

 
Assoc. Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) 
 
Assoc. Prof. Dr. Abu Bakar Sulong adalah tenaga pengajar jurusan 
teknik mesin Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau 
merupakan salah satu peneliti yang sangat produktif  dibidang 
material dibuktikan banyak publikasi beliau di Jurnal Internasional  
terkemuka. Profesor   Teknik Mesin dibidang Material lulusan 
Sejong University, Seoul, South Korea. Merupakan  Asociate 
Profesor  di Jurusan Teknik Mesin, Universitas Kebangsaan 
Malaysia 
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ABSTRAK 
 

Kontaminasi perairan karena logam berat saat ini semakin meluas. Suatu perairan yang telah 
terkontaminasi senyawa/ion-ion Pb melebihi konsentrasi yang semestinya dapat 
mengakibatkan kematian bagi biota perairan. Pengembangan alternatif yang efektif dan 
efisien untuk merehabilitasi kasus kontaminan logam berat agar aman untuk kehidupan biota 
akuatik sangat diperlukan. Keberhasilan tumbuhan air telah banyak dibuktikan sebagai agen 
remediasi perairan tercemar. Hydrilla verticillata merupakan kelompok submerged aquatic 
plant yang telah diketahui mempunyai kemampuan meremediasi logam berat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji kemampuan Hydrilla verticillata dalam menyerap timbal (Pb) serta 
hubungan konsentrasi timbal (Pb), pH air, dan daya survival Hydrilla verticillata dalam 
mengatasi cekaman (stres) timbal (Pb)?. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Riset 
Terpadu Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan rancangan acak 
lengkap dengan 3 ulangan. Perlakuan percobaan terdiri atas: jenis konsentrasi yaitu A0 = 
Tanpa Perlakuan, A1 = konsentrasi 5 mg/L, A2= konsentrasi 10 mg/L dan A3= 15 mg/L. 
Analisa kandungan Pb didalam tumbuhan dan di dalam air dilakukan pada hari ke 5, 10, 15 
dan 20 dengan metode analisa AAS yang dilakukan di di laboratorium penelitian Jurusan 
Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya. Hasil yang diperoleh dari analisa laboratorium 
dilakukan Analisis Varian (ANAVA), jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Duncans 
(DNMRT) pada taraf 5% dengan menggunakan software statistik 8.0 dan Analisis Survival 
dengan menggunakan sofware SPSS 16.0. Konsentrasi timbal (Pb) berpengaruh terhadap 
daya survival Hydrilla verticillata. Daya survival Hydrilla verticillata pada konsentrasi 5 
mg/l, 10 mg/l dan 15 mg/l turun sebesar 20% sampai hari ke 20. Konsentrasi timbal (Pb) 
mengakibatkan perubahan pH air menjadi asam sehingga daya survival Hydrilla verticillata 
menurun. Daya survival Hydrilla verticillata pada pH air dengan range 3,00-5,00 dan 7,02 – 
9,02 semakin menurun jika dibandingkan pada pH air dengan range 5,01 – 7,01. 
 
Kata Kunci: Daya survival, Hydrilla verticillata, Logam berat timbal (Pb) 
 

PENDAHULUAN 

Timbal atau timah hitam dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai plumbum, logam ini 
disimbolkan dengan Pb. Penggunaan Pb di industri dan penambangan semakin meningkat 
seiring dengan meningkatnya penambangan, peleburan, pembersih, dan berbagai industri. 
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Cemaran Pb di dalam air dapat direduksi dengan menggunakan tumbuhan air. Tumbuhan air 
selain berperan sebagai sumber makanan organik, media bertelur dan tempat berlindung 
anakan ikan maupun binatang air lainnya juga dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas 
air. Oleh karena itu tumbuhan air dapat berperan sebagai pengelola polutan/ limbah cair yang 
murah dan alami [4]. Tumbuhan mempunyai kemampuan menyerap dan mengakumulasi zat 
pencemar. Kemampuan masing-masing tumbuhan untuk menyesuaikan diri berbeda-beda 
sehingga menyebabkan adanya tingkat kepekaan, yaitu sangat peka, peka dan kurang peka 
[3]. Fitoremediasi merupakan upaya menghilangkan polutan pada tanah atau perairan yang 
terkontaminasi dengan menggunakan tumbuhan [5]. 

Hydrilla verticillata telah diakui sebagai spesies yang berpotensi untuk dekontaminasi 
air. Penggunaan Hydrilla verticillata dalam meremediasi logam berat telah banyak dilakukan 
pada skala laboratorium [10]. Timbal dapat mengakibatkan perubahan profil protein Hydrilla 
verticillata [1]. Fitoremediasi Hydrilla verticillata diterapkan secara in-situ dan telah berhasil 
dilakukan di Danau Rawapening [11]. 

Logam berat timbal (Pb) bersifat toksik. Konsentrasi dan lamanya paparan 
mengakibatkan efek toksik yang ditimbukan. Faktor eksternal seperti konsentrasi logam berat 
dan pH air dapat mempengaruhi ketahanan hidup (survival) tumbuhan. Ketahanan hidup 
(Survival) dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan suatu sistem dalam menjalankan 
fungsinya dengan baik [2]. pH air dapat mempengaruhi penyerapan logam berat oleh akar 
[12]. Ketahanan hidup (survival) Hydrilla verticillata terhadap cekaman stress logam berat 
timbal masih belum banyak diketahui. Oleh karena itu perlu dikaji kemampuan Hydrilla 
verticillata dalam menyerap timbal (Pb) serta hubungan konsentrasi timbal (Pb), pH air, dan 
daya survival Hydrilla verticillata dalam mengatasi cekaman (stres) timbal (Pb). 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Waktu dan Tempat.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan April 2015 di 

Laboratorium Riset Terpadu PascaSarjana Universitas Sriwijaya. Analisis logam berat Pb 
pada Hydrilla verticillata dilaksanakan di Laboratorium FMIPA Kimia Universitas Sriwijaya, 
Indralaya. 

 
2.2 Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan stok standar Pb(NO3)2 
1000 pppm, Hydrilla verticillata, aquades, air PAM, HNO3 pekat 65%. Alat-alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wadah plastik sebagai tempat media perlakuan, pH 
meter, AAS Shimatsu AA 7000, neraca analitik, erlenmeyer, kertas saring Whattman, pipet 
tetes, pipet volumetrik, hot plate, mortar, batang pengaduk, corong gelas, labu ukur, gelas 
ukur, oven, seperangkat alat saring vakum, botol sampel. 

 
2.3 Prosedur Penelitian 

Uji fitoremediasi pada skala laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 3 ulangan, jenis konsentrasi yaitu: B1 = Kontrol (tanpa perlakuan), B2 = 
konsentrasi 5 mg/l, B3 = konsentrasi 10 mg/l, B4 = konsentrasi 15 mg/l. Setelah diaklimasi 
selama lima hari, Hydrilla verticillata dengan berat basah 300 gram dimasukkan ke dalam 
wadah plastik berdiameter 90 cm dengan tinggi 30cm yang telah berisi sesuai dengan 
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konsentrasi yang telah ditentukan dalam 20 L air PAM. Larutan timbal diperoleh dari larutan 
standar stok Pb(NO3)2 1000 ppm.   

 
2.4 Prosedur Analisis  

Prosedur analisis kandungan logam berat Pb menggunakan acuan SNI 06-6992.3-2004. 
Prosedur Analisis Kandungan Logam Berat Pb terlarut pada Air  menggunakan acuan SNI 
6989.8.2009. 
2.5 Variabel Pengamatan  

Pengukuran kadar logam Pb di dalam Hydrilla verticillata, pengukuran kadar logam Pb 
terlarut di dalam media serta perubahan pH air dilakukan pada hari ke 0, 5, 10, 15, 20. 

 
ANALISA DATA 

3.1 Analisis Varian 
Data kadar Pb di dalam Hydrilla verticillata dan data kadar Pb di dalam air setelah 

perlakuan dilakukan Analisis Varian, jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Jarak 
Berganda Duncans (DNMRT) pada taraf 5% dengan menggunakan software statistik 8.0. 

 
3.2 Analisis Survival 

Untuk menginterpretasikan karakterisik survival data – data yang diperlukan dalam 
penelitian ini: 
- Variabel dependen berupa data kematian dari tumbuhan dengan satuan hari. 
- Variabel independen berupa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketahanan hidup 

tumbuhan meliputi: konsentrasi, kadar Pb di dalam Hydrilla verticillata sebelum dan 
setelah perlakuan dan data perubahan pH air dalam bentuk tabulasi di analisa pada software 
SPSS 16.0. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hubungan konsentrasi timbal (Pb) terhadap daya survival Hydrilla verticillata 
Hasil Analisis Sidik Ragam menunjukkan jenis tumbuhan, konsentrasi dan interaksi 

jenis tumbuhan dengan konsentrasi berpengaruh nyata terhadap kadar Pb di dalam air pada 
hari ke 5, 10, 15, 20. Interaksi Hydrilla verticillata dan konsentrasi berpengaruh nyata 
terhadap kadar Pb yang tersisa di dalam air pada hari ke 5, 10, 15 dan 20. Hasil uji lanjut 
Duncan ditampilkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kemampuan Hydrilla verticillata dalam meremediasi timbal (Pb). 

Jenis tumbuhan Konsentrasi 
(mg/l) 

Kadar Pb di dalam air (mg/kg) pada 
hari ke- 

5 10 15 20 
Hydrilla verticillata 0 0,00  a 0,00  a 0,00  a 0,00  

5 0,00  a 0,17  a 0,10  a 0,00 
10 0,01  a 0,48  a 0,23  a 0,06 
15 2,21  b 2,29  b 1,13 b 3,14  

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (significant different) pada uji lanjut DNMRT (Duncan New 
Multiple Range Test) taraf α 5%. Angka yang tidak diikuti oleh huruf menunjukkan 
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tidak berpengaruh nyata pada taraf α 5%. 
 

 Tabel 1 menunjukkan antara Hydrilla verticillata pada konsentrasi 5 mg/l, Hydrilla 
verticillata dengan konsentrasi 10 mg/l, dan Hydrilla verticillata pada konsentrasi 15 mg/l 
pada hari ke 5 berbeda nyata jika dibandingkan dengan kontrol (0 mg/l). Perlakuan Hydrilla 
verticillata pada 5 mg/l berbeda tidak nyata, Hydrilla verticillata dengan konsentrasi 10 mg/l 
berbeda nyata, dan Hydrilla verticillata pada konsentrasi 15 mg/l berbeda nyata pada hari ke 
10 jika dibandingkan dengan kontrol (0 mg/l). Perlakuan Hydrilla verticillata pada 5 mg/l 
berbeda nyata, Hydrilla verticillata pada konsentrasi 10 mg/l berbeda nyata, dan Hydrilla 
verticillata pada 15 mg/l berbeda nyata jika dibandingkan dengan kontrol (0 mg/l) pada hari 
ke 15. Sedangkan pada hari ke 20 tidak terdapat interaksi.  

Kadar Pb yang tersisa pada media Hydrilla verticillata telah mengalami penurunan dari 
konsentrasi awal perlakuan, hal ini menunjukkan Hydrilla verticillata dengan biomassa 300 
gram berat basah mampu meremediasi timbal dengan konsentrasi mulai 5 mg/l sampai 
dengan hari ke 20. Setiap tumbuhan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 
menyerap logam berat. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan logam berat oleh 
tumbuhan adalah biomassa. Salvinia molesta dengan berat 60 gram berat basah mampu 
menurunkan Pb dari 0,8 mg/l menjadi 0,304 mg/l sampai hari ke 12 [13]. 

Kadar Pb di dalam air media Hydrilla verticillata bersifat fluktuatif, terutama pada hari 
ke 10, kadar Pb didalam air nilainya lebih besar jika dibandingkan pada hari ke 5. Hal ini 
diduga karena tumbuhan uji ada yang mulai tumbuh dan ada yang mulai mati, sehingga 
penyerapan tidak maksimal. Logam berat dapat mempengaruhi tumbuhan dengan cara 
menghambat enzim sehingga protein akan mengalami denaturasi yang dapat memutuskan 
ikatan hidrogen. Kadar Pb didalam Hydrilla verticillata juga dapat disebabkan karena 
membran sel telah rusak sehingga ion-ion logam berat Pb keluar dari sitosol. Pada penelitian 
ini media ditempatkan pada tempat terbuka langsung terkena cahaya matahari. Ion-ion yang 
diangkut masuk ke dalam vacuola sel akan jarang yang diangkut kembali ke luar dari vacuola 
tersebut. Kebocoran membran (ion keluar dari sitosol) akan berlangsung mudah jika 
membran tersebut telah rusak misalnya akibat suhu tinggi atau penyebab lainnya. Selain itu 
juga pada beberapa spesies, akar dan tajuknya dapat mengandung jumlah yang lebih tinggi 
jika dibandingkan spesies lain [6].   

Hydrilla verticillata merupakan jenis tumbuhan yang submerged. Dari penelitian yang 
telah dilakukan menunjukkan kedua jenis tumbuhan ini mampu meremediasi  logam Pb. 
Mekanisme kedua jenis tumbuhan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama 
yaitu dengan pertukaran kation. Yang kedua adalah akar tumbuhan air seperti yang 
mengalami stres logam berat akan membentuk zat phytochelatin dan metalothionin [9]. Cara 
ketiga proses rhizofiltrasi yaitu adsorbsi atau absorpsi logam oleh akar tumbuhan [8].  

Dalam penelitian ini dilakukan analisis survival yang mendukung hasil penelitian. 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan survival dalam pengertian tersebut adalah 
bagaimana suatu sistem didalam tubuh Hydrilla verticillata dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dalam menghadapi cekaman (stres) terhadap berbagai konsentrasi logam berat 
Pb. Pada penelitian ini analisis survival dilakukan terhadap hubungan konsentrasi timbal (Pb) 
terhadap kemampuan Hydrilla verticillata dalam meremediasi timbal (Pb) yang di tampilkan 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Analisis Survival Hubungan Konsentrasi Terhadap Kemampuan Hydrilla 

verticillata dalam Meremediasi Timbal (Pb). 
Gambar 1 menunjukkan tingkat survival pada Hydrilla verticillata pada konsentrasi 

yang berbeda sebesar 80%, daya survival turun masing-masing sebesar 20% sampai  hari ke 
15 dan pada hari ke 20 daya survivalnya menjadi 0%. Kemampuan tumbuhan melokalisasi 
logam berat menggambarkan tumbuhan memiliki toleransi dan detoksifikasi. Kemampuan 
toleransi dan detoksifikasi yang dimiliki oleh Hydrilla verticillata dilakukan dengan 
mengakumulasi sebagian besar logam berat di vakuola dalam struktur selnya. Vakuola 
merupakan tempat yang aman untuk mengakumulasi logam karena vakuola merupakan 
daerah yang jauh dari proses metabolisme terhadap daya racun logam berat [7].  

 
4.2 Pengaruh konsentrasi timbal (Pb) terhadap perubahan pH air dan pengaruhnya 
terhadap daya survival Hydrilla verticillata  

Pada penelitian ini parameter yang diukur selama pengamatan adalah pH air. Nilai pH 
air dapat mempengaruhi akumulasi logam berat dalam air dan organisme perairan, karena 
semakin rendah pH air maka logam berat semakin larut dalam air (bentuk ion) sehingga 
semakin mudah masuk ke dalam organisme perairan. Perubahan pH air ditampilkan pada 
Tabel 2. 
 
Tabel 2. Rata-rata pH air 

Jenis tumbuhan Konsentrasi 
(mg/l) 

Waktu Pengamatan (Hari ke -) 
0 5 10 15 20 

Hydrilla verticillata 0 7,82 7,77 6,48 6,14 6,25 
5 7,82 4,36 5,84 6,10 6,57 
10 7,82 4,65 5,25 6,40 6,67 
15 7,82 3,51 3,51 3,67 3,62 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa pada hari ke-5 pada Hydrilla verticillata setelah perlakuan 

telah terjadi perubahan pH air menjadi asam pada perlakuan 5 mg/l – 15 mg/l. Tetapi pada 
hari ke – 10, nilai pH air sedikit demi sedikit naik terutama pada perlakuan 5 mg/l dan 10 
mg/l sampai pada hari ke-20 dimana pH air berubah mendekati netral yaitu 6,57 (5 mg/l) dan 
6,67 (10 mg/l). Sedangkan pada perlakuan 15 mg/l  pH air tetap pada kisaran asam yaitu 3,51 
pada hari ke -15 dan 3,62 pada hari ke – 20. Walaupun secara umum perubahan pH air ini 
bersifat fluktuatif tetapi masih dalam kisaran pH asam.  

Hasil Analisis Survival hubungan pH air terhadap kemampuan Hydrilla verticillata 
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ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Analisis Survival Hubungan pH air terhadap kemampuan Hydrilla verticillata 

dalam menyerap logam berat timbal (Pb). 
 

pH air mempengaruhi kemampuan Hydrilla verticillata dalam menyerap logam berat 
timbal (Pb). Gambar 2 menunjukkan daya survival Hydrilla verticillata pada pH air dengan 
range 3,00 – 5,00 turun menjadi 60% pada hari ke 5, kemudian turun menjadi 30% pada hari 
ke 10, dan turun pada hari ke 15 menjadi 20% dan daya survivalnya menjadi 0% pada hari ke 
20. Daya survival Hydrilla verticillata pada pH air dengan range 5,01 – 7,01 mengalami 
penurunan menjadi 95% (turun 5%) pada hari ke 5, selanjutnya turun menjadi 75% pada hari 
ke 10, pada hari ke 15 turun menjadi 38% dan daya survivalnya akan menjadi 0% pada hari 
ke 20. Tingkat survival pada pH air dengan range 7,02 – 9,02 sebesar 38% akan turun daya 
survivalnya menjadi 18% pada hari ke 5, selanjutnya pada hari ke 10 akan turun menjadi 
15%, pada hari ke 15 akan turun menjadi 10% dan pada hari ke 20 daya survivalnya menjadi 
0% pada hari ke 20.  
 
KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Konsentrasi timbal (Pb) berpengaruh terhadap daya survival Hydrilla verticillata. Daya 

survival Hydrilla verticillata pada konsentrasi 5 mg/l, 10 mg/l dan 15 mg/l turun sebesar 
20% sampai hari ke 20. 

2. Konsentrasi timbal (Pb) mengakibatkan perubahan pH air menjadi asam sehingga daya 
survival Hydrilla verticillata menurun. Daya survival Hydrilla verticillata pada pH air 
dengan range 3,00-5,00 dan 7,02 – 9,02 semakin menurun jika dibandingkan pada pH air 
dengan range 5,01-7,01. 
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ABSTRAK 
 

Proses penambangan batubara secara terbuka melahirkan permasalahan lingkungan berupa 
air limpasan yang mempunyai pH rendah sehingga bersifat asam, untuk itu perlu dilakukan 
kajian pengurangan parameter pencemar. Tujuan penelitian untuk menganalisa efektifitas 
proses elektrokoagulasi dari penerapan tegangan dan waktu terhadap nilai pH yang 
mempengaruhi kadar Total Suspended Solid (TSS) air limpasan. Penelitian dilakukan secara 
survey untuk mengetahui kualitas air limpasan yang tertampung di mine sump tambang 
batubara Air Laya. Pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium PT. Bukit Asam. 
Perlakuan yang diberikan pada proses elektrokoagulasi yaitu dengan mengatur tegangan dan 
waktu. Parameter yang diamati adalah nilai pH dan kadar TSS. Pengukuran nilai pH 
menggunakan pH meter dan pengukuran kadar TSS menggunakan Metode Gravimetri. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa proses elektrokoagulasi menggunakan pasangan elektroda 
aluminium dan besi dengan jarak atara elektroda 2 cm yang disusun paralel dapat bekerja 
secara efektif pada sumber tegangan 12 Volt dan lama waktu 45 menit, yang menghasilkan 
perubahan nilai TSS sebesar 73,98 % sebagai pengaruh dari perubahan nilai pH yang 
meningkat sebesar 32,29 %. Kesimpulan dari penelitian adalah optimalisasi daya listrik pada 
proses elektrokoagulasi dalam perbaikan nilai pH dan kadar total suspended solid Air 
Limpasan Pertambangan Air Laya terjadi dengan menggunakan tegangan DC sebesar 12 Volt 
selama 45 menit. 
 
Kata Kunci: Elektrokoagulasi, Daya Listrik, TSS, pH 
 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar berasal dari batubara dan 

minyak bumi. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit listrik berbahan bakar 
batubara sehingga kondisi inilah yang memicu peningkatan aktivitas penambangan batubara. 
Pada aktivitas penambangan terbuka dilakukan tahap pengupasan tanah penutup yang pada 
akhirnya menyebabkan rangkaian reaksi kimia pada air limpasan yang melalui area aktivitas 
penambangan. Secara alami di dalam air limpasan pertambangan akan berkembang bakteri 
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Thiobacillus ferooksidans sebagai katalis pembentuk air asam tambang. Setelah mengalami 
proses reaksi kimia Air limpasan yang telah bersifat asam akan menurunkan kualitas 
kesuburan tanah dan air tanah.  

Dari uji geokimia batuan yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam bersama lembaga afiliasi 
peneliti dan industri Institut Teknologi Bandung, pada umumnya formasi batuan di wilayah 
izin usaha pertambangan Air Laya terdiri dari batuan Potencial Acid Forming (PAF) [1] dan 
hasil penelitian menyatakan bahwa area tambang batubara Air Laya menunjukkan pH tanah 
mencapai 3,2 dan pH air berkisar 3,8 [2]. Kondisi lingkungan dengan pH rendah 
mengakibatkan kurangnya unsur hara makro karena unsur-unsur makro tersebut terikat oleh 
unsur logam, kondisi ini menyebabkan kelarutan unsur hara mikro akan semakin meningkat. 
Dampak lingkungan dari kondisi air pH rendah adalah terjadinya percepatan proses korosif 
peralatan berbahan besi, selain itu sulitnya melakukan reklamasi lahan bekas tambang dan di 
sepanjang aliran sungai yang dimasuki oleh air limpasan dalam jumlah besar akan 
mengganggu kondisi kesehatan manusia. 

Teknologi elektrokoagulasi telah banyak dilakukan untuk pengelolaan limbah cair 
dengan sumber pencemar yang berasal dari berbagai jenis limbah. Secara garis besar 
teknologi elektrokoagulasi bertujuan untuk merubah nilai pH pada air limpasan agar tidak 
bersifat asam, sehingga air yang dihasilkan tidak mengandung partikel berbahaya. 

Proses elektrokima terjadi dengan mengalirkan arus listrik DC pada penghantar 
elektroda menuju larutan yang akan di dielektrolisis. Pada peristiwa elektrolisis terjadi reaksi 
reduksi oksidasi yang akan menyebabkan terjadinya pergerakan kation (ion bermuatan 
positif) menuju katoda (elektroda bermuatan negatif) dan anion (ion bermuatan negatif) 
bergerak menuju anoda (elektroda bermuatan positif).  Dari pergerakan ion-ion ini akan 
terjadi pengumpulan ion-ion sesuai dengan muatan masing-masing yang tentunya berakibat 
terjadinya penurunan perbedaan muatan partikel koloid dan penurunan ketebalan lapisan 
ganda yang akan menyebabkan menurunnya muatan potensial zeta. Pada saat terbentuk 
koagulan, kation akan menetralisir muatan negatif pada permukaan koloid. Gaya Van der 
Walls yang merupakan gaya tarik menarik antar partikel menyebabkan koloid-koloid di 
dalam larutan saling menempel jika jarak antara koloid-koloid telah cukup dekat, dikarenakan 
gaya tolak-menolak yang merupakan gaya coulomb antar partikel bermuatan sejenis telah 
menjadi netral kemudian terjadi proses flokulasi yaitu proses di mana terbentuknya flok-flok 
baik yang mengendap di dasar ataupun yang mengapung di permukaan air. Oleh karena itu 
elektrokoagulasi merupakan salah satu teknologi yang cocok untuk dikembangkan menjadi 
teknologi penanggulangan pencemaran dari dampak air limpasan pertambangan [3]. 
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Gambar 1. Mekanisme elektrokoagulasi dalam sistem Batch [4] 
Reaksi yang terjadi pada sisi katoda, yaitu: 
(reduksi H+ dari asam di dalam larutan) :  

2H+
(aq) + 2e-  H2(gas)  (1) 

(reduksi pelarut / Air) :  

2H2O + 2e  2OH-
(aq)

 + H2(gas)    (2) 

Kation mengalami hidrolisis (pemecahan molekul air) di dalam air yang membentuk 
sebuah hidroksi (OH-) dengan spesies dominan yang tergantung pada kondisi pH larutan. Jika 
di dalam larutan mengandung ion-ion logam lain, maka ion-ion logam tersebut akan 
direduksi menjadi logamnya seperti yang terdapat pada batang katoda [5], dalam kasus ini 
adalah untuk  Ion mangan (Mn2+) dan ion besi (Fe2+) yaitu, reaksinya sebagai berikut : 
 
Mn2+

(aq) + 2e-  Mn(s  (3) 

Fe2+
(aq) + 2e-  Fe(s) (4) 

 
Reaksi yang terjadi pada sisi anoda (Oksidasi Aluminium/elektroda + )  :     
Al+3

(aq) + 3H2O  Al(OH)3(aq) + 3H+
(aq) + 3e  (5) 

(Oksidasi ion OH- dari basa di dalam larutan) :  

4OH-
(aq) 2H2O + O2(gas) + 4e  (6) 

1.2 Kontribusi Penelitian 
1. Diharapkan kegiatan penelitan ini adalah untuk menentukan besarnya daya listrik yang 

optimal dalam merubah nilai pH dan kadar TSS air limpasan sesuai standar 
Kep.MENLH No. 113 lampiran I, 2003. 

2. Dengan dilakukan penelitian pengaruh proses elektrokoagulasi terhadap air limpasan 
aktifitas pertambangan yang bersifat asam diharapkan dapat menjadi pengayaan ilmu 
dalam pembelajaran di instansi-instansi pendidikan seperti sekolah dan univesitas-
universitas sebagai bahasan pelajaran elektrokimia. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Menganalisa pengaruh tegangan dan waktu proses elektrokoagulasi terhadap perubahan 

nilai Ph dan kadar TSS air limpasan pertambangan batubara. 
2. Menentukan daya listrik yang paling optimal untuk proses elektrokoagulasi air limpasan 

pertambangan batubara Air Laya agar sesuai standar Kep.MENLH No. 113 lampiran I, 
2003. 
 

METODE PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan 
Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pengukuran nilai pH dan kadar 

TSS saat sebelum dan sesudah proses elektrokoagulasi pada skala laboratorium dengan 
menggunakan air limpasan yang berasal dari mine sump tambang batubara Air Laya yang 
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telah di alirkan ke inlet KPL Udongan PT Bukit Asam.  Perlakuan yang diberikan yaitu, Jarak 
antara elektroda 2 cm disusun paralel serta besar tegangan 12 Volt dan 24 Volt. Lama waktu 
yang digunakan untuk satu kali proses elektrokoagulasi 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 
menit. 

 
2.2 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan didapat dari hasil penelitian dengan 8 perlakuan, masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Setelah data proses elektrokoagulasi didapat maka 
dilakukan analisa data berdasarkan bentuk grafik dan kondisi yang terjadi saat proses reaksi 
dalam percobaan penelitian dilakukan dan selanjutnya dilakukan penghitungan daya listrik 
yang dibutuhkan untuk melakukan proses elektrokoagulasi. 

 
2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pengukuran nilai pH dan kadar 
TSS sebelum dan sesudah proses elektrokoagulasi pada skala laboratorium dengan 
menggunakan air limpasan tambang Air Laya yang mewakili keseluruhan air limpasan 
pertambangan Air Laya, Sumatra Selatan.   
 

2.4 Gambar Alat Penelitian 
Alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat bekerja sebagai sebuah sistem 

yang mampu melakukan proses elektrokoagulasi secara efektif sebagai unit pengolahan air 
limpasan. Rancangan penelitian  elektrokoagulasi berdasarkan pada reaksi reduksi dan 
oksidasi (redoks) yaitu melewatkan air limpasan pada suatu medan listrik yang terbentuk 
antara elektroda aluminium dengan elektroda besi yang berfungsi sebagai katoda (-) dan 
anoda (+). 

 
 

 
Gambar 2. Unit Pemprosesan Elektrokoagulasi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Tegangan dan Waktu Terhadap Perubahan Nilai Ph 
Pengaruh tegangan DC 12 Volt dan 24 Volt dengan lama waktu proses elektrokoagulasi 

dapat mempengaruhi persen rata-rata nilai pH seperti terlihat pada Gambar 3. Dalam gambar 
tersebut memperlihatkan semakin lama waktu reaksi elektrokoagulasi maka terjadi perubahan 
nilai pH semakin besar. 
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Gambar 3. Pengaruh waktu dan tegangan terhadap perubahan pH 
Untuk kondisi sumber tegangan DC 12 Volt terjadi perubahan nilai pH tertinggi pada 

lama waktu reaksi 60 menit dengan perubahan nilai pH sebesar 46,84 % dan Untuk sumber 
tegangan DC 24 Volt perubahan nilai pH tertinggi terjadi pada lama waktu reaksi 45 menit 
dengan perubahan nilai pH sebesar 53,32 %. 

Grafik 3 memperlihatkan bahwa semakin tinggi sumber tegangan yang digunakan maka 
semakin cepat elektron yang dialirkan ke katoda sehingga reaksi reduksi yang terjadi semakin 
cepat peristiwa ini akan menghasilkan pembentukan ion  semakin banyak dalam satuan 
waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan pembentukan ion H+ di anoda. Kondisi awal 
proses akan menyebabkan nilai pH larutan berubah menjadi lebih tinggi. Peristiwa ini terjadi 
karena beda tegangan antara dua titik merupakan besar energi yang dibutuhkan untuk 
memindahkan sejumlah muatan listrik dari kedua titik tersebut [6]. 

Elektron dari anoda yang dialirkan ke katoda berasal dari reaksi H2O dan Al+3 pada 
lempeng anoda. namun dengan tegangan yang sama yaitu 24 Volt tentunya katoda tetap 
mengalirkan elektron dalam muatan yang banyak. Kondisi ini akan menyebabkan sisi anoda 
untuk menghasilkan elektron yang banyak pula, sehingga akan terjadi reaksi H2O dan Al+3 
yang semakin banyak dan menyebabkan pembentukan H+ semakin banyak pula di sisi anoda, 
kondisi ini akan berakibat pada penurunan pH larutan di dalam reaktor. Peristiwa ini 
ditunjukkan pada Gambar 3 saat proses melewati waktu reaksi 45 menit dengan 
menggunakan tegangan 24 volt. 

Dari hasil analisa Gambar 3 menunjukkan bahwa proses elektrokoagulasi terhadap 
perubahan nilai pH pengolahan air asam tambang memenuhi syarat baku mutu air limbah 
pertambangan batubara sesuai standar Kep.MENLH No. 113 lampiran I, 2003 dengan 
mencapai nilai pH 6-7 jika menggunakan tegangan DC 12 Volt dan 24 Volt dengan waktu 
percobaan paling rendah selama 45 menit.   

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang elektrokoagulasi yang pernah 
dilakukan mengenai pengolahan tersier limbah cair industri pangan dengan teknik 
elektrokoagulasi menggunakan elektroda stainless steel [7] dan mengenai pengendapan 
magnesium hidroksida pada elektrolisis larutan garam industri [8]. Dari kedua penelitian 
tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi tegangan dan waktu kontak proses 
elektrokoagulasi maka kondisi akhir nilai pH cenderung meningkat. 
 
3.2 Pengaruh Tegangan dan Waktu Terhadap Perubahan Kadar TSS 
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Dari Gambar 4 diperlihatkan hasil reaksi elektrokoagulasi variasi tegangan 12 Volt dan 
24 Volt dengan jarak antara elektroda 2 cm disusun secara paralel. Dari hasil penelitian 
menunjukkan perubahan kadar TSS yang signifikan selama proses elektrokoagulasi 
berlangsung, kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan nilai pH air yang terjadi saat 
proses elektrokoagulasi di dalam reaktor yang ditunjukkan pada Gambar 3. Pada saat nilai pH 
menjadi 6 – 7 maka ion logam seperti besi, Aluminium, mangan dan ion logam lainya 
mengalami oksidasi membentuk senyawa seperti Fe(OH)3 yang berwarna kemerahan, bersifat 
tidak larut dan mengendap di dasar perairan [9]. 
 

 
        Gambar 4. Pengaruh waktu dan tegangan terhadap perubahan kadar TSS 

 
Untuk sumber tegangan DC 12 Volt perubahan kadar TSS tertinggi ditunjukkan pada 

lama waktu reaksi 30 menit dengan perubahan kadar 74,22 %, namun tingkat kenaikan ini 
tidak jauh berbeda untuk waktu reaksi 45 menit, 60 menit. Untuk  sumber tegangan DC 24 
Volt perubahan kadar TSS tertinggi ditunjukkan pada lama waktu reaksi 60 menit dengan 
penurunan kadar sebesar 83,62 % namun tingkat kenaikan ini tidak jauh berbeda untuk waktu 
reaksi 15 menit, 30 menit dan 45 menit. Selama proses elektrokoagulasi berlangsung dari 0 
hingga 60 menit memperlihatkan bahwa kondisi TSS tetap berada dalam standar 
Kep.MENLH No. 113 lampiran I, 2003 yaitu dibawah 400 mg/l. 

Gambar 4 memperlihatkan bahwa penyaluran elektron ke dalam air limpasan akan 
menghasilkan pembentukan ion  yang akan membentuk  koagulan berupa Al(OH)3. 
Koagulan ini akan digunakan pada proses pengelompokan ion-ion logam terlarut yang telah 
berubah menjadi solid saat kondisi nilai pH larutan berubah menjadi lebih tinggi yang 
menghasilkan flokulan-flokulan sebagai TSS di dalam larutan tersebut.  

Seiring waktu reaksi berlangsung saat kondisi larutan menjadi basa, pembentukan gas 
H2 sebagai akibat dari reaksi elektron dengan ion H+ yang berasal dari larutan awal menjadi 
berkurang, namun dalam waktu yang sama ion H+ yang berasal dari reaksi di anoda mulai 
menyebar ke dalam larutan. Namun dengan tegangan 24V tentunya katoda tetap mengalirkan 
elektron dalam muatan yang banyak. Kondisi ini menyebabkan sisi anoda menjadi semakin 
banyak dalam pembentukan H+, peristiwa ini akan menurunkan pH larutan di dalam reaktor. 
Saat pH larutan menjadi turun, maka logam-logam dalam bentuk solid di dalam larutan akan 
mengalami peristiwa oksidasi kembali yang akan meningkatkan ion-ion logam yang berasal 
dari flok sebagai TSS di dalam larutan sehingga TSS secara perlahan akan menjadi berkurang 
kembali, fenomena ini dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Pada saat percobaan berlangsung, aliran elektron yang masuk kedalam reaktor akan 
berfungsi sebagai reaktan dan menyebabkan terjadinya reaksi elektrokimia. Seiring dengan 
semakin tingginya tegangan maka arus listrik yang terjadi akan semakin besar sehingga laju 
aliran elektron akan semakin cepat, kondisi ini mempercepat laju pembentukan TSS pada 
proses elektrokoagulasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan 
oleh [10] tentang penurunan kadar logam berat dan kekeruhan air limbah menggunakan 
proses elektrokoagulasi, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan 
penurunan kandungan logam besi pada saat proses elektrokoagulasi dijalankan dengan waktu 
tetap, tetapi arus yang digunakan semakin ditingkatkan. Kondisi ini sejalan dengan hukum 
Ohm yang menyatakan bahwa besarnya beda tegangan yang terjadi antara dua titik pada 
resistor  berbanding lurus dengan arus listrik yang melalui resistor tersebut [6]. 

 
3.3 Pemakaian Daya listrik 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan menyatakan bahwa reaksi elektrokoagulasi 
menggunakan tegangan 12 Volt dan 24 Volt akan menghasilkan kondisi pH dan TSS 
memenuhi standar Kep.MENLH No. 113 lampiran I, 2003 dengan lama waktu reaksi 
minimal 45 menit. Oleh karena itu dilakukan perhitungan pemakaian daya listrik 
menggunakan tegangan 12 Volt dan 24 Volt dengan menggunakan waktu 45 menit. Pada 
tegangan 12 Volt akan terjadi arus listrik sebesar 2 Ampere dengan waktu reaksi 45 menit 
maka daya yang dibutuhkan yaitu W = V.I.t /1000 = 12 x 2 x 0,75/1000 = 0,018 KWh. Pada 
tegangan 24 Volt akan terjadi arus listrik sebesar 4 Ampere dengan waktu reaksi 45 menit 
maka daya yang dibutuhkan yaitu W = V . I . t / 1000 = 24 x 4 x 0,75/1000 = 0,072 KWh. 
 
KESIMPULAN 

Optimalisasi daya listrik pada proses elektrokoagulasi dengan menggunakan elektroda 
Aluminium dan Besi berjarak 2 cm yang disusun secara paralel dalam perbaikan nilai pH dan 
kadar total suspended solid Air Limpasan Pertambangan Air Laya terjadi dengan 
menggunakan tegangan DC sebesar 12 Volt selama 45 menit. namun jika semakin lama 
waktu untuk melakukan proses elektrokoagulasi maka TSS yang dihasilkan akan semakin 
banyak karena itu perlu ketepatan waktu untuk pengambilan air hasil prosesan tersebut agar 
diperoleh hasil pengolahan air limbah pertambangan batubara yang sesuai standar 
Kep.MENLH No. 113 lampiran I, 2003. 
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ABSTRAK 
 

Edible film merupakan suatu lapisan tipis yang terbuat dari suatu bahan yang kaya akan 
protein ataupun karbohidrat. Edible filmbersifat hidrofilikdan berfungsi sebagai barrier atau 
penahan terhadap transfer massa sehingga dapat digunakan sebagai pengemas makanan. 
Penelitian ini memanfaatkan limbah biji alpukat dan agar-agar serta gliserol untuk 
menghasilkan suatu edible film. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
rasio massa pati biji alpukat dan agar-agar terhadap karakteristik edible film yang dihasilkan. 
Edible film dianalisa menggunakan Scanning Electron Microscope dan Fourier Trans Infra-
Red Spectroscopy. Edible film dengan karakteristik terbaik terdapat pada edible film dengan 
rasio massa pati biji alpukat dan agar-agar 4 : 1,0 dengan karakteristik ketebalan sebesar 0,2 
mm; kuat tarik sebesar 3,924 Mpa; persen elongasi sebesar 0,338 %; ketahanan air sebesar 
38,284 %; kadar air sebesar 23,8 %.Analisa dengan SEM memperlihatkan struktur 
permukaan edible film masih memiliki banyak pori-pori baik dilihat secara vertikal maupun 
horizontal.Analisa menggunakan FTIR menunjukkan bahwa gugus fungsi pada edible 
filmterdiri dari gabungan gugus fungsi dari pati biji alpukat dan agar-agar. 

Kata kunci : Agar-Agar,Biji Alpukat, Edible Film, FTIR, SEM 
 
PENDAHULUAN 

Di era modern ini, banyak bahan yang telah digunakan untuk pengemasan makanan dan 
minuman serta inovasinya. Bahan-bahan pengemas makanan dan minuman tersebut biasanya 
terbuat dari kertas dan plastik dan akan menjadi sampah setelah tidak dipergunakan lagi 
sehingga dapat merusak pemandangan lingkungan. Selain itu, bahan pengemas yang terbuat 
dari plastik dan kertas sulit untuk diuraikan sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah 
lingkungan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak 
cara yang dilakukan untuk mengemas bahan makanan dengan pengemas yang mudah diurai 
oleh lingkungan seperti bioplastik, bahkan ada pula yang dapat dikonsumsi, jenis ini dikenal 
dengan nama ediblefilm. Ediblefilm merupakan suatu lapisan tipis yang menyerupai plastik. 
Pengaplikasiannya dalam pengemasan adalah dengan cara melapisi permukaan makanan 
secara keseluruhan. 

Edible film umumnya dibuat dari karbohidrat dan protein seperti pati, gelatin, dan 
masih banyak lagi. Salah satu jenis edible film yang umum adalah terbuat dari komponen 
karbohidrat. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di tempat cadangan makanan pada 
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tumbuhan seperti umbi-umbian dan biji-bijian. Biji alpukat merupakan tempat cadangan 
makanan yang tentunya mengandung banyak pati. Biji alpukat umumnya diolah untuk 
dijadikan bioetanol dengan cara fermentasi. Namun pemanfaatan ini tidak begitu mudah 
dilakukan oleh masyarakat mengingat masih minimnya pengetahuan masyarakat akan 
bioetanol dari biji alpukat. Selain diolah menjadi bioetanol, biji alpukat masih sangat jarang 
sekali dimanfaatkan dan biasanya akan langsung dibuang. Padahal biji alpukat mengandung 
banyak pati yang ternyata berpotensi untuk menjadi salah satu sumber hidrokoloid dalam 
pembuatan ediblefilm. 

Dari apa yang telah diuraikan diatas, pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan 
ediblefilm dari bahan yang masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu biji alpukat. Biji 
alpukat akan diambil patinya dan menjadi bahan utama pengisi ediblefilm. Untuk menambah 
karakteristik dari edible film yang dihasilkan, peneliti menambahkan agar-agar dan gliserol 
sebagai bahan penguat karakteristik sehingga diharapkan ediblefilm yang dihasilkan akan 
lebih baik dari penelitian sebelumnya. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai 4 Januari 2016. Pembuatan 
pati biji alpukat dan edible film dilaksanakan di Laboraturium Unit Proses jurusan Teknik 
Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Analisa edible film dilaksanakan di 
Laboratorium Dasar Bersama Universitas Sriwijaya, Laboratorium Rekayasa Bioproses 
Politeknik Sriwijaya, dan Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan. 

2.1 Variabel Penelitian 
Variabel terkontrol yaitu volume gliserol yang digunakan sebanyak 2 ml, pencampuran 

bahan pembentuk edible film dilakukan pada temperatur 65-70oC, dan temperatur 
pengeringan edible film dalam oven 60oC selama kurang lebih 9 jam. Variabel bebas yaitu 
variasi massa pati biji alpukat yaitu 3 gram; 4 gram; dan 5 gram, dan variasi massa agar-agar 
yaitu 0 gram; 0,2 gram; 0,4 gram; 0,6 gram; 0,8 gram; dan 1 gram. Variabel yang diteliti yaitu 
kadar pati biji alpukat, kadar air, ketebalan, kuat tarik, ketahanan air, dan persen elongasi 
menggunakan metode analisa manual, analisa gugus fungsi menggunakan alat Fourier Trans 
Infra-Red Spectroscopyatau FTIR, dan analisa permukaan edible film menggunakan Scanning 
Electron Microscope. 

 
2.2 Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, biji alpukat, agar-agar kering, 
gliserol, dan aquadest. Alat-alat yang digunakan yaitu kain saring, blender, wadah plastik, 
pisau, mortal, ayakan, neraca analitis digital, beker gelas, gelas ukur, labu leher tiga, pipet 
tetes, thermometer, magnetic stirrer, batang pengaduk, hot plate, saringan, rangkaian tensile 
strength, jangka sorong, micrometer screw,desikator, oven. 

 
2.3 Prosedur Penelitian 

Pembuatan bahan baku pati biji alpukat diawali dengan membersihkan biji alpukat dari 
kulit arinya dan diiris tipis-tipis. Haluskan biji alpukat menggunakan blender dengan 
perbandingan air dan biji alpukat 1:1.Lalu saring dengan menggunakan kain untuk 
mendapatkan sari pati biji alpukat yang telah dihaluskan. Diamkan hasil saringan hingga 
terbentuk endapan pati lalu buang air endapan perlahan-lahan agar pati tidak ikut terbuang. 
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Hal ini dilakukan sampai tiga kali untuk membuang getah biji alpukat.Setelah itu keringkan 
pati biji alpukat selama dua hari di bawah sinar matahari. 

Selanjutnya dilakukan pembuatan edible film menggunakan pati biji alpukat yang telah 
kering. Pertama-tama agar-agar dilarutkan dalam 100 ml aquades.Tambahkan pati biji alpukat 
ke dalam larutan. Setelah larutan homogen secara kasat mata, larutan dipanaskan di atas 
hotplate sambil terus diaduk menggunakan stirrersampai suhu 60oC.Tambahkan gliserol 
sebanyak 2 ml ke dalam larutan dan diaduk terus sampai larutan mencapai gelatinisasi pada 
suhu maksimal 85oC.Larutan langsung dituangkan ke dalam cetakan kaca berukuran 
20x20cm.Keringkan dalam oven selama 9 jam pada suhu 60oC. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Kadar Pati Biji Alpukat 
Sampel pati biji alpukat dianalisa kadar patinya menggunakan metode analisa larutan 

Luff Schoorl.Dari hasil analisa yang dilakukan, kadar pati yang terkandung dalam sampel 
sebesar 82,42 %. Persentase kadar pati pada sampel lebih besar dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Winarti dan Purnomo (2006)sebesar 80,1%. Hal ini menandakan bahwa 
sampel pati biji alpukat pada penelitian ini memenuhi standar untuk digunakan sebagai bahan 
baku utama pembuatan edible film. 

3.2 Pengaruh Rasio Massa Pati Biji Alpukat dan Agar-Agar terhadap Karakteristik 
Edible Film 

Edible film yang dihasilkan pada penelitian ini adalah hasil modifikasi dari pati biji 
alpukat dan agar-agar dengan penambahan gliserol. Pati biji alpukat digunakan sebagai 
sumber pati, sedangkan agar-agar dan gliserol sebagai sumber pektin. Secara fisik, edible film 
yang dihasilkan berbentuk film transparan berwarna oranye, mengkilap pada satu sisi dan 
agak kasar pada sisi lainnya, tidak kaku, dan berbau khas pati biji alpukat. 
 
Tabel 1. Hasil analisa edible film 

Pati 
alpukat 

 Massa Agar-agar (gram) 
 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

3 gram 

Ketebalan (mm) 0,126 0,138 0,152 0,16 0,162 0,17 
Kuat tarik (Mpa) 0,779 2,133 2,582 3,066 3,633 4,039 
Elongasi (%) 0,169 0,202 0,281 0,335 0,363 0,409 
Tahan air (%) 16,484 23,223 24,138 23,404 24,444 23,767 
Kadar air (%) 29,630 28,360 26,760 27,880 36,500 31,340 

4 gram 

Ketebalan (mm) 0,166 0,182 0,184 0,192 0,198 0,200 
Kuat tarik (Mpa) 1,182 2,156 2,666 3,066 3,468 3,924 
Elongasi (%) 0,168 0,251 0,362 0,365 0,348 0,338 
Tahan air (%) 22,979 35,577 36,218 37,132 38,095 38,284 
Kadar air (%) 20,830 28,350 28,120 20,000 31,140 23,800 

5 gram 

Ketebalan (mm) 0,180 0,216 0,206 0,200 0,196 0,180 
Kuat tarik (Mpa) 2,180 2,725 3,333 3,924 4,004 4,360 
Elongasi (%) 0,172 0,225 0,294 0,348 0,421 0,452 
Tahan air (%) 18,483 20,703 21,141 20,737 21,739 22,124 
Kadar air (%) 24,696 23,070 24,630 20,270 19,230 21,740 

 
3.3 Ketebalan Edible Film 
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Ketebalanedible filmyang dihasilkan berkisar antara 0,126 – 0,216 mm. Edible film 
pada penelitian ini memiliki ketebalan rata-rata yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
edible film dari pati biji nangka pada penelitian oleh Kasfillah (2013) yang berkisar antara 
0,106 mm – 0,156 mm, namun memiliki ketebalan rata-rata lebih rendah jika dibandingkan 
dengan edible film dari ekstrak kacang kedelai dan tepung tapioka pada penelitian oleh 
Sinaga dkk. (2013) yang berkisar antara 0,208 mm – 0,294 mm. 

 
3.4 Kuat Tarik Edible Film 

Kuat tarik edible film pada penelitian ini berkisar antara 4,78 – 4,36 MPa, dimana 
angka ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa hasil penelitian sebelumnya seperti edible 
film dari pati biji nangka oleh Kasfillah (2013) yang hanya berkisar antara 0,658 Mpa – 2,101 
Mpa, edible film dari pektin cincau hijau oleh Rachmawati (2009) yang berkisar antara 0,70 
Mpa – 2,53 Mpa, dan edible film dari kacang kedelai oleh Sinaga dkk (2013) yang hanya 
berkisar antara 0,048 Mpa – 0,134 Mpa. Namun, edible film pati biji alpukat ini memiliki 
kuat tarik sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan edible film dari ekstrak daun janggelan 
oleh Murdianto (2005) yang berkisar antara 3,10 Mpa – 5,70 Mpa. 

3.5 Persen Elongasi Edible Film 
Persen elongasi edible film pada penelitian ini berkisar antara 0,17 % – 0,45 %. Angka 

ini lebih kecil jika dibandingkan dengan edible film dari pati biji nangka oleh Kasfillah 
(2013) yang berkisar antara 1,428 % – 2,380 % dan edible film dari protein kecipir dan 
tapioka oleh Poelongasih (2003) yang berkisar antara 1,68 % – 3,48 %. Namun, persen 
elongasi edible film pada penelitian ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan edible 
film dari ekstrak daun janggelan oleh Murdianto (2005) yang berkisar 0,14 % – 0,27 %. 

3.6 Ketahanan Air Edible Film 
Ketahanan air yang paling baik terdapat pada sampel edible film dengan perbandingan 

pati dan agar-agar 4:1,0 yaitu 38,284%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada sampel 
edible film dengan perbandingan 3:0 yaitu 16,484%. Ketahanan air pada edible film dengan 
perbandingan pati 3 gram dan 5 gram menunjukkan angka yang awalnya mengalami 
kenaikan, namun menjadi tidak stabil atau naik turun. Namun pada edible film dengan 
perbandingan pati 4 gram, ketahanan air cenderung mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini 
dapat terjadi ketika proses pembuatan edible film, larutan film mengalami kejenuhan sehingga 
sebagian bahan baku tidak dapat bercampur sempurna, menyebabkan sebagian bahan baku 
tidak lolos melewati saringan ketika larutan dituang ke dalam cetakan, sehingga 
mempengaruhi ketebalan ediblefilm. Ketebalan edible film dapat mempengaruhi ketahanan 
air pada edible film. 

3.7 Kadar Air Edible Film 
Kadar air yang paling rendah terdapat pada edible film dengan perbandingan pati dan 

agar 5:0,8 yaitu 19,230%, sedangkan kadar air paling tinggi terdapat pada edible film dengan 
perbandingan 3:0,8 yaitu 36,500%. Kadar air pada edible film yang dihasilkan pada penelitian 
ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan edible film dari pati biji nangka hasil penelitian 
Kasfillah (2013) yang berkisar antara 4,78 % – 12,55 %. Kadar air pada rasio massa pati 3 
gram memiliki rerata kadar air paling tinggi, sedangkan kadar air pada rasio massa pati 5 
gram memiliki rerata kadar air paling rendah. Hal ini berarti bahwa rasio massa pati biji 
alpukat berpengaruh terhadap kadar air pada edible film dimana semakin tinggi rasio pati biji 
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alpukat, semakin rendah kadar air edible film yang dihasilkan. 

3.8 Analisa Gugus Fungsi Edible Film Menggunakan FTIR 

 
        (a)          (b) 

Gambar 1. Perbandingangrafik FTIR pada sampel (a) edible filmdan pati biji alpukat, 
(b)edible film dan agar-agar 

Dari hasil FTIR diatas, pembuatan edible film pada penelitian ini merupakan proses 
pencampuran secara fisika dan tidak terjadi proses kimia. Hal ini dibuktikan dengan tidak 
adanya gugus fungsi baru yang terbentuk pada edible film yang dihasilkan. Tabel 2. 
menunjukkan bahwa dari ketiga sampel yang diteliti, edible film, pati biji alpukat, dan agar-
agar memiliki dominasi gugus fungsi yang sama yaitu OH Hidroksil, CH Alkil, CO Karbonil, 
dan CC Alkana. 

 
Tabel 2. Tabel Hasil Analisa FTIR 

Bilangan Gelombang 
Gugus Fungsi Rentang Wavenumber Edible Film Pati Biji Alpukat Agar-Agar 

3275,48 3270,48 3270,71 O-H Hidroksil 3000 - 3700 

2935,47 2926,21 2901,53 C-H Alkil 2800 – 3300 
1645,64 1638,83 1637,53 C=O Karbonil 1540 – 1820 

1034,61 996,69 1039,35 C-C Alkana 800 - 1200 
 
3.9 Analisa Permukaan Edible Film Menggunakan SEM 

Analisa ini bertujuan untuk melihat morfologi permukaan dari edible film. Berikut 
adalah hasil analisa permukaan horizontal edible film dengan menggunakan SEM. 

 

  
(a)     (b) 

Gambar 2.  Hasil analisa SEM permukaan edible film secara horizontal dengan (a) perbesaran 
1000x (b) perbesaran 2500x 

 
Pada gambar 2.(a), terlihat bahwa struktur permukaan edible film tidak halus dan 

terdapat molekul-molekul makro yang berwarna putih. Molekul-molekul makro berwarna 
putih yang terdapat pada permukaan edible film ini mengindikasikan bahwa larutan edible 
film tidak tercampur sempurna. Pada gambar 2.(b), struktur permukaan edible film terlihat 
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semakin jelas. Jika pada perbesaran 1000 kali struktur terlihat tidak halus, pada perbesaran 
2500 kali, struktur tidak halus yang terlihat pada perbesaran 1000 kali akan terlihat jelas 
diakibatkan adanya keretakan-keretakan di sepanjang permukaan edible film. 
 

  
(a)     (b) 

Gambar 3.  Hasil analisa SEM permukaan edible film secara vertikal dengan (a) perbesaran 
1000x (b) perbesaran 2500x 

Pada gambar 3.(a), hasil analisa permukaan edible film secara vertikal terlihat tidak 
rapat dan tidak halus. Pada gambar 3.(b), penampang vertikal edible film terlihat lebih jelas 
yaitu strukturnya yang berbentuk guratan-guratan halus dan pori-pori besar. Hasil analisa 
SEM edible film pada penelitian ini menunjukkan bahwa struktur edible film yang dihasilkan 
masih terdapat banyak pori-pori. Hal ini dapat mempermudah molekul air untuk terserap 
mengisi pori-pori edible film sehingga menurunkan waktu simpan edible film terhadap 
produk yang akan dilindungi. 

KESIMPULAN 

Edible film dengan karakteristik terbaik ada pada edible film dengan rasio massa pati 
biji alpukat dan agar-agar 4 : 1,0 dengan karakteristik ketebalan sebesar 0,2 mm; kuat tarik 
sebesar 3,924 Mpa; persen elongasi sebesar 0,338 %; ketahanan air sebesar 38,284 %; kadar 
air sebesar 23,8 %, dan permukaan edible film masih memiliki banyak pori-pori baik dilihat 
secara vertikal maupun horizontal.Edible film dari campuran pati biji alpukat dan agar-agar 
pada penelitian ini memiliki karakteristik ketebalan, kuat tarik yang lebih baik, namun 
memiliki persen elongasi dan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian 
sebelumnya. 
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ABSTRAK 
 
Energi listrik merupakan salahsatu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan 
semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di segala bidang. 
Penggunaan listrik PLN yang dipadukan dengan sistem fotovoltaik dapat membantu 
pemenuhan energi listrik terutama apabila diterapkan pada rumah tangga yang merupakan 
konsumen energi listrik terbesar. Kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh rancangan sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN pada rumah 
tangga di kota Pangkalpinang serta mengetahui peluang penghematan ekonomi dari 
pemasangan sistem fotovoltaik tersebut. Dari data konsumsi listrik rumah tangga dengan 
daya terpasang 1300 VA dan 2200 VA di kota Pangkalpinang selama 1 tahun, ditentukan 
beban harian sistem fotovoltaik dengan tiga variasi yaitu 40%, 30% dan 20% dari nilai rata-
rata konsumsi listrik harian rumah tangga. Setelah memperoleh konfigurasi sistem, dilakukan 
perhitungan biaya investasi, biaya penggantian komponen selama lifetime sistem (25 tahun) 
dan biaya konsumsi listrik yang masih harus dibayar ke PLN selama lifetime sistem. 
Selanjutnya total biaya tersebut dibandingkan dengan biaya konsumsi listrik rumah tanpa 
fotovoltaik selama 25 tahun. Diperoleh bahwa belum ada peluang penghematan ekonomi 
untuk sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN baik pada rumah dengan daya 
terpasang 1300 VA maupun 2200 VA di kota Pangkalpinang. Dari beberapa variasi beban 
harian sistem fotovoltaik, yang paling ekonomis ialah beban harian sebesar 20% dari rata-rata 
konsumsi listrik harian rumah tangga. Biaya konsumsi listrik untuk sistem fotovoltaik 
terhubung jaringan PLN dengan beban harian sebesar 20% dari rata-rata konsumsi listrik 
harian rumah tangga lebih mahal Rp 21.814 - Rp 35.885 per bulan bila dibandingkan dengan 
biaya konsumsi listrik per bulan untuk rumah tanpa fotovoltaik. 
 
Kata kunci: fotovoltaik, jaringan listrik, rumah tangga, peluang penghematan ekonomi 
 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini, listrik telah menjadi salahsatu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan 
dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di segala 
bidang. Di Indonesia, masalah ketenagalistrikan ditangani oleh Perusahaan Listrik Negara 
(PLN). PLN mempunyai 5 jenis pelanggan yaitu rumah tangga, industri, kantor-kantor 
pemerintah, unit bisnis dan bangunan sosial. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
pada tahun 2014 menurut data statistik PT. PLN (Persero), jumlah pelanggan rumah tangga 
sebanyak 314.399, sektor industri sejumlah 215 pelanggan, kantor-kantor pemerintah 
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sejumlah 2.670 pelanggan, unit bisnis sejumlah 16.505 pelanggan, dan sektor sosial sejumlah 
5.197 pelanggan.  

Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka 
Belitung telah mendirikan PLTU Air Anyir dengan kapasitas 2 x 30 MVA. Namun 
optimalisasi dari keberadaan pembangkit energi listrik yang berbasis batubara ini belum 
dirasakan signifikan, dikarenakan masih terdapat berbagai kendala teknis operasional. Oleh 
karenanya, perlu adanya diversifikasi sumber energi terutama berbasis energi terbarukan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik, sehingga ketergantungan terhadap energi 
fosil dapat berkurang. Salahsatu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan fotovoltaik atau 
teknologi sel surya  sebagai sumber energi listrik.  

Teknologi sel surya dapat diterapkan di Indonesia karena sinar matahari diterima 
hampir sepanjang tahun. Dengan sel surya, sinar matahari tersebut diubah menjadi arus 
listrik. Penggunaan energi listrik PLN yang dipadukan dengan sistem fotovoltaik dapat 
membantu mengatasi masalah ketenagalistrikan. Terutama apabila diterapkan pada rumah 
tangga karena sektor ini merupakan konsumen energi listrik terbesar.  

Beberapa penelitian terkait pemanfaatan fotovoltaik untuk membantu pemenuhan 
kebutuhan energi listrik pada rumah tangga telah dilakukan, diantaranya perancangan sistem 
hibrid Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jala-jala listrik PLN untuk rumah 
perkotaan yang menggunakan baterai sebagai penyimpan energi listrik (storage system); 
PLTS memasok energi listrik sekitar 30% dari beban keseluruhan peralatan listrik rumah 
tangga, sedangkan 70% listrik sisanya dari PLN [1], perencanaan PLTS dengan baterai 
sebagai media penyimpan energi listrik untuk 10 rumah pada kompleks perumahan di Banda 
Aceh [2], pembuatan konsep pengaturan aliran daya untuk PLTS tersambung ke sistem grid 
pada rumah tinggal; grid menjadi penyimpan atau pemberi pinjaman sementara untuk 
pemenuhan permintaan beban sehingga hanya diperlukan biaya investasi dari sistem PLTS 
tanpa baterai dan biaya sewa jaringan di sistem rumah tinggal dengan PLTS [3]. Dalam 
penelitian-penelitian yang telah disebutkan, tidak dilakukan kajian/analisis ekonomi terhadap 
sistem fotovoltaik yang dirancang/dibuat. 

Dalam tulisan ini diajukan suatu skema rancangan sistem pemenuhan energi listrik 
dengan perpaduan listrik dari PLN dan fotovoltaik untuk rumah tangga di kota Pangkalpinang 
sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, juga diberikan analisis 
untuk mengetahui kelayakan dan peluang penghematan ekonomi dari sistem fotovoltaik 
terhubungan jaringan listrik PLN tersebut melalui perhitungan biaya investasi, biaya 
penggantian komponen selama lifetime dan biaya konsumsi energi listrik yang masih harus 
dibayar ke PLN selama lifetime sistem. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap pertama yaitu 
pengumpulan data konsumsi energi listrik rumah tangga di kota Pangkalpinang dengan daya 
terpasang 1300 VA (30 rumah) dan 2200 VA (30 rumah), data intensitas matahari di 
Pangkalpinang serta data spesifikasi dan harga komponen sistem fotovoltaik (modul, 
inverter). Data konsumsi energi listrik rumah tangga diperoleh dari PLN Area Bangka.  

Tahap kedua yaitu pengolahan data konsumsi energi listrik rumah tangga. Data yang 
diperoleh masih berupa data bulanan selama 1 tahun (bulan April 2015 sampai dengan bulan 
Maret 2016). Untuk itu, dihitung nilai rata-rata konsumsi listrik hariannya untuk dapat 
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menentukan beban harian sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN. Beban harian 
sistem fotovoltaik yang dirancang divariasikan menjadi tiga yaitu 40%, 30% dan 20% dari 
nilai rata-rata konsumsi listrik harian rumah tangga. 

Tahap ketiga yaitu perancangan sistem fotovoltaik terhubung jaringan pada rumah 
tangga. Dalam hal ini, dihitung jumlah modul surya dan kapasitas daya grid tie inverter yang 
diperlukan untuk memenuhi beban harian sistem fotovoltaik. Perhitungan menggunakan 
persamaan (1) dan (2) [4]. 

      (1) 

       (2)   

 
Tahap keempat yaitu analisis ekonomi terhadap sistem fotovoltaik yang dirancang 

dengan cara melakukan perhitungan biaya total yang terdiri dari biaya investasi, biaya 
penggantian komponen selama lifetime sistem (25 tahun) dan biaya konsumsi listrik yang 
masih harus dibayar ke PLN selama lifetime sistem, kemudian membandingkan total biaya 
tersebut dengan biaya konsumsi listrik rumah tanpa fotovoltaik selama 25 tahun. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan peluang penghematan ekonomi dari pemanfaatan 
sistem fotovoltaik pada rumah tangga yang telah terhubung dengan jaringan listrik PLN. 
Untuk perhitungan biaya penggantian komponen selama lifetime sistem fotovoltaik, 
diasumsikan terjadi penurunan harga komponen (8% - 15% per tahun) sebagai akibat dari 
perkembangan teknologi dan industri yang menyebabkan biaya produksi menurun [5]. 
Diasumsikan pula biaya konsumsi listrik rumah tangga yang harus dibayarkan ke PLN tetap 
selama lifetime sistem karena kenaikan tarif listrik tiap tahun tidak terlalu signifikan [6].   

 

 
Gambar 1. Diagram alir tahapan penelitian 
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HASIL PEMBAHASAN 
Untuk menentukan beban harian sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN, 

dilakukan pengolahan data konsumsi energi listrik bulanan selama 1 tahun (April 2015 - 
Maret 2016) pada 30 rumah dengan daya terpasang 1300 VA dan 30 rumah dengan daya 
terpasang 2200 VA. Dari data konsumsi listrik bulanan tersebut, dihitung nilai konsumsi 
listrik harian rata-ratanya. Diperoleh nilai rata-rata konsumsi listrik harian rumah tangga 
dengan daya terpasang 1300 VA sebesar 9,51 kWh dan rata-rata konsumsi listrik harian 
rumah tangga dengan daya terpasang 2200 VA sebesar 14,68 kWh. Nilai rata-rata tersebut 
yang kemudian digunakan untuk menentukan beban harian sistem fotovoltaik terhubung 
jaringan pada rumah tangga. Jumlah beban harian sistem fotovoltaik divariasikan menjadi 
tiga yaitu 40%, 30% dan 20% dari nilai rata-rata konsumsi listrik harian rumah tangga. 
Variasi jumlah beban harian sistem fotovoltaik dapat dilihat dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Jumlah beban harian sistem fotovoltaik 

Kapasitas Daya 
Terpasang 

Rata-Rata 
Konsumsi Listrik Harian 

Variasi Persentase  
Beban Harian Sistem 

Jumlah Beban Harian 
Sistem 

1300 VA 9,51 kWh 
40% 3,800 kWh 
30% 2,850 kWh 
20% 1,902 kWh 

2200 VA 14,68 kWh 
40% 5,870 kWh 
30% 4,400 kWh 
20% 2,936 kWh 

Setelah menentukan jumlah beban harian sistem fotovoltaik, dilakukan perancangan 
menggunakan data berikut: 

1. Modul surya monokristalin dengan spesifikasi [8]: 

Daya puncak (P max) = 200 Wp 

Vmp = 37,8 V; Voc = 44,8 V 

Imp = 5,31 A; Isc = 5,75 A 

Dimensi = 158 x 80,8 x 4,5 cm 

2. Nilai rata-rata intensitas matahari di kota Pangkalpinang ialah 378,06 W/m2 (diperoleh 
dari HOMER). 

3. Faktor kerugian (losses) yang terjadi pada modul akibat pengaruh temperatur dan kondisi 
permukaan = 0,8 (80 %) [7]. 

4. Efisiensi inverter  = 80 % - 95 % [4]. Diasumsikan nilainya = 90 %. 

5. Lama penyinaran = 5 jam 

Dari data di atas, maka dapat dihitung η (efisiensi) sistem = faktor losses modul x η inv  

  = 80 % x 90 %  

  = 72 % = 0,72 
Jumlah modul surya dan kapasitas daya grid tie inverter yang diperlukan dihitung 

menggunakan persamaan (1) dan (2). Hasil perhitungan semua variasi jumlah beban harian 
sistem fotovoltaik untuk rumah dengan daya terpasang 1300 VA dapat dilihat pada Tabel 2 
sedangkan untuk rumah dengan daya terpasang 2200 VA dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Sistem fotovoltaik untuk daya terpasang 1300 VA 

Variasi beban 
Jumlah beban 
harian sistem 

Jumlah 

modul 
Kapasitas Inverter 

40% x nilai rata-rata konsumsi listrik harian 3,800 kWh 14 500 W, 24 V (2 unit) 

30% x nilai rata-rata konsumsi listrik harian 2,850 kWh 11 1000 W, 24 V (1 unit) 

20% x nilai rata-rata konsumsi listrik harian 1,902 kWh 7 500 W, 24 V (1 unit) 

 
 
 
Tabel 3. Sistem fotovoltaik untuk daya terpasang 2200 VA 

Variasi beban 
Jumlah beban 
harian sistem 

Jumlah 

modul 

Kapasitas 

Inverter 

40% x nilai rata-rata konsumsi listrik 
harian 

5,870 kWh 22 1000W, 24 V (1 unit) 

600 W, 24 V (1 unit) 

30% x nilai rata-rata konsumsi listrik 
harian 

4,400 kWh 17 600 W, 24 V (2 unit) 

20% x nilai rata-rata konsumsi listrik 
harian 

2,936 kWh 11 1000 W, 24 V (1 unit) 

  
Setelah mengetahui jumlah komponen sistem fotovoltaik yang dibutuhkan, selanjutnya 

dilakukan perhitungan biaya investasi, biaya penggantian komponen selama lifetime dan 
biaya konsumsi listrik yang masih harus dibayar ke PLN selama lifetime sistem. Hasil 
perhitungan biaya total untuk sistem fotovoltaik terhubung jaringan pada rumah dengan daya 
terpasang 1300 VA dapat dilihat pada Tabel 4 sedangkan untuk sistem fotovoltaik terhubung 
jaringan pada rumah dengan daya terpasang 2200 VA dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 4. Biaya total sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN pada rumah dengan 

daya terpasang 1300 VA  
 

Komponen Biaya (Rp) 

Jumlah beban harian sistem fotovoltaik (kWh) 

3,800 2,850 1,902 

Biaya investasi       

Modul surya (@Rp3.300.000) 46.200.000 36.300.000 23.100.000 

Inverter 3.250.000 2.450.000 1.625.000 

Biaya lainnya (asumsi 20% dari biaya 
komponen utama) 

9.890.000 7.750.000 4.945.000 

Jumlah biaya investasi 59.340.000 46.500.000 29.670.000 

Biaya penggantian komponen       

Inverter (lifespan 10 tahun) 2.025.016 1.526.550 1.012.508 

Jumlah biaya penggantian 2.025.016 1.526.550 1.012.508 

Biaya konsumsi listrik PLN       
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Biaya selama 25 tahun (Rp1.410,12/kWh) 72.466.067 84.522.593 96.553.737 

Jumlah biaya konsumsi listrik PLN 72.466.067 84.522.593 96.553.737 

Total Biaya 133.831.083 132.549.143 127.236.245 

Diketahui dari Tabel 4, biaya total selama lifetime sistem (25 tahun) yang terkecil 
adalah Rp 127.236.245 untuk memenuhi beban harian 1,902 kWh (20% dari rata-rata 
konsumsi listrik harian rumah tangga). Biaya total terkecil ini masih lebih besar jika 
dibandingkan dengan biaya konsumsi listrik rumah tangga selama 25 tahun yang keseluruhan 
kebutuhan listriknya dipenuhi oleh PLN yaitu sebesar Rp 120.692.171. Bila dihitung biaya 
per bulannya, maka biaya konsumsi listrik untuk sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik 
PLN (beban 1,902 kWh) ini lebih mahal Rp 21.814.  
 
 
 
Tabel 5. Biaya total sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN pada rumah dengan 

daya terpasang 2200 VA 
 

Komponen Biaya (Rp) 

Jumlah beban harian sistem fotovoltaik (kWh) 

5,870 4,400 2,936 

Biaya investasi       

Modul surya (@Rp3.300.000) 72.600.000 56.100.000 36.300.000 

Inverter 4.435.000 3.970.000 2.450.000 

Biaya lainnya (asumsi 20% dari biaya 
komponen utama) 

15.407.000 12.014.000 7.750.000 

Jumlah biaya investasi 92.442.000 72.084.000 46.500.000 

Biaya penggantian komponen       

Inverter (lifespan 10 tahun) 2.763.368 2.473.635 1.526.550 

Jumlah biaya penggantian 2.763.368 2.473.635 1.526.550 

Biaya konsumsi listrik PLN       

Biaya selama 25 tahun (Rp1.410,12/kWh) 111.808.415 130.464.302 149.044.044 

Jumlah biaya konsumsi listrik PLN 111.808.415 130.464.302 149.044.044 

Total Biaya 207.013.783 205.021.937 197.070.594 

 
Untuk rumah dengan daya terpasang 2200 VA, Tabel 5 menunjukkan bahwa biaya total 

selama lifetime sistem (25 tahun) yang terkecil adalah Rp 197.070.594 untuk memenuhi 
beban harian 2,936 kWh (20% dari rata-rata konsumsi listrik harian rumah tangga). Biaya 
total terkecil ini masih lebih besar jika dibandingkan dengan biaya konsumsi listrik rumah 
tangga selama 25 tahun yang keseluruhan kebutuhan listriknya dipenuhi oleh PLN yaitu 
sebesar Rp 186.305.054. Bila dihitung biaya per bulannya, maka biaya konsumsi listrik untuk 
sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN (beban 2,936 kWh) ini lebih mahal Rp 
35.885. 

Dari semua hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa belum ada 
peluang penghematan ekonomi untuk sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN baik 
pada rumah dengan daya terpasang 1300 VA maupun rumah dengan daya terpasang 2200 VA. 
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Akan tetapi, sistem fotovoltaik masih layak untuk diimplemetasikan pada rumah tangga yang 
telah terhubung jaringan listrik PLN dengan pertimbangan bahwa biaya per bulan yang 
dikeluarkan tidak terlalu jauh berbeda (hanya sedikit lebih mahal) dibandingkan dengan biaya 
per bulan yang harus dibayarkan ke PLN jika tidak ada fotovoltaik. Sistem fotovoltaik juga 
dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan pada rumah yang sering mengalami 
pemadaman listrik PLN terutama pada siang hari. 

 
KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa belum ada peluang penghematan 
ekonomi untuk sistem fotovoltaik terhubung jaringan listrik PLN baik pada rumah dengan 
daya terpasang 1300 VA maupun rumah dengan daya terpasang 2200 VA di kota 
Pangkalpinang. Dari beberapa variasi beban harian sistem fotovoltaik tersebut, yang paling 
ekonomis ialah beban harian sebesar 20% dari rata-rata konsumsi listrik harian rumah tangga.  

Untuk beban harian sistem fotovoltaik sebesar 1,902 kWh pada rumah dengan daya 
terpasang 1300 VA dibutuhkan 7 modul surya 200 Wp dan 1 unit inverter 500 W, 24 V. 
Dengan konfigurasi ini, diketahui bahwa biaya konsumsi listrik untuk sistem fotovoltaik 
terhubung jaringan listrik PLN dengan beban harian 1,902 kWh lebih mahal Rp 21.814/bulan 
bila dibandingkan dengan biaya konsumsi listrik per bulan untuk rumah tanpa fotovoltaik. 

Untuk beban harian sistem fotovoltaik sebesar 2,936 kWh pada rumah dengan daya 
terpasang 2200 VA dibutuhkan 11 modul surya 200 Wp dan 1 unit inverter 1000 W, 24 V. 
Dengan konfigurasi ini, diketahui bahwa biaya konsumsi listrik untuk sistem fotovoltaik 
terhubung jaringan listrik PLN dengan beban harian 2,936 kWh lebih mahal Rp 35.885/bulan 
bila dibandingkan dengan biaya konsumsi listrik per bulan untuk rumah tanpa fotovoltaik. 
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ABSTRAK 
 
Pemetaan  geologi dan uji sifat fisika batuan andesit di Lampung Selatan ini sangat penting, 
dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kawasan ini. Pemetaan dilakukan dengan 
citra satelit yang ditindak lanjuti dengan survey geologi lapangan. Pengujian sifat fisika 
batuan non-logam pengujian di laboratorium melalui uji keausan Los Angeles, berat jenis dan 
penyerapan air. Hasil pemerian geologi menunjukan bahwa batuan non-logam di daerah ini 
merupakan hasil intrusi batuan vulkanik. Distribusi batuan non-logam muncul secara 
mengelompok di Gn. Pancong, Gn. Sepan dan sekitarnya di Bakauheni, di Tanjungan  dan 
Tarahan. Pengujian keausan menunjukan hasil antara 13% - 31%. Sedangkan berat jenis 
antara 2,35 – 2,68 gram/cc dan tingkat penyerapan terhadap air antara 0,50 % - 1,17%. Sifat 
fisika ini menunjukan sifat fisika yang baik, yang berdasarkan SII.0378-80, dapat digunakan  
untuk podasi bangunan berat. Dari hasil pemetaan dan uji sifat fisika menunjukan Kualitas 
batuan di Tanjungan dan Tarahan lebih baik dan berumur lebih tua (F. Komplek Gunung 
Kasih), sedangkan di Bakauheni dan sekitarnya  berumur lebih muda dengan  tingkat 
pelakupan lebih intensif. 

Kata Kunci: pemetaan geologi, uji sifat fisika, Lampung Selatan  

PENDAHULUAN 

Kualitas batuan yang memenuhi syarat sebagai bahan baku struktur konstruksi 
dikontrol oleh sifat fisiknya antara lain kekerasan, kuat tekan, kuat geser, daya rekat, dan 
sebagainya. Sifat fisik batuan erat kaitannya dengan komposisi kimia dan mineral batuan 
serta cara terbentuknya batuan tersebut/petrogenesa. Berdasar komposisi kimia dan mineral, 
batuan yang memenuhi standar kualitas biasanya yang memiliki kadar alumina silikat hidrous 
atau lempung yang rendah, dan tinggi silika sehingga tidak akan mudah berubah sifat fisiknya 
jika bereaksi dengan fluida. Berdasar genesanya, jenis batuan yang paling baik adalah yang 
berasal dari pembekuan magma atau kristalisasi mineral yang saling mengunci, maupun 
sedimentasi butiran keras yang tersemenkan oleh silika dengan baik, sehingga kohesivitasnya 
tinggi. Berdasar kriteria tersebut, jenis batuan yang memenuhi syarat antara lain batupasir 
kuarsa, batugamping, dan batuan vulkanik. Berdasar kondisi geologinya, salah satu jenis 
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batuan di sekitar Lampung Selatan yang kualitasnya baik dan paling potensial berupa batuan 
vulkanik yang berumur muda/kuarter maupun yang berumur tua/tersier. 

Potensi batuan vulkanik di KSN Selat Sunda berkaitan dengan keberadaan gunungapi 
muda, baik batuan yang merupakan hasil pembekuan magma dalam dan atau hasil erupsi 
permukaan. Gunungapi yang tersebar di kedua sisi pulau [3], yaitu di Lampung Selatan ada 
G. Ratai (padam), G. Betung (padam), kompleks G. Rajabasa (tipe C), G. Sebesi (padam), 
dan G. Krakatau (tipe A).  Di wilayah Banten, lokasi potensi terdekat berada di wilayah Dano 
dan sekitarnya, antara lain berupa kaldera Dano, G. Karang (tipe B), G. Pulasari (tipe B), G. 
Aseupan Muda (padam), G. Aseupan Tua (padam), G. Panaitan (padam), dan G. Gede-Merak 
(padam), dan Gunungapi purba Sangiang di tengah selat. 

Batuan andesit merupakan batuan vulkanik yang dominan muncul di Lampung Selatan 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan galian. Pemanfaatannya kian banyak ditambang, dan 
telah memenuhi sebagian kebutuhan akan bahan galian dalam membangun infrastruktur di 
kawasan Lampung dan Sumatera Selatan. Penelitian ini akan memetakan distribusi batuan 
jenis ini secara luas dan mencari sifat fisika paling baik untuk menyediakan bahan galian 
kualitas tinggi.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur secara mendalam tentang geologi, 
geofisika, bahan galian non-logam, dan pengusahaannya di Lampung Selatan. Pengamatan 
keberadaan distribusi batuan andesit melalui pengamatan Citra Satelit, data topografi dan 
analisanya. Kemudian hasil analisa citra satelit ini ditindak lanjut dengan pengamatan batuan 
secara langsung (survey geologi) sekaligus pengambilan sambel batuan pada lokasi-lokasi 
yang potensial di Bakauheuni di bagian Selatan dan Tanjungan dan Tarahan di bagian Utara. 
Kemudian sampel batuan di uji sifat fisikanya di laboratorium. Sampel batuan juga di uji 
secara petrografi. Hasil pengamatan secara keseluruhan di analisa dan di interpretasi 
distribusi batuan andesit dan sifat fisik nya, sehingga dapat direkomendasikan pengembangan 
area penambangan selanjutnya.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Citra Satelit KSN-Selat Sunda dan Identifikasi Potensi Batuan Non-Logam 
Analisis citra bertujuan untuk mendelineasi objek kajian, atau melokalisir jenis batuan 

berdasarkan kenampakan tekstur dan ronanya di citra [2], di mana jenis batuan yang menjadi 
sasaran adalah jenis batuan beku baik plutonik maupun vulkanik. Citra yang digunakan 
adalah DEM-SRTM (Digital Elevation Model-Surface Radar Thematic Map) dan kemudian 
diproses menggunakan perangkat lunak Map-Info.  

Berdasarkan analisis citra, morfologi daerah Tarahan dan sekitarnya [4],  secara umum 
berupa perbukitan bergelombang rendah hingga dataran, dan di beberapa bagian terlihat 
perbukitan bergelombang kuat (Gambar 1, lingkaran merah). Interpretasi geologi 
mengindikasikan perbukitan bergelombang kuat tersusun atas batuan keras, dalam hal ini 
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batuan beku atau metamorf, sedangkan morfologi bergelombang rendah hingga dataran 
diinterpretasi sebagai litologi yang kurang keras (batuan sedimen halus-tuff). 

Berdasarkan analisis citra, morfologi daerah Bakauheni dan sekitarnya [4],  secara 
umum berupa perbukitan bergelombang kuat di bagian selatan, pegunungan vulkanik di 
bagian barat, selebihnya berupa dataran-perbukitan bergelombang rendah di bagian utara 
(Gambar 2). Interpretasi geologi mengindikasikan perbukitan bergelombang kuat tersusun 
atas batuan keras, dalam hal ini batuan beku, sedangkan morfologi pegunungan vulkanik 
diinterpretasi sebagai litologi yang tersusun atas material vulkanik (campuran breksi-lava-
tuff).Sedangkan daerah dataran di utara diinterpretasi merupakan dataran alluvial dan 
sedimen lunak. 

Berdasarkan interpretasi citra dapat ditentukan daerah yang akan dilakukan pengecekan 
lapangan/ground checking dan pengambilan sampel batuan untuk analisis laboratorium. 
Metode ground checking dipilih karena daerah kajian terlalu luas, sehingga tidak 
memungkinkan dilakukan pemetaan geologi detil. Titik  pengecekan ditentukan dan dipilih 
berdasar interpretasi citra yang memperlihatkan tekstur kasar dan slope relatif curam dengan 
morfologi perbukitan bergelombang sedang-kuat, yang diduga merupakan batuan beku. 

 

 

Tarahan 
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Gambar 1. Analisis citra daerah Tarahan dan sekitarnya [4] 
 
 

   
 

Gambar 2.  Penentuan titik observasi geologi dan sampling berdasar analisis citra daerah 
Bakauheni dan sekitarnya lingkaran merah [4]. 

 
Pengamatan dengan citra satelit dilakukan dengan tiga jenis citra, yaitu citra rgb, ndvi 

dan komposit mineral, seperti ditunjukan masing-masing pada Gambar 3a, 3b dan 3c. Citra 
rgb menunjukan citra warna merah-hijau-biru (red-green-blue). 

Area yang dilingkari merupakan area dengan tutupan lahan yang minimal (Gambar 3a). 
Gambar 3b menunjukan citra ndvi, dimana bagian yang hitam menunjukan area dengan 
vegetasi yang minimal. Terlihat ada kesebandingan area antara Gambar 3a dengan 3b.  
Gambar 3c menunjukan komposit mineral, dimana bagian anomali yang ditunjukan oleh 
Gambar 3a dan 3c juga ditunjukan dengan anomali citra biru pada komposit mineral.  

 
 
 
 
 
 
 

Bakauheni 

Kalianda 

G.Rajabasa 
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(a) (b) 

(c) 
Gambar  3. Citra satelit dan indikasi batuan non-logam potensial [4] 

 
 
3.2 Geologi Lampung bagian Selatan 

Berdasar objek dan lokasi kajian, geologi Lampung bagian Selatan dibagi menjadi 
dua wilayah yaitu Tarahan dan sekitarnya serta Bakauheni dan sekitarnya. Pembagian ini 
didasarkan pada sebaran batuan yang dijadikan objek kajian utama pada penelitian ini.  
 
3.3 Geologi Tarahan dan sekitarnya 

Menurut Peta Geologi Lembar Tanjungkarang [1] , daerah Tarahan dan sekitarnya 
tersusun oleh beberapa satuan batuan yang berumur kapur hingga kuarter (Gambar 4). Batuan 
tertua yang tersingkap adalah Granodiorit Sulan, yang terdiri atas granodiorit dan diorit, 
merupakan batuan beku dalam komposisi intermediet-sedikit asam, diperkirakan berumur 
kapur (> 66 juta tahun yl), satuan ini menyebar di bagian utara daerah pemetaan (warna 
merah, kode Kgdsn). Batuan yang lebih muda berumur Eosen yaitu sumbat basalt, dimensi 
dan sebarannya tidak terlalu besar dan menerobos batuan jenis lain (warna coklat, kode 
Tpeb).Satuan berikutnya adalah sekis Way Galih, yang terdiri atas batuan metamorf sekis 
amfibol dan amfibolit hijau, menyebar di bagian Selatan satuan granodiorit (warna ungu, 
kode Pzgs).  
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Satuan berikutnya yang lebih muda adalah Formasi Tarahan, yang terdiri atas asosiasi 
batuan tuff dengan breksi sisipan rijang, berumur Oligosen, penyebarannya memanjang di 
bagian barat dari utara ke selatan (warna cokelat, kode Tpot), satuan berikutnya yang lebih 
muda Formasi Sabu, terdiri dari breksi konglomeratan dan batupasir berumur oligosen akhir, 
Formasi Surungbatang berupa tuf, breksi tufan, tuff pasiran dan grewake berumur pliosen, 
dan Formasi Lampung berupa tuf lapilli, batulempung tufan, dan batupasir tufan, berumur 
kuarter. Penyebaran Formasi Lampung ini paling luas menyebar dari tengah kearah Selatan-
Timur (warna pink, kode Qtl). 

 

 
Gambar 4. Peta geologi Tarahan dan sekitarnya [1] 

 
3.4 Geologi Bakauheni dan sekitarnya 

Geologi daerah Bakauheni dan sekitarnya relatif lebih sederhana [1], hanya tersusun 
oleh empat jenis batuan, yaitu yang tertua andesit berumur Paleosen dengan karakteristik 
kekar lembaran, Formasi Lampung berupa asosiasi tuf lapilli, batupasir tufan dan 
batulempung tufan, Endapan vulkanik Rajabasa berupa asosiasi breksi, lava, dan tuf, dan 
satuan termuda berumur Resen berupa endapan alluvial (Gambar 5) 
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Gambar 5. Peta geologi Bakauheni dan sekitarnya [1] 

 

3.5 Survey Geologi Semi Detail  KSN-Selat Sunda Sisi Sumatera (Lampung Selatan) 

Survey geologi semi detil dilakukan di titik-titik dan wilayah yang sudah ditentukan 
dengan menggunakan interpretasi citra, observasi meliputi identifikasi dimensi singkapan, 
geometri, warna, struktur, tekstur, kekerasan, tingkat pelapukan, komponen penyusun, dan 
kemenerusan batuan. 

Secara umum ada tiga jenis litologi dominan yang dijumpai  di Tarahan yaitu andesit 
basaltik, andesit, dan tuf lapili [4]. 
a. Amfibolit 

Litologi secara umum berwarna gelap, sangat kompak dan keras, tekstur hornfelsik, 
mineral penyusun utama berupa hornblende, piroksen dan sedikit olivine. Singkapan 
cukup besar dengan dimensi sekitar 4x8 meter. 

b. Andesit porfiri 
Litologi berwarna gelap, masih cukup segar, keras dan kompak, terdapat struktur kekar 
berlembar, tekstur porfiritik-afanitik dengan mineral penyusun utama plagioklas dan 
hornblende, dimensi singkapan cukup besar hingga beberapa meter. 

c. Tuf lapili 
Litologi berwarna abu-abu cerah, tekstur fragmental tersusun atas abu vulkanik berukuran 
halus hingga kasar, agak lapuk, kekerasan rendah/relatif lunak. 

d. Andesit 
Litologi andesit dijumpai di sepanjang Pesisir Timur Lampung bagian selatan, dari 
Bakauheni hingga wilayah Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. Karakteristik 
andesit yang dijumpai pada umumnya hamper sama yaitu warna segar abu-abu gelap, 
warna lapuk abu-abu kecoklatan, tekstur afanitik hingga porfiritik, struktur kekar 
berlembar/sheeting joint, dalam kondisi segar sangat keras, mineral penyusun utama 
berupa plagioklas dan hornblende. 

e. Batupasir tufan 
Batupasir tufan dan tuf dijumpai di sekitar gunung pancung, sekitar 1km sebelah utara 
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Bakauheni. Karakteristik batupasir tufan yaitu warna abu-abu cerah, berlapis tebal dengan 
perlapisan 30 cm hingga > 1 meter, tekstur klastik, sortasi baik, struktur sedimen graded 
bedding, ukuran butir 0,1-1 mm, kekerasan sedang-lunak. 

f. Breksi tufan 
Breksi tufan dijumpai di sekitar 2 km sebelah barat Bakau, juga dijumpai di Gunung 
Pancong, berasosiasi dengan endapan tuff dan pasir tufan.Tekstur batuan matriks 
supported, sortasi buruk, dengan matriks dominan tuff sedangkan fragmen penyusunnya 
berupa pecahan andesit berbagai ukuran beberapa cm hingga puluhan cm.  

 
Survey geologi di lokasi Bakauheni dan sekitarnya difokuskan pada bagian Selatan dan 

perbukitan di sepanjang Pantai Timur hal ini juga didasarkan pada analisis citra yang 
dilakukan sebelumnya, di mana secara umum litologi yang dijumpai berupa andesit 
berstruktur kekar lembar dan kekar kolom, perselingan tuf dan breksi tufan, dan batupasir 
tufan. 
 
3.6 Analisis Petrografi 

Analisis petrografi adalah pengamatan dan identifikasi batuan secara mikroskopis 
dengan objek analisis berupa sayatan tipis batuan, yaitu batuan yang dipotong dan diasah 
sampai ketebalan 0,03 mm, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan mikroskop 
polarisasi. Analisis petrografi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kenampakan mikroskopis 
batuan, meliputi tekstur, struktur dan jenis mineral yang menyusun batuan beserta 
kelimpahannya. Determinasi/pembedaan jenis mineral secara mikroskopis didasarkan pada 
perbedaan sifat optik mineral (sifat mineral yang berhubungan dengan kemampuan mineral 
menyerap dan meneruskan cahaya terpolarisasi). 

Analisis petrografi diperlukan untuk mengkonfirmasi jenis batuan dan jenis mineral 
penyusun batuan secara lebih akurat, karena keterbatasan pengamatan dengan mata tanpa 
menggunakan alat bantu.Analisis dilakukan pada sampel terpilih yang dianggap mewakili 
tiap variasi batuan yang terlihat secara visual, dan mewakili satuan batuan dari tiap lokasi di 
Tarahan dan Bakauheni. 

Secara umum ada tiga jenis batuan yang diamati [4], yaitu basalt-amfibol, andesit dan 
tuff, dengan variasi batuan pada andesit meliputi andesit hornblende, andesit, dan andesit 
porfiri, sementara variasi tuf meliputi tuf halus dan tuf lapilli.   

3.7 Uji Kuat Tekan Uniaxial 
Penekanan uniaksial terhadap contoh batuan selinder merupakan uji sifat mekanik yang 

paling umum digunakan. Uji kuat tekan uniaksial dilakukan untuk menentukan kuat tekan 
batuan (σt ), Modulus Young (E), Nisbah Poisson (v) , dan kurva tegangan-regangan. Contoh 
batuan berbentuk silinder ditekan atau dibebani sampai runtuh. Perbandingan antara tinggi 
dan diameter contoh silinder yang umum digunakan adalah 2 sampai 2,5 dengan luas 
permukaan pembebanan yang datar, halus dan paralel tegak lurus terhadap sumbu aksis 
contoh batuan. Dari hasil pengujian akan didapat data kuat tekan batuan (σc atau qu) sebagai 
berikut: 

Harga tegangan pada saat contoh batuan hancur didefinisikan sebagai kuat tekan 
uniaksial batuan dan diberikan oleh hubungan : 
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          (1) 

dengan : 
σc = Kuat tekan uniaksial batuan (MPa) 
F   = Gaya yang bekerja pada saat contoh batuan hancur (kN) 
A   = Luas penampang awal contoh batuan yang tegak lurus arah gaya (mm) 

 
Berdasar analisis kuat tekan dan densitas batuan 3 sampel dari Tarahan dan sampel dari 

Bakauheni,  secara umum menunjukkan nilai kuat tekan yang cukup tinggi, andesit memiliki 
kisaran kuat tekan ultimate antara 1125 hingga 1364 kg/cm2 sedangkan ampibolit memiliki 
nilai kuat tekan lebih besar yaitu 1558 kg/cm2 (Tabel 1). 

Bila mengacu pada SII.0378-80, kuat tekan minimum untuk pondasi bangunan berat 
adalah 1500 kg/cm2 dan kuat tekan minimum untuk pondasi bangunan sedang adalah 1000 
kg/cm2, maka batuan jenis ampibolit memenuhi syarat untuk digunakan sebagai pondasi 
bangunan berat (angka qu>1500 kg/cm2), sedangkan seluruh andesit yang diuji memenuhi 
kriteria sebagai bahan pondasi bangunan sedang karena 1500> nilai qu-nya > 1000 kg/cm2 
(lihat Tabel 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Hasil Analisis Kuat tekan dan densitas batuan 

No Kode Lokasi 
Jenis 

batuan 
Kuat tekan ultimate (qu) 

kg/cm2 
Kuat tekan ijin 

(qa) kg/cm2 
Densitas 
(gr/cm3) 

1 T-01 Tarahan 
Andesit 
basaltik 

1364.755 454.9184 2.89 

2 T-02 Tarahan ampibolit 1558.244 519.4148 3.23 

3 T-03 Tarahan Andesit 1254.858 418.2859 2.83 

4 B-01 Bakauheni Andesit 1294.154 431.3846 2.79 

5 B-02 Bakauheni Andesit 1125.224 375.0746 2.86 

6 B-03 Bakauheni Andesit 1232.621 410.8738 2.77 

7 B-04 Bakauheni Andesit 1253.924 417.9746 2.74 

8 B-05 Bakauheni Andesit 1139.289 379.7629 2.59 

 
3.8 Uji Sifat Keausan (Los Angeles), Daya Serap terhadap air dan Densitas 

Pemetaan dilakukan di daerah potensial batuan untuk bahan bangunan, yang dilengkapi 
dengan sampel batuan yang akan di uji sifat fisika nya di laboratorium. Sampel batuan terdiri 
dari 9 sampel, masing-masing dari Gn. Sepan, Gn. Pancong, Kelawi, Tanjung Tua dan Durian 
Payung di sekitar Bakauheni, dan 2 sampel dari Tanjungan, juga 2 sampel dari Tarahan. 
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Batuan yang potensial sebagai bahan bangunan meliputi batuan andesit, basalt dan marmer.  
Uji sifat fisika batuan meliputi sifat keausan cara Los Angeles (%), sifat penyerapan 

terhadap air (%) dan densitas Bulk batuan (gr/cc). Hasil pengujian sifat fisika ini ditunjukan 
seperti pada Tabel 2 di bawah ini [4].   

Tabel 2. Sifat Fisika Batuan non-logam di Bakauheni, Tanjungan dan Tarahan 

No  Nama Daerah UTM X UTM Y 
Jenis 

Batuan 

Sifat Fisika Batuan 

Keausan 
(%) 

Penyerapan 
(%) 

Berat 
Jenis 

(gr/cc) 
1 Gunung Sepan 583891 9354829 Andesit 16,49 2,45 2,35 
2 Gunung Pancong 584661 9355680 Andesit 13,57 0,58 2,69 
3 Kelawi 578612 9353786 Andesit 27,19 1,16 2,55 
4 Durian Payung 584976 9357273 Basalt 31,52 1,70 2,62 
5 Tanjung Tua 580903 9351778 Andesit 14,07 1,37 2,52 
6 Tanjungan 1 547635 9389996 Andesit  16,30 1,24 2,61 
7 Tanjungan 2 549513 9384768 Andesit  13,77 1,16 2,55 
8 Tarahan Bawah 548777 9383527 Marmer 15,62 1,65 2,52 
9 Tarahan Atas 540116 9390153 Andesit 14,37 1,48 2,66 

 
Hasil pengujian sifat fisika menunjukan sifat keausan (Los Angeles) antara 13,57 – 

31,52 %. Harga ini masih lebih kecil dari harga maksimum yang dipersyaratkan, yaitu 40 % 
(SII.0378-80). Namun harga sifat keausan yang relatif besar terlihat di Kelawi (27,19%) dan 
Durian Payung (31,52%). Sifat keausan yang merata terlihat di Tarahan dan Tanjungan.  

Sifat fisika terhadap penyerapan air menunjukan sifat yang baik, karena masih dibawah 
nilai ambang maksimum, yaitu 5 % (SII.0378-80). Harga penyerapan terhadap air yang relatif 
besar nampak pada sampel dari Gn. Sepan. Adapun berat jenis Bulk dari keseluruhan sampel 
menunjukan nilai antara 2,35 – 2,69 gr/cc. Nilai berat jenis ini relatif baik sebagai bahan 
bangunan. 

  

KESIMPULAN 

1. Inventarisasi sumber daya mineral khususnya perlu terus dilakukan, untuk memenuhi 
kebutuhan yang terus meningkat di Lampung. Terutama di Wilayah Pengembangan 
Strategis (WPS) di Lampung Selatan melalui program yang dirancang Kementeriaan 
Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pengembangan Merak-
Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT).  

2. Metode pencitraan satelit yang ditindak lanjuti dengan pemetaan geologi, merupakan 
langkah yang efektif dalam pemetaan sumber daya mineral dan dapat memberikan 
gambaran distribusi dan kuantitas.  

3. Pengujian sifat fisika (densitas, kuat tekan, kausan dan daya serap terhadap air) di 
laboratorium menggambarkan kualitas batuan andesit. 

4. Hasil pengujian sifat fisika menunjukan bahwa batuan di Bakauheni dan Tanjungan 
memiliki densitas antara 2,7 – 3,2 gram/cc, dimana densitas batuan rata-rata di Tanjungan 
lebih tinggi daripada batuan di Bakauheni dan sekitarnya.  
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5. Berdasar analisis kuat tekan dan densitas batuan 3 sampel dari Tarahan dan sampel dari 
Bakauheni, secara umum menunjukkan nilai kuat tekan yang cukup tinggi, andesit 
memiliki kisaran kuat tekan ultimate antara 1125 hingga 1364 kg/cm2 sedangkan 
ampibolit memiliki nilai kuat tekan lebih besar yaitu 1558 kg/cm2. 

6. Bila mengacu pada SII.0378-80, kuat tekan minimum untuk pondasi bangunan berat 
adalah 1500 kg/cm2 dan kuat tekan minimum untuk pondasi bangunan sedang adalah 
1000 kg/cm2, maka batuan jenis ampibolit memenuhi syarat untuk digunakan sebagai 
pondasi bangunan berat (angka qu>1500 kg/cm2), sedangkan seluruh andesit yang diuji 
memenuhi kriteria sebagai bahan pondasi bangunan sedang karena 1500> nilai qu-nya > 
1000 kg/cm2. 
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ABSTRAK 
 
Rumah sakit rumah sakit mempunyai tujuan memberikan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam rangka 
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kenyataannya dalam 
pencapaian tujuan rumah sakit tersebut diatas terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhinya salah satunya keselamatan dan kesehatan SDM rumah sakit itu sendiri. 
SDM sangatlah dominan dalam pencapaian tujuan rumah sakit karena bagaimana mungkin 
pelayanan kesehatan diberikan secara maksimal oleh SDM rumah sakit dalam rangka 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya kalau mereka sendiri dalam 
keadaan yang tidak selamat dan tidak sehat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik 
melakukan pengamatan dan analisis terhadap implementasi standar kesehatan bagi petugas di 
rumah sakit untuk memperoleh gambaran umum tentang apa saja yang telah diupayakan 
dalam rangka menjaga kesehatan petugas di rumah sakit tersebut berdasarkan standar yang 
ada. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yang diarahkan untuk 
memberikan gambaran“Implementasi Standar Kesehatan Bagi Petugas Di Rumah Sakit” 
berdasarkan peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan teori yang terkait. Penelitian 
dilakukan di Rumah Sakit X kota Palembang selama 6 bulan (Januari - Juni 2014). Subjek 
(informan) dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, sedangkan untuk objeknya adalah standar 
K3RS yang telah diimplementasikan terhadap petugas di Rumah Sakit tersebut.Dari hasil 
penelitian, Implementasi Standar Kesehatan Kerja bagi Petugas di Rumah Sakit X di Kota 
Palembang dilaksanakan berdasarkan standar dari Kepmenkaes No. 1087 tahun 2010 tentang 
K3RS, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi SDM rumah sakit, 
melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi sdm rumah sakit, melakukan pemeriksaan 
kesehatan khusus, melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/pelatihan tentang kesehatan 
kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik sdm dan 
memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM  RS. Keberhasilan 
Implementasi Standar Kesehatan Kerja bagi Petugas di Rumah Sakit X di Kota Palembang 
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kejelasan instruksi, isi/standar 
kebijakan telah ditetapkan secara jelas dan ditransmisikan kepada kelompok sasaran dan 
adanya kesediaan kelompok sasaran (target group). 
 
Kata Kunci : Implementasi, kesehatan kerja, rumah sakit 
 

PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
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UU No. 44 tahun 2009 mengamanatkan bahwa rumah sakit mempunyai tujuan 
memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yaitu  promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya.1 Kenyataannya dalam pencapaian tujuan rumah sakit tersebut diatas 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya keselamatan dan kesehatan 
SDM rumah sakit itu sendiri. SDM sangatlah dominan dalam pencapaian tujuan rumah sakit 
karena bagaimana mungkin pelayanan kesehatan diberikan secara maksimal oleh SDM 
rumah sakit dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 
kalau mereka sendiri dalam keadaan yang tidak selamat dan tidak sehat.  

Berdasarkan hal diatas maka pengelola tempat kerja di Rumah Sakit mempunyai 
kewajiban untuk menyehatkan para tenaga kerjanya. Salah satunya adalah melalui upaya 
kesehatan kerja disamping keselamatan kerja, sehingga Rumah Sakit dituntut untuk 
melaksanakan upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan secara 
terintegrasi dan menyeluruh agar risiko terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan 
Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) di Rumah Sakit dapat dihindari. Urgensi dari K3RS ini 
menurut Tarwaka dalam Ivana2 bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan 
suatu upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja 
terhadap bahaya dari akibat kecelakaan kerja. Konradus3 bahwa keselamatan dan kesehatan 
kerja itu membangun SDM pekerja yang sehat, produktif dan kompetitif.  

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab4 adalah "tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijakan”. Sedangkan tujuan dari implementasi keselamatan 
dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara5 adalah sebagai berikut: agar setiap pegawai 
mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis, 
agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin, 
agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan 
dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, 
dan partisipasi kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 
lingkungan atau kondisi kerja, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam 
bekerja. Lain lagi halnya kalau menurut Tambusai dalam K3 RS Persahabatan6 bahwa 
keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan usaha yang manfaatnya akan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, keamanan aset, dan menjaga kelangsungan bekerja. Selain itu juga 
menurut Ichsan dalam K3 RS Persahabatan6 bahwa dengan adanya K3 ini pihak RS dapat 
menekan serendah mungkin (nol) faktor bahaya di lingkungan kerja dan kondisi kesehatan 
karyawan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini senada dengan Bambang dalam K3 
RS Persahabatan6 bahwa dengan adanya K3 RS dapat dicapai suatu derajat kesehatan yang 
optimal dan peningkatan produktivitas sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan 
efisiensi dan mutu pelayanan RS. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan 
analisis terhadap Implementasi “Standar Pelayanan Kesehatan Bagi Petugas Di Rumah 
Sakit” untuk memperoleh gambaran umum  tentang apa saja yang telah diupayakan dalam 
rangka menjaga kesehatan petugas di rumah sakit tersebut berdasarkan standar yang ada. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi secara umum 
tentang pelayanan kesehatan kerja bagi petugas di rumah sakit. Sedangkan tujuan khusus 
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adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis pelayanan kesehatan kerja yang 
diberikan kepada petugas di rumah sakit.  

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep tentang 
implementasi bidang kesehatan, khususnya bidang kesehatan kerja  di rumah sakit. Secara 
praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumber informasi 
tentang implementasi kesehatan kerja  di rumah sakit. 

 
METODE PENELITIAN  

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan sifatnya  
kualitatif, sehingga penelitian ini bersifat menggambarkan tentang  “Standar Kesehatan Bagi 
Petugas Di Rumah Sakit”. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit X di kota Palembang 
selama 6 (enam) bulan dari Januari sampai dengan Juni 2014. Subjek (informan) dalam 
penelitian ini berjumlah  4 orang, sedangkan untuk objeknya adalah standar K3RS yang telah 
diimplementasikan terhadap petugas di Rumah Sakit tersebut.  

Data – data dalam penelitian ini diambil dari sumber data sebagai berikut: data primer 
diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik melalui wawancara mendalam (kepala P2K3, 
kepala bidang K3 dan petugas kesehatan RS) maupun observasi langsung ke lapangan dengan 
pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 
sumber yang mendukung penelitian ini seperti buku-buku, tulisan-tulisan dan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara (pedoman 
wawancara) dengan pihak - pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, melalui dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan standar kesehatan kerja bagi petugas di rumah sakit, dan 
terjun langsung ke lapangan guna melihat secara langsung bagaimana standar tersebut diatas 
dilaksanakan. Untuk menganalisa data maka peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif 
kualitatif, dimana data-data yang diperoleh memberikan gambaran masalah yang 
dikemukakan, selanjutnya masalah tersebut diklasifikasikan, dianalisa kemudian ditarik 
kesimpulan.  

Untuk mengkaji implementasi standar kesehatan kerja bagi petugas di rumah sakit, 
maka peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Hogwood dan Gunn dalam 
Wahab 4 yang dihubungkan dengan implementasi standar kesehatan kerja bagi SDM rumah 
sakit, Kebijakan yang dimaksud adalah Kepmenkes No.1087/MENKES/SK/VIII/2010 
tentang standar K3RS yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi SDM 
rumah sakit, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi sdm rumah sakit, melakukan 
pemeriksaan kesehatan khusus, melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/pelatihan tentang 
kesehatan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan 
fisik sdm dan memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM  RS.7 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi SDM Rumah Sakit  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan fisik SDM secara lengkap, pemeriksaan 

kesegaran jasmani SDM, melakukan rontgen paru-paru (bilamana mungkin/perlu), 
melakukan pemeriksaan di laboratorium secara rutin, dan pemeriksaan lain yang dianggap 
perlu, selain itu dilakukannya pemeriksaan yang sesuai kebutuhan guna mencegah bahaya 
yang diperkirakan timbul, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pernyataan diatas 
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didukung oleh pernyataan staff P2K3RS yang menyatakan bahwa: 
“Sudah. Dilakukan setiap sebelum mereka bekerja dan sesuai standar Kemenkes dan 

pencapaiannya 100%. Bisa dilihat di SOP kami. Kalau kendala tidak ada. Mereka tahu ini 
untuk kebaikan mereka sendiri”. 

 
 
 
 
 

Tabel 1. Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Pra Pekerjaan 
No Pernyataan  Jumlah Informan 

1. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Pra Pekerjaan 
sudah dilaksanakan dan sesuai standar Kemenkes 

4 

2. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Pra Pekerjaan 
sudah dilaksanakan tapi belum sesuai standar Kemenkes 

0 

3. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Pra Pekerjaan 
belum dilaksanakan  

0 

Jumlah  4 
 
Mengacu pada data tabel 1, data hasil wawancara dengan karyawan dan staff P2K3RS  

dan dokumentasi laporan pencapaian kegiatan pemeriksaan kesehatan pra pekerjaan bagi 
SDM RS diatas, terlihat bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan SDM RS sebelum 
bekerja/pra pekerjaan dalam pelaksanaan K3RS ini sudah dilaksanakan sesuai standar 
Kemenkes tentang standar K3RS oleh RS X dan berjalan lancar karena target 100% kegiatan 
ini terlaksana sudah tercapai (berdasarkan data dokumentasi) dan tidak terdapat kendala 
karena SDM RS menyadari kegiatan ini demi kebaikan mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan 
bahwa implementasi kebijakan oleh RS X sudah baik karena sudah memenuhi/melaksanakan 
salah satu komponen wajib dalam tahap implementasi yang harus dilaksanakan oleh RS X 
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melaksanakan prosedur standar yang 
dalam hal ini adalah prosedur standar pemeriksaan kesehatan pra pekerjaan bagi SDM RS. 

Hal ini bila dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan yaitu kesediaan 
kelompok sasaran (target group) mematuhi output kebijakan dapat diambil kesimpulan 
bahwa keberhasilan kegiatan tersebut diatas karena faktor kesediaan kelompok sasaran 
(target group) yang berupa kesadaran akan pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan ini 
sehingga bisa berjalan dengan lancar. Suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa 
adanya kesediaan/dukungan dari kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari 
kelompok sasaran. 

3.2 Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi SDM Rumah Sakit 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan fisik SDM secara lengkap, pemeriksaan 
kesegaran jasmani SDM, melakukan rontgen paru-paru (bilamana mungkin/perlu), 
melakukan pemeriksaan di laboratorium secara rutin, dan pemeriksaan lain yang dianggap 
perlu. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff P2K3RS yang menyatakan bahwa: 

“Ya, secara berkala dan sesuai standar Kemenkes dan pecapaiannya 100%. Kalau 
kendala tidak ada. Mereka tahu ini untuk kebaikan mereka sendiri”. 
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Tabel 2. Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Berkala 
No Pernyataan  Jumlah Informan 

1. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Berkala sudah dilaksanakan 
dan sesuai standar Kemenkes 

4 

2. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Berkala sudah dilaksanakan 
tapi belum sesuai standar Kemenkes 

0 

3. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Berkala belum dilaksanakan  0 
Jumlah  4 

 
Mengacu pada data tabel 2 dan hasil wawancara dengan karyawan dan staff P2K3RS 

RS X serta dokumentasi laporan pencapaian kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala 
bagi SDM RS diatas, terlihat bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan SDM RS secara berkala 
dalam pelaksanaan K3RS ini sudah dilaksanakan sesuai standar Kemenkes tentang standar 
K3RS oleh RS X dan berjalan lancar karena target 100% kegiatan ini terlaksana sudah 
tercapai dan tidak terdapat kendala karena SDM RS menyadari kegiatan ini demi kebaikan 
mereka sendiri, seperti tergambar pada hasil wawancara dengan staff P2K3RS RS X diatas. 
Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan oleh RS X sudah baik karena sudah 
memenuhi/melaksanakan salah satu komponen wajib dalam tahap implementasi yang harus 
dilaksanakan oleh RS X dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melaksanakan 
prosedur standar yang dalam hal ini adalah prosedur standar pemeriksaan kesehatan secara 
berkala bagi SDM RS yang bisa dilihat dari pencapaian target mencapai 100% dan berjalan 
tanpa kendala karena didukung oleh kesadaran SDM RS yang baik. 

Hal ini bila dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan yaitu kesediaan 
kelompok sasaran (target group) mematuhi output kebijakan dapat diambil kesimpulan 
bahwa keberhasilan kegiatan tersebut diatas karena faktor kesediaan kelompok sasaran 
(target group) yang berupa kesadaran akan pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan ini 
sehingga bisa berjalan dengan lancar. Suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa 
adanya kesediaan/dukungan dari kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari 
kelompok sasaran. 

 

3.3 Melakukan pemeriksaan kesehatan khusus 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap SDM Rumah Sakit yang 
mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua) 
minggu, SDM Rumah Sakit berusia di atas 40 (empat puluh) tahun, wanita,  SDM berusia 
muda yang melakukan pekerjaan tertentu, atau atas pengamatan dari Organisasi Pelaksana 
K3RS. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff P2K3RS yang menyatakan bahwa: 

“Ya, sudah kita laksanakan juga sesuai standar Kemenkes. 100% tercapai dan kami tidak 
menjumpai kendala untuk kegiatan ini karena mereka tahu ini untuk kebaikan mereka 
sendiri”. 
 

Tabel 3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus SDM RS 
No Pernyataan  Jumlah Informan 

1. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Khusus sudah 
dilaksanakan dan sesuai standar Kemenkes 

4 

2. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Khusus sudah 
dilaksanakan tapi belum sesuai standar Kemenkes 

0 
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3. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan SDM RS Secara Khusus belum 
dilaksanakan  

0 

Jumlah  4 

Mengacu pada data tabel 3, hasil wawancara dengan karyawan dan staff P2K3RS RS X 
dan dokumentasi laporan pencapaian kegiatan pemeriksaan kesehatan khusus di RS X diatas, 
terlihat bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan SDM RS secara khusus dalam pelaksanaan 
K3RS ini sudah dilaksanakan sesuai standar Kemenkes tentang standar K3RS oleh RS X dan 
berjalan lancar karena target 100% kegiatan ini terlaksana sudah tercapai dan tidak terdapat 
kendala karena SDM RS menyadari kegiatan ini demi kebaikan mereka sendiri, seperti 
tergambar pada hasil wawancara dengan staff P2K3RS RS X diatas. Jadi dapat dikatakan 
bahwa implementasi kebijakan oleh RS X sudah baik karena sudah memenuhi/melaksanakan 
salah satu komponen wajib dalam tahap implementasi yang harus dilaksanakan oleh RS X 
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melaksanakan prosedur standar yang 
dalam hal ini adalah prosedur standar pemeriksaan kesehatan khusus bagi SDM RS yang bisa 
dilihat dari pencapaian target mencapai 100%. 

Hal ini bila dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan yaitu kesediaan 
kelompok sasaran (target group) mematuhi output kebijakan dapat diambil kesimpulan 
bahwa keberhasilan kegiatan tersebut diatas karena faktor kesediaan kelompok sasaran 
(target group) yang berupa kesadaran akan pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan ini 
sehingga bisa berjalan dengan lancar. Suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa 
adanya kesediaan/dukungan dari kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari 
kelompok sasaran 
 
3.4 Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/ pelatihan tentang kesehatan kerja 

Kegiatan ini merupakan sarana dalam memberikan kompetensi, keahlian, wawasan, 
informasi umum tentang sarana dan prasarana, resiko dan bahaya di rumah sakit, SOP dan 
melakukan orientasi kerja yang sifatnya wajib dilaksanakan (secara berkala) bagi SDM 
Rumah Sakit oleh tim intern dan ekstern RS X yang telah dibentuk/ditetapkan sebelumnya 
oleh P2K3RS RS X, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahaun, wawasan, 
kemampuan dalam hal kesehatan kerja di RS X. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan, 
penyuluhan, pendidikan, seminar dan workshop tentang K3RS dan menetapkan SOP yang 
berkaitan dengan pelaksanaan K3RS. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan staff 
P2K3RS yang menyatakan bahwa: 

 
“Ada, dari SOP sampai kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan lain-lain. Kita selalu 

berdasarkan standar Kemenkes. Tidak ada kendala, SDM antusias mengikuti kegiatan ini 
bisa dilihat dari dari daftar absensinya, selalu penuh” 
Tabel 4. Diklat/Penyuluhan K3RS   
No Pernyataan  Jumlah Informan 
1. Kegiatan Dikalt/Penyuluhan K3RS sudah dilaksanakan dan sesuai 

standar Kemenkes 
4 

2. Kegiatan Dikalt/Penyuluhan K3RS sudah dilaksanakan tapi belum 
sesuai standar Kemenkes 

0 

3. Kegiatan Dikalt/Penyuluhan K3RS belum dilaksanakan  0 
Jumlah  4 
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Mengacu pada data tabel 4, data hasil wawancara dengan karyawan dan staff P2K3RS 
RS X dan dokumentasi laporan pencapaian kegiatan Diklat K3RS diatas, terlihat bahwa 
kegiatan Diklat/penyuluhan K3RS dalam pelaksanaan K3RS ini sudah dilaksanakan sesuai 
standar Kemenkes tentang standar K3RS oleh RS X dan berjalan lancar tidak terdapat 
kendala karena SDM RS sangat antusias mengikuti kegiatan ini dilihat dari daftar kehadiran 
mereka dalam kegiatan ini, seperti tergambar pada tabel diatas hasil wawancara dengan staff 
P2K3RS RS X dan dokumentasi laporan pencapaian kegiatan Diklat K3RS diatas. Jadi dapat 
dikatakan bahwa implementasi kebijakan oleh RS X pada komponen ini sudah baik karena  
salah satu komponen wajib dalam tahap implementasi yang harus dilaksanakan oleh RS X 
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melaksanakan prosedur standar yang 
dalam hal ini adalah prosedur standar diklat/penyuluhan K3RS. 

Hal ini bila dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan yaitu kesediaan 
kelompok sasaran (target group) mematuhi output kebijakan dapat diambil kesimpulan 
bahwa keberhasilan kegiatan tersebut diatas karena faktor kesediaan kelompok sasaran 
(target group) yang berupa kesadaran akan pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan ini 
sehingga bisa berjalan dengan lancar. Suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa 
adanya kesediaan/dukungan dari kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari 
kelompok sasaran. 

3.5 Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik 
SDM 

Kegiatan ini merupakan kegiatan meningkatkan kesehatan jasmani/fisik, 
jiwa/psikologis (rohani) dan kemampuan fisik SDM  yang sifatnya wajib dilaksanakan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran, menghilangkan ketegangan, 
memberikan ketenagngan jiwa dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta sehingga 
mereka bisa kembali fresh ketika mulai melakukan aktifitasnya. Kegiatan ini dilaksanakan 
melalui pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi, imunisasi,  olah raga, 
senam kesehatan (setiap hari jum’at) dan rekreasi (waktu khusus) serta pembinaan 
mental/rohani (ceramah agama/kultum atau sholat berjamaah). Pernyataan diatas didukung 
oleh pernyataan staff P2K3RS yang menyatakan bahwa: 

“Ya, kegiatan ini kita sudah kita laksanakan seperti setiap hari jum’at olah raga dan 
senam, kultum, ceramah agama, sholat berjamaah, kita juga memberikan makanan 
tambahan, imunisasi serta ada waktu tertentu kita rekreasi. Kegiatan ini tidak ada kendala 
karena semuanya sudah  terjadwal. dan inikan untuk kebaikan bersama.” 

 
Tabel 5. Peningkatan Kesehatan Badan, Kondisi Mental (Rohani) Dan Kemampuan Fisik 

SDM 
No Pernyataan  Jumlah Informan 
1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Badan, Kondisi Mental (Rohani) Dan 

Kemampuan Fisik SDM sudah dilaksanakan dan sesuai standar 
Kemenkes 

4 

2. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Badan, Kondisi Mental (Rohani) Dan 
Kemampuan Fisik SDM sudah dilaksanakan tapi belum sesuai standar 
Kemenkes 

0 

3. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Badan, Kondisi Mental (Rohani) Dan 
Kemampuan Fisik SDM belum dilaksanakan  

0 

Jumlah  4 
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Mengacu pada data tabel 5, hasil wawancara dengan karyawan dan staff P2K3RS RS X 

dan dokumentasi kegiatan ini di RS X diatas, terlihat bahwa kegiatan peningkatan kesehatan 
badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik SDM dalam pelaksanaan K3RS ini 
sudah dilaksanakan sesuai standar Kemenkes tentang standar K3RS oleh RS X dan berjalan 
lancar karena kegiatan ini terlaksana sesuai yang diharapakan yaitu sesuai jadwal dan tidak 
terdapat kendala karena semuanya sudah  terjadwal dan untuk kebaikan bersama, seperti 
tergambar pada hasil wawancara dengan staff P2K3RS RS X diatas.  

Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan oleh RS X pada komponen ini 
sudah baik karena  salah satu komponen wajib dalam tahap implementasi yang harus 
dilaksanakan oleh RS X dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melaksanakan 
prosedur standar yang dalam hal ini adalah prosedur standar peningkatan kesehatan badan, 
kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik SDM sudah dilaksanakan dan berjalan 
sebagaimana mestinya yang bisa dilihat dari terlaksana sesuai jadwal, rutin dilaksanakan dan 
berjalan tanpa kendala karena didukung oleh kesadaran SDM RS yang baik (jadi budaya bagi 
mereka) serta adanya prosedur yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 
implementor di RS X, hal ini membuktikan bahwa apabila suatu isi/standar kebijakan telah 
ditetapkan secara jelas dan ditransmisikan kepada kelompok sasaran serta bermanfaat bagi 
kelompok sasaran maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan lancar maksudnya 
dapat diterima oleh kelompok sasaran dengan kata lain tidak ada resistensi dari kelompok 
sasaran yang dalam hal ini SDM RS X. 
 
3.6 Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM RS 

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat SDM RS kembali fit setelah mereka terkena 
penyakit akibat kerja sehingga mereka bisa kembali fresh dan fit dan bisa melanjutkan 
aktifitasnya lagi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pengobatan dasar secara 
gratis, menanggung biaya pengobatan untuk SDM Rumah Sakit yang terkena Penyakit Akibat 
Kerja (PAK), adanya tindaklanjut dari hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan 
kesehatan khusus dan melakukan rehabilitasi SDM RS. Pernyataan diatas didukung oleh 
pernyataan staff P2K3RS yang menyatakan bahwa: 

“Kegiatan ini sudah kita laksanakan seperti kalau ada yang sakit pasti kita berikan 
pengobatan, perawatan secara gratis dan sampai sembuh. Jadi kita lakukan sesuai standar 
Kemenkes. Kegiatan ini tidak ada kendala karena semuanya sudah sudah ditanggung oleh 
pihak rumah sakit, jadi kalau sakit tinggal berobat saja.” 

 
Tabel 6. Pengobatan Dan Perawatan Serta Rehabilitasi Bagi SDM RS 

 

No Pernyataan  Jumlah Informan 
1. Pengobatan Dan Perawatan Serta Rehabilitasi Bagi SDM RS sudah 

dilaksanakan dan sesuai standar Kemenkes 
4 

2. Kegiatan Pengobatan Dan Perawatan Serta Rehabilitasi Bagi SDM RS sudah 
dilaksanakan tapi belum sesuai standar Kemenkes 

0 

3. Kegiatan Pengobatan Dan Perawatan Serta Rehabilitasi Bagi SDM RS 
belum dilaksanakan  

0 

Jumlah  4 
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Mengacu pada data tabel 6, hasil wawancara dengan karyawan dan staff P2K3RS RS X 

diatas, terlihat bahwa kegiatan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM RS 
dalam pelaksanaan K3RS ini sudah dilaksanakan sesuai standar Kemenkes oleh RS X dan 
berjalan lancar karena apabila ada SDM yang sakit tinggal berobat saja di rumah sakit ini dan 
gratis pastinya dan tidak terdapat kendala karena kegiatan ini sudah ditanggung oleh pihak 
rumah sakit, seperti tergambar pada hasil wawancara dengan staff P2K3RS RS X diatas. 
 Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan oleh RS X pada komponen ini sudah 
baik karena  salah satu komponen wajib dalam tahap implementasi yang harus dilaksanakan 
oleh RS X dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melaksanakan prosedur 
standar yang dalam hal ini adalah prosedur standar pengobatan dan perawatan serta 
rehabilitasi bagi SDM RS sudah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya yang bisa 
dilihat dari kejelasan bahwa kalau ada yang sakit dijamin berobatnya gratis sampai sembuh 
dan berjalan tanpa kendala karena pengobatan gratis ini dijamin penuh oleh pihak RS X, hal 
ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh 
kejelasan instruksi dalam kebijakan karena ketidakjelasan instruksi suatu kebijakan akan 
membuat bingung implementor dan kelompok sasaran (target group) mengenai apa yang 
harus mereka lakukan yang pada akhirnya akan menciptakan interpretasi sendiri-sendiri dari 
implementor yang berakibat timbulnya distorsi dalam implementasinya jadi sebuah kebijakan 
itu haruslah berisikan instruksi yang spesifik  sehingga mudah untuk dimengerti dan 
dilaksanakan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
4.1 Kesimpulan 

Kegiatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Petugas di Rumah Sakit X di 
Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan standar dari Kepmenkaes No. 1087 tahun 2010 
tentang K3RS, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi SDM rumah 
sakit, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi sdm rumah sakit, melakukan 
pemeriksaan kesehatan khusus, melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/pelatihan tentang 
kesehatan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan 
fisik sdm dan memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM  RS. 

Keberhasilan Implementasi Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Petugas di Rumah Sakit X 
di Kota Palembang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kejelasan instruksi, 
isi/standar kebijakan telah ditetapkan secara jelas dan ditransmisikan kepada kelompok 
sasaran dan adanya kesediaan kelompok sasaran (target group). 
 
4.2 Saran 

Terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi pelayanan 
kesehatan kerja  ini agar dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 
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ABSTRAK 
 

Dalam penelitian ini diimplementasikan Sistem Informasi Laboratorium Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Bangka Belitung Berbasis Barcode dan SMS Gateway. Sistem Informasi 
laboratorium ini dibuat terintegrasi antara BarcodeScanner, SMSGateway dan webdatabase. 
Sistem Informasi laboratorium ini berisi kumpulan data seperti identitas pengelola lab, 
distribusi ruangan, peminjaman/pengembalian alat, pendaftaran praktikum dan sebagainya. 
Untuk memudahkan dalam identifikasi data pada sistem, akan dipakai kode dalam pemindai 
Barcode  dengan NIM untuk mahasiswa, dosen dan staf dengan NP/NIP. Sedangkan 
peralatan laboratorium dibuat kode tertentu yang isinya mewakili sumber dana, klasifikasi 
alat, tahun pengadaan dan nomor urut. Adanya SMSGateway pada sistem informasi 
laboratorium ini sebagai media menyampaikan informasi kepada mahasiswa dan dosen, 
seperti informasi jadwal praktikum, informasi tugas dan laporan, informasi batas waktu 
peminjaman/pengembalian alat, dan sebagainya. Pada pengujian didapatkan BarcodeReader 
dapat membaca pada jarak 1-10 cm, dan kode yang berhasil dibaca akan masuk ke web 
aplikasi untuk diteruskan ke SMSGateway, isi SMS yang dikirimkan sesuai keperluan. 
SMSGateway sukses mengirimkan SMS ke user. 
 
Kata Kunci:Barcode, SMS Gateway, Web, Database, User 
 
PENDAHULUAN 

Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung merupakan sebuah 
unit dibawah Jurusan Teknik Elektro dan Fakultas Teknik yang mengatur dan mendukung 
pelaksanaan kegiatan praktikum, penelitian dan kegiatan pengembangan lainnya. Selama ini 
pengelolaan administrasi dan pelaporan laboratorium seperti mencatat dan mendata seluruh 
data laboratorium dilakukan secara manual[1].Hal ini tentunya dianggap kurang efektif dan 
efisien, karena data laboratorium itu tidak disimpan secara terpusat danterstruktur sehingga 
susah jika akan diakses, dan membutuhkan waktu lama jika akan dibuat dalam sebuah 
laporan. Selain itu penyampaian informasi yang cepat juga menuntut agar segala informasi 
yang berhubungan dengan praktikum dan laboratorium dapat diakses melalui jaringan 
internet dan setiap pengguna dapat melakukan akses untuk melakukan pendaftaran praktikum 
dan peminjaman alat laboratorium secara online. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi 
tersebut, Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung membutuhkan 
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suatu sistem informasi berbasis web yang bertujuan menampung seluruh data laboratorium 
dan dapat diakses oleh semua pengguna, dengan hak akses yang disesuaikan dengan peranan 
dan status masing-masing. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Informasi Laboratorium 
Jurusan Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung Berbasis Barcode dan SMSGateway. 

Secara umum sistem informasi laboratorium ini dibuat terintegrasi antara perangkat 
keras berupa Barcode dan SMSGateway dengan perangkat lunak berupa web, database, dan 
gammu. Sistem informasi laboratorium ini menyimpan data seperti identitas pengelola lab, 
distribusi ruangan, peminjaman/pengembalian alat, pendaftaran praktikum secara online, 
sampai dengan informasi ketersediaan bahan habis pakai laboratorium. Untuk memudahkan 
dalam identifikasi data pada sistem, akan dipakai kode dalam pemindai Barcode dengan NIM 
untuk mahasiswa, dosen dan staf dengan NP/NIP. Sedangkan peralatan laboratorium dibuat 
kode tertentu yang isinya mewakili sumber dana, klasifikasi alat, tahun pengadaan dan nomor 
urut alat. 
 
1.1 Barcode  

 Barcode merupakan sebuah kode yang berbentuk menyerupai batang. Barcode terdiri 
dari sebuah bentuk bar dan space (batang hitam dan spasi putih) dalam rasio tertentu yang 
didefinisikan yang mempresentasikan karakter Alphanumeric.  Mesin pembaca kode dalam 
bentuk kumpulan batang. Metode pengkodean yang dinyatakan dalam bentuk garis-garis yang 
berbeda satu sama lain dan pembacaannya dilakukan dengan bantuan sarana optik yang 
disebut dengan BarcodeReader. Biasanya digunakan dalam pengkodean barang di 
supermarket, kartu, kode pos pada amplop, dan sebagainya. Jenis- jenis Barcode diantaranya 
satu dimensi dan dua dimensi. Dari banyak jenis Barcode yang berbeda-beda, hanya 3 yang 
umum digunakan antara lain: EAN, UPC dan Code 39. 

 
Gambar 1. Jenis Barcode [2] 

 
Barcode merupakan instrumen yang bekerja berdasarkan asas kerja digital.  Pada  

konsep  digital,  hanya  ada  2  sinyal  data  yang dikenal dan bersifat boolean, yaitu 0 atau 1. 
Ada arus listrik atau tidak ada (dengan besaran tegangan tertentu, misalnya 5 volt dan 0 volt). 
Barcode  menerapkannya pada batang-batang baris yang terdiri dari warna hitam dan putih. 
Warna hitam mewakili bilangan 0 dan warna putih mewakili bilangan 1. Warna hitam akan 
menyerap cahaya yang dipancarkan oleh alat pembaca Barcode, sedangkan warna putih akan 
memantulkan  balik  cahaya  tersebut.  Selanjutnya, masing-masing batang pada Barcode 
memiliki ketebalan yang berbeda. Ketebalan inilah yang akan diterjemahkan pada suatu nilai. 
Demikian, karena ketebalan batang Barcode menentukan waktu lintasan bagi titik sinar 
pembaca yang dipancarkan oleh alat pembaca. Dan sebab itu, batang-batang Barcode harus 
dibuat demikian sehingga memiliki kontras yang tinggi terhadap bagian celah antara (yang 
menentukan cahaya)[2]. 
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1.2 SMS Gateway 
 IstilahGateway, bila dilihat pada kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai pintu 
gerbang. Namun pada dunia komputer,Gateway dapat berarti juga sebagai jembatan 
penghubung antara satu sistem dengan sistem lain yang berbeda, sehingga dapat terjadi suatu 
pertukaran data antar sistem tersebut. Dengan demikian, SMS Gateway dapat diartikan 
sebagai suatu penghubung untuk lalu lintas data-data SMS, baik yang dikirimkan maupun 
yang diterima.SMS Gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk 
mengirim dan atau menerima SMS, dan biasanya digunakan padaaplikasi bisnis, baik untuk 
kepentingan broadcast promosi, servis informasi terhadap pengguna, penyebaran konten 
produk/jasa dan lain lain.Fitur yang ada dalam SMS Gateway bisa dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan. 
 

 
Gambar 2. Cara Kerja SMS Gateway [3] 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Gambaran Umum 
  Secara umum Sistem Informasi Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Bangka Belitung Berbasis Barcode dan SMS Gateway ini dibuat untuk menggantikan sistem 
administrasi dan pelaporan yang manual dengan sistem terintegrasi berbasis web aplikasi dan 
database. Web aplikasi ini menyimpan data seperti identitas pengelola lab, distribusi ruangan, 
peminjaman/pengembalian alat, pendaftaran praktikum secara online, sampai dengan 
pemakaian Bahan Habis Pakai (BHP). Untuk memudahkan dalam identifikasi data pada 
sistem, akan dipakai kode dalam pemindai Barcode dengan NIM untuk mahasiswa, Dosen 
dan Staf dengan NP/NIP. Sedangkan peralatan laboratorium dibuat kode tertentu yang isinya 
mewakili sumber dana, klasifikasi alat, tahun pengadaan dan nomor urut. Selain 
menggunakan pemindai Barcode, web aplikasi ini menggunakan SMS Gateway sebagai media 
untuk menyampaikan informasi, seperti batas waktu pengembalian alat, informasi jadwal 
praktikum, dan lain sebagainya.  
  Arsitektur sistem yang akan dibuat pada penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat 
pada gambar 3 dibawah ini. 
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Gambar 3. Arsitektur Sistem 

 Prinsip kerja sistem diatas dimulai dengan pembacaan dari labelyang ditempelkan di 
peralatan laboratorium. Hasil pembacaan tersebut akan menghasilkan kode-kode tertentu 
sesuai perancangan seperti NIM, NP/NIP dan kode peralatan.Kode tersebut selanjutnya diolah 
di website SiLAB, dan diteruskan mencari database yang memiliki kode yang dimaksud. 
Setelah database ditemukan, maka sistem akan melakukan pengiriman SMS kepada masing-
masing pihak yang terlibat melalui perangkat SMS Gateway. Website aplikasi ini dapat 
diakses melalui jaringan internet dengan mengakses domain www.labteubb.com.   
 
2.2 DIAGRAM ALIR SISTEM 
  Berdasarkan Arsitektur sistem pada gambar 4, maka disusun beberapa diagram alir 
yang menunjang perancangan sistem dibagi menjadi 3 (tiga) proses kerja diantaranya: proses 
di bagian perangkat ScannerBarcode, bagian akses web aplikasi, dan perangkat SMS Gateway 
dengan Gammu. Proses dibagian perangkat ScannerBarcode diperlihatkan pada gambar 4(a) 
diawali dengan inisialisasi komunikasi serial dengan scanner, selanjutnya sinar laser 
diarahkan ke label yang telah tercetak Barcode, dan terbaca di monitor PC. Apabila tidak 
terbaca, dilakukan penyesuaian jarak dan sudut pembacaan.  Gambar 4(b) menjelaskan 
untuk mengakses web aplikasi harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan 
username dan password, apabila sesuai user akan masuk dashboardweb aplikasi dan bisa 
mengakses menu dan link yang ada. Dalam web aplikasi ini ada beberapa menu yang dapat 
digunakan yang berhubungan dengan Barcodediantaranya pembuatan label alat, kartu 
identitas praktikum mahasiswa/dosen, peminjaman dan pengembalian alat.Proses perangkat 
SMS Gateway pada gambar 4(c) menjelaskan koneksi diawali dengan inisialisasi Port Serial, 
SIM Card dan Authentication Network. Dengan perantaraan aplikasi Gammu, isi dan nomor 
tujuan SMS akan tersimpan di database Outbox, dan selanjutnya diteruskan ke modem untuk 
dikirimkan ke operator selular. 
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Gambar 4. Diagram Alir (a). Proses di bagian perangkat pemindai Barcode, (b). Bagian web 

aplikasi, dan (c) Proses di perangkat SMS Gateway dengan Gammu. 
 

HASIL DANPEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Barcode Scanner 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari alat ini, proses pembacaan 

antara Sticker Barcode dengan Barcode Scanneruntuk mendapatkan hasil pembacaan yang 
baik dengan berbeda jarak dan sudut pembacaan seperti terlihat pada gambar 5 dibawah ini: 

 

 
Gambar 5. Proses Pembacaan Barcode Scanner 
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Tabel 1. Hasil Pengujian Barcode Scanner 
No. Posisi (sudut)  Jarak Pembacaan (cm) Status (Sukses/Tidak) 

1. Posisi 1 (45º)  5 sukses 

 10 sukses 

 15 sukses 

 20 tidak 

 25 tidak 

2. Posisi 2 (90º)  5 sukses 

 10 sukses 

 15 sukses 

 20 tidak 

 25 tidak 

3. Posisi 3 (135º)  5 sukses 

 10 sukses 

 15 sukses 

 20 tidak 

 25 tidak 

 
3.2 Pengujian SMS Gatway 

Pengujian SMSGateway dimulai dariproses inisialisasi portUSB sampai 
denganpengiriman SMS. Pengujian ini dilakukan secara localhostdengan mengukur 
keberhasilan dan lama waktu yang dibutuhkanmodem sebagai gateway untuk mengirim 
SMS.Waktu pengujiandihitung disesuaikan antara waktu terima dihandphone dengan waktu 
kirim dari sistem. Secarakeseluruhan rata-rata pengiriman SMS adalahtampak pada tabel 2 
berikut ini: 
 
Tabel 2. Hasil Pengujian SMS Gateway 

No. Isi SMS 
Waktu Kirim 
(Hari/Tgl) 

Waktu  
Terima 
(Hari/Tgl) 

Lama 
Waktu 
(detik) 

Status 
(Sukses/Tidak) 

1. ID:2GLEHEGOWS 
REG:198503102014041001 
CRE:2016-03-10 
EXP:2016-03-14 
@SiLABJTEUBB 2016 

2016-03-10 
18:48:12 

2016-03-10 
18:48:34 

22 Sukses 

 
3.3 Pengujian Website 
3.3.1 Tampilan Website Keseluruhan 

Dari perancangan layout dan navigasi yang sudah dibuat. Pada gambar 6, hasil 
tampilan keseluruhan website yang berhasil dijalankan pada browser. layoutwebsite dibuat 
dalam 4 (empat) bagian diantaranya header, mainmenu, content dan footer. Untuk main menu 
terdapat beberapa menu ataupun sub menu. 
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Gambar 6. Tampilan Keseluruhan Website 

3.3.2 Percetakan Barcode dari Website 
  Hasil cetakan dari websiteyang diperoleh berupa kartu identitas praktikum 
dosen/mahasiswa dan label alat.Gambar 7(a) menampilkan daftar mahasiswa yang dapat 
dibuat Barcode, dan hasilnya kartu identitas praktikum mahasiswa pada gambar 7(b). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 7. Salah satu transaksi yang dilakukan(a). Menu Cetak barcode (b) Kartu 
Praktikum 

KESIMPULAN 
Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka didapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 
1. Pembacaan barcode dipengaruhi jarak dan sudut pembacaan. Jarak maksimum masih 

membaca 15 cm, dengan sudut 45º maupun 135º. 
2. Ketebalan dalam percetakan label barcode mempengaruhi pembacaan. 
3. Pengiriman SMS Gateway sukses berjalan, kendala yang mungkin terjadi 

permasalahan pada jaringan operator itu sendiri, bukan pada sistem yang dibuat. 
4. Website aplikasi dapat membaca dan menjalankan setiap Barcode yang masuk ke 

kolom pencarian, dan menemukan data yang sesuai. 
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ABSTRAK 
 
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi yang cukup besar. 
Salah satu cara untuk meningkatkan perolehan minyak bumi adalah dengan menggunakan 
metoda injeksi kimiawi dalam proses Enhanced Oil Recovery (EOR) menggunakan 
surfaktan. Petroleum sulfonate merupakan salah satu surfaktan komersial yang saat ini 
digunakan berbahan baku minyak bumi (petroleum).   Lignin merupakan salah satu bahan 
baku yang dapat diproses menjadi sulfonate. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dalam 
ampas tebu banyak mengadung lignin (29.64%). Indonesia juga mempunyai lahan tebu yang 
cukup besar , tersebardari Indonesia Barat sampai bagian timur. Hal inilah yang menjadi 
pertimbangan untuk mengolah ampas tebu menjadi surfaktan berbahan baku nabati dengan 
sumber bahan baku yang memadai. Saat ini ampas tebu masih banyak digunakan hanya 
sebagai bahan bakar pabrik gula setempat dan pakan ternak.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah proses isolasi lignin dari ampas tebu menggunakan natrium hidroksida  
dan proses sulfonasi lignin dengan natrium bisulfit. Hasil yang diperoleh adalah Surfaktan 
Natrium Lignosulfonat . Hasil ini dianalisa menggunakan spektrum infrared untuk 
mengetahui komponen yang terkandung didalamnya dan dibandingkan dengan produk 
komersial yang telah ada. Hasil analisa telah menunjukkan kesesuaian antara hasil sintesa 
lignin ampas tebu dengan produk pembanding. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
alternatif penggunaan surfaktan ampas tebu sebagai fluida injeksi untuk peningkatan 
perolehan minyak dan sebagai pertimbangan pengolahan ampas tebu menjadi komoditas yang 
lebih bernilai ekonomis. Metode sederhana dengan peralatan skala laboratorium yang 
memenuhi syarat keamanan dan keselamatan dapat diterapkan juga pada  petani tebu rakyat.  
Jadi hasil penelitian ini diharapkan juga dapat diterapkan pada masyarakat. 

Kata Kunci: Ampas Tebu, Lignin, Minyak Bumi, Lignosulfonat, Surfaktan 
 
PENDAHULUAN 

 Ampas tebu adalah limbah padat industri gula tebu yang mengandung serat lignin, 
selulosa dan hemiselulosa yang merupakan hasil samping dari proses ekstraksi tanaman 
tebu.Lignin yang terutama terakumulasi pada batang tumbuhan, mengisi ruang di dalam 
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dinding sel antara selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Lignin berfungsi sebagai bagian penting 
dalam distribusi air di tanaman batang.  Polisakarida komponen tanaman dinding sel sangat 
hidrofilik sehingga permeabel terhadap air, sedangkan lignin lebih hidrofobik. Lignin ada 
dalam semua tumbuhan vaskular, tapi tidak di bryophyta.Lignin sebagai salah satu komponen 
utama dalam ampas tebu adalah suatu polimer yang komplek dengan bobot molekul tinggi 
yang tersusun atas unit-unit fenilpropana, yang juga merupakan komponen utama penyusun 
kayu. Berdasarkan penelitian terdahulukomponen lignin ampas tebu berkisar antara 13 – 24 
%.Dalam kayu lunak kandungan lignin lebih banyak bila dibandingkan dengan kayu keras. 
Beberapa sifat-sifat lignin adalah tidak larut dalam air, berat molekul berkisar antara 2000-
15.000, molekul lignin mengandung gugus hidroksil, metoksil dan karboksil dan bila 
didegradasi oleh basa akan membentuk turunan benzena. Lignin yang kemudian akan 
menjadi Lignosulfonat merupakan turunan lignin yang mengandung sulfonat yang memiliki 
gugus hidrofil (gugus sulfonat, fenil hidroksil, dan alkohol hidroksil) dan gugus hidrofob 
(rantai karbon) sehingga termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik. Surfaktan anionik 
ini merupakan salah satu jenis surfaktan yang banyak digunakan dalam industri perminyakan 
sebagai bahan fluida injeksi surfaktan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi minyak. 
Saat ini surfaktan yang banyak digunakan adalah surfaktan komersial berbahan baku minyak 
bumi juga, sehingga harganya relatif mahal. Karena itu muncul pemikiran untuk 
menggunakan surfaktan berbahanbaku nabati yang banyak terdapat sumbernya di dalam 
negeri. Salah satunya adalah ampas tebu. Jadi lignin yang terdapat dalam ampas tebu ini 
berpotensi besar sebagai bahan baku surfaktan lignosulfonat tersebut. Untuk mendapatkan 
unsur lignin ini maka harus dilakukan pemisahan lignin dari ampas tebu. Prosesnya disebut 
sebagai isolasi lignin atau proses hidrolisis. 
 Saat ini penggunaan ampas tebu sebagian besarhanya sebagai bahan bakar pada 
pabrik gula setelah ampas tebu tersebut mengalami proses pengeringan.Selain itu ampas tebu 
juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, atau sebagai sumber pakan ternak. 
Dengan mengolah lignin yang masih terdapat dalam ampas tebu itu diharapkan ampas tebu 
akan mempunyai nilai tambah tidak hanya sebatas penggunaannya sebagai bahan bakar dan 
pakan ternak saja.  Pengembangan perkebunan gula akan mendukung kebutuhan industri 
gula, sehingga  akan menghasilkan juga limbah tebu yang cukup banyak. Jumlah produksi 
ampas tebu setiap tahunnya cukup melimpah, mudah didapatkan, dan harganya murah. 
Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), ampas tebu 
diperoleh sebanyak  32% dari berat tebu giling atau sekitar 10,2 juta ton/tahun atau permusim 
giling se-Indonesia (Husin, 2007).Rencananya, selama tiga tahun yakni pada 2016 sampai 
2019, Direktorat Jendral Perkebunan Kementan menetapkan perluasan areal kebun tebu 
setiap tahunnya mencapai 600.000 ha. Rencananya perluasan lahan tersebut akan dilakukan 
di luar Pulau Jawa.Kawasan pengembangan tebu dilakukan pada 10 provinsi di Indonesia. 
Namun potensi kawasan pengembangan tebu diyakini bisa mencapai 15 provinsi dengan luas 
lahan mencapai 13,38 juta ha.Rinciannya, seluas 6,22 juta ha untuk lahan kesesuaian tinggi. 
Lalu lahan kesesuaian sedang seluas 3,59 juta ha dan lahan kesesuaian rendah seluas 4,01 juta 
ha. Areal potensial tersebut berada di kawasan Hutan Konversi dan Areal Penggunaan 
Lain.Pada 2015, produksi gula BUMN mencapai 1,45 juta ton. Luas areal tebu yang dikelola 
PG BUMN mencapai 271.388 hektare. Produktivitas gula sebesar 5,36 ton per hektare, 
produktivitas lahan 66,6 ton tebu per hektare, rendemen (kadar gula dalam tebu) 8,02 persen, 
dan kapasitas terpasang PG 160.565 ton tebu per hari (TTH) (Rangga Aditya Nugraha, 2016 
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). Dengan target 3,26 juta ton gula pada 2019, PG-PG BUMN pun mengerek berbagai faktor 
penunjang produksi. Di antaranya dengan menargetkan perluasan areal tebu secara bertahap 
hingga 357.177 hektare dan produksi tebu yang digiling 33,23 juta ton tebu pada 
2019.Dengan adanya rencana lahan tebu  di yang cukup besar , tersebardari Indonesia Barat 
sampai bagian timur maka  menjadi pertimbangan yang baik  untuk mengambil lignin dari  
ampas tebu  untuk selanjutnya diolah menjadi surfaktan berbahan baku nabati yang 
diharapkan dapat menjadi alternatif penggunaan surfaktan sebagai fluida injeksi dalam 
bidang perminyakan. 
 Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil   pemisahan lignin 
dari ampas tebu sehingga mendapatkan lignin yang baik agar dapat memperoleh juga 
lignosulfonat yang baik pula. Hasil lignosulfonat yang baik ini diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan untuk menggunakan ampas tebu sebagai bahan baku pembuatan surfaktan 
lignosulfonat dalam upaya peningkatan perolehan minyak di  industri perminyakan. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan adalah ampas tebu yang berasal dari pabrik gula, yang telah 

diayak dengan sieve shaker dan dioven hingga benar-benar kering. Ampas tebu yang 
digunakan dalam penelitian ini mempunyai kandungan lignin berkisar antara 10,37 % - 29,46 
% (Balai Besar Pulp & Kertas, 2013). Bahan pengisolasi lignin adalah natrium hidroksida 
(NaOH), air, dan asam sulfat (H2SO4). Peralatan yang digunakan terdiri dari sieve shaker 
(pengayak), rangkaian reflux (labu dan kondensor), magnetic stirrer, hot plate,  kertas saring 
dan oven.  
 
2.2 Proses Pemisahan Lignin 

Ampas tebu yang telah diayak tersebut dimasukkan ke dalam labu  dan direfluks 
dengan menggunakan reagent  larutan natrium hidroksida pada konsentrasi 2 % . Proses 
refluks dilakukan selama 5 jam. Hasil refluks NaOH tersebut kemudian disaring, diencerkan 
dan dititrasi asam sulfat pekat (H2SO4 98%) hingga pH=2 . Hasil titrasi tersebut kemudian  
didiamkan minimal 8 jam hingga muncul endapan. Endapan ini kemudian  disaring sambil 
dibilas dengan aquades untuk menghilangkan sisa glukosa, kemudian dikeringkan dalam 
oven pada suhu 70 oC. Endapan yang diperoleh ini adalah lignin hasil isolasi dari ampas tebu 
tersebut. 
 
2.3 Proses Sulfonasi 

Pada proses sulfonasi ini dilakukan untuk mengolah lignin yang telah diperoleh 
menjadi lignosulfonat. Proses sulfonasi dilakukan dengan merefluks lignin dalam labu 
menggunakan reagent natrium bisulfit. Pemanasan dilakukan selama 5 jam pada temperatur 
150 oC.  Hasil refluks ini kemudian dikeringkan menggunakan heating & drying oven, hingga 
benar-benar kering berbentuk bubuk berwarna coklat seperti kopi. Bubuk ini adalah surfaktan 
lignosulfonat. 

Produk lignin yang dihasilkan dan lignosulfonat yang dihasilkan  kemudian 
dikarakterisasi strukturnya dengan pengukuran spektrofotometri FTIR ( Fourier Transform 
Infra Red ). Pengujian dengan spektrofotometri FTIR ini bertujuan untuk menganalisis gugus 
fungsi yang terkandung dalam lignin hasil hidrolisis tersebut dan lignosulfonat hasil proses 
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sulfonasi. Hasil  FTIR kemudian dibandingkan dengan produk standar komersial yang telah 
ada agar dapat diketahui apakah proses sudah benar dan sempurna sesuai dengan target yang 
hendak dicapai. 

HASIL DANPEMBAHASAN 

Hasil akhir dari proses isolasi lignin dari ampas tebu setelah dikeringkan dengan oven 
menghasilkan bentuk bubuk berwarna coklat seperti yang tampak pada gambar dibawah ini. 
 
 

 
Gambar 1. Lignin Ampas Tebu 

 
Bubuk lignin ini kemudian diuji dengan spektrum infrared untuk mengetahui gugus 

struktur yang terdapat di dalamnya. Alat uji yang digunakan adalah FTIR. Dari hasil uji 
gugus struktur tersebut menunjukkan bahwa lignin ampas tebu tersebut mengandung 5 
komponen yaitu fenolik, alifatik dan aromatik, keton, amine dan alkyl , yang ditunjukkan dari 
spektrum puncak serapan yang muncul pada hasil FTIR tersebut.  Hasil FTIR dari lignin 
ampas tebu ini kemudian dibandingkan dengan spektrum komponen lignin standar yang biasa 
digunakan secara komersil, yaitu dengan lignin produk Aldrich dan produk Kraft.Untuk hasil 
uji FTIR pada lignin hasil isolasi dan perbandingannya dengan lignin standar komersial dapat 
dilihat pada tabel 1.  Pada tabel ini terlihat 3 komponen yang sesuai dengan komponen lignin 
standar komersil yaitu fenolik, alifatik-aromatik dan keton. 
 

Tabel 1.Hasil Uji FTIR Lignin Ampas Tebu dan Lignin Standar 
No. Komponen Lignin Panjang gelombang  ( cm-1) 

  Lignin 
(ampas 
tebu) 

Lignin 
Komersial 
(Aldrich) 

Lignin 
Komersial 

(Kraft) 

 

1. Fenolik O-H 3400 3436,62 3414  
2. Alifatik –CH- and aromatik 2910 2930,17 2926,01  
3. Keton C=O 1450 1444,68 1460,89  
4. Arena –C=C- - 1599,14 1614,42  
5. Amine C – N 1100 - -  
6. Alkyl C-H 650 - -  
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Gambar 2. Perbandingan Lignin Ampas Tebu dan Lignin Standar 

 
Dari gambar 2 diatas , tampak bahwa komponen fenolik, alifatik-aromatik dan keton yang 
terkandung di dalam lignin ampas tebu telah mempunyai kesuaian dengan komponen lignin 
standar Aldrich dan Kraft sehingga dapat dikatakan bahwa proses isolasi lignin tersebut telah 
menghasilkan produk yang sesuai dengan yang seharusnya. 

Sedangkan pada proses sulfonasi lignin menjadi lignosulfonat, hasil akhirnya 
menghasilkan bentuk bubuk berwarna coklat muda seperti yang tampak pada gambar 3 
berikut. Produk ini juga dilakukan uji FTIR untuk mengetahui komponen pembentuknya. 
Dari hasil FTIR, terdapat spektrum puncak serapan dari gugus yang ada yaitu alkena , sulfat, 
carboxylic acid  dan ester, seperti yang tampak pada  tabel 2. Pada tabel 2 tersebutjuga 
terdapat spektrum komponen pembanding yaitu  lignosulfonat Aldrich dan lignosulfonat 
Patricia. Pada tabel ini terlihat bahwa komponen yang terbentuk pada surfaktan lignosulfonat 
ampas tebu ternyata sama dengan komponen yang terdapat pada lignosulfonat standar produk 
Aldrich dan Patricia. Sedangkan padagambar 4, terlihat bahwa surfaktan lignosulfonat ampas 
tebu mempunyai kesesuaian komponen dengan lignosulfonat Aldrich dan Patricia, yaitu 
terbentuk 4 komponen alkena, sulfat, carboxylic acid dan ester dengan nilai  puncak serapan 
gugus komponen tersebut pada panjang gelombang yang hampir sama. 

 

 
Gambar 3. Surfaktan Natrium Lignosulfonate (NaLS) Ampas Tebu 

 
Tabel 2.  Hasil uji FTIR Surfaktan NaLS Ampas Tebu dan Lignosulfonate Standar 

(Patricia and Aldrich) 
No. Komponen Panjang gelombang ( cm-1) 

  SurfactantNaLS 
(ampas tebu) 

Lignosulfonat 
Standar (Aldrich) 

Lignosulfonat 
Standar (Patricia) 

1. Alkena C=C 1635,34 1608.34 1630 - 1680 
2. Sulfate  S=O 1384,64 1365 1350 
3. Carboxylic Acids  1114,65 1187.94 1000 – 1300 
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C=O 
4. Ester S-OR 462,832 499.831 500 -540 

 
 

 
Gambar 4. Perbandingan Lignosulfonat Ampas Tebu dan Lignosulfonat Standar 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkanhasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, 
1. Ampas tebu dapat diproses menjadi menjadi lignosulfonat dan mempunyai kandungan 

komponen pembentuk yang memiliki kesesuaian dengan komponen standar, yaitu terdiri 
dari alkena, sulfat, carbolylic acids dan ester. 

2. Sintesa ampas tebu menjadi lignosulfonat dapat dilakukan dengan proses isolasi lignin dari 
ampas tebu dan proses sulfonasi lignin tersebut. Hal ini dapat menjadi masukan dan 
pertimbangan untuk pengembangan pengolahan ampas tebu menjadi surfaktan 
NatriumLignosulfonat yang dapat digunakan sebagai bahan baku injeksi surfaktan dalam 
industri perminyakan. 

3. Sehubungan dengan adanya rencana perluasan areal perkebunan tebu oleh Direktorat 
Jendral Perkebunan Kementan, maka ampas tebu ini diharapkan dapat menjadi sumber 
bahan baku yang cukup memadai untuk proses pembuatan surfaktan natrium lignosulfonat. 
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ABSTRAK 
 

Tektonika dalam arsitektur merupakan kreasi yang mengupayakan struktur dan konstruksi 
bangunan tidak hanya berperan untuk kekokohan bangunan saja namun lebih dari itu 
bagaimana mengekspresikan keindahan yang terkandung didalamnya. Dan aspek kemahiran 
bertukang yang kreatif sesuai kebutuhan dan potensi lingkungan di lokasi obyek. Untuk 
menjawab tantangan terhadap arsitektur tropis, tektonika sangat mungkin memberikan solusi 
terhadap penyelesaian arsitektur yang berkelanjutan. Melalui metode penelitian kualitatif 
yang mendiskripsikan tektonik dalam karya berarsitektur Romo Mangunwijaya dihasilkan 
berbagai keunggulan tektonika dalam menjawab pembangunan dengan teknologi masa kini. 
Dalam kajian karya  menunjukkan bahwa tektonika yang dikreasikan, menghasilkan karya 
arsitektur yang kuat, kokoh, (tahan gempa), estetik dan kaya dengan ragam hias budaya 
masyarakat lokal.  Oleh karenanya ‘tukang’ sebagai “Craftmanship” harus terus 
dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat 
masa kini. Hasilnya tampak jelas dalam kreasi pengolahan susunan ruang, detail struktur dan 
konstruksi bangunan, material yang dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya.  
Karya arsitektur Romo Mangun memiliki karakteristik yang khas dan beridentitas lokal. 
Aspek tektonika dalam arsitektur yang mencermati hal tersebut sangat mungkin menjawab 
tantangan globalisasi dari bentuk-bentuk arsitektur yang cenderung universal diberbagai 
tempat.  
 
Kata Kunci: Tektonik, Arsitektur, Konstruksi dan struktur, Material, Ketukangan. 
 
PENDAHULUAN 

Di era globalisasi dengan informasi yang sangat mudah didapat secara cepat 
menyebabkan semua karya arsitektur menjadi generalis dan universal. Banyak dijumpai 
karya arsitektur yang sama dan seragam di berbagai tempat. Sehingga menjadi sulit dikenali 
hal-hal yang sebetulnya paling esensi dari berarsitektur itu sendiri. Tektonika dalam arsitektur 
merupakan salah satu upaya dalam mengangkat budaya lokal dengan memanfaatkan material, 
suasana, ruang dan gatra menjadi suatu hal yang perlu diungkapkan secara terekspos agar 
tampak lokalitas dan karakteristik budaya serta nilai-nilai tradisi dalam berarsitektur. 
Karya arsitektur (Almarhum) Romo Mangunwijaya, berusaha membuat setiap detail struktur 
dan konstruksi bukan saja memenuhi gaya yang bekerja namun juga diselesaikan dengan 
estetis memiliki nilai seni berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh material yang 
digunakan. Hal ini yang membuat ekspresi arsitektural muncul sebagai konsekuensi dari 
prinsip mekanika yang teraplikasi dalam bangunan seperti yang diungkapkan Goerd 
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Peschken dalam essainya “Schinkel’s tectonics”[1]. 
Aspek tektonika dalam arsitektur oleh Romo Mangunwijaya dilakukan secara lebih 

khusus guna mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam memasyarakatkan nilai-nilai 
budaya dan tradisi yang ada dari leluhur kita jangan sampai hilang tergerus oleh arus 
modernisasi dengan berbagai dalih ekonomi. Karena ada hal lain yang juga penting 
dipertimbangkan adalah memudarnya kreasi ketukangan tradisional yang ada di masyarakat 
bawah. Dikarenakan kurangnya perhatian arsitek sekarang ini untuk mengangkat material 
lokal sebagai kreasi kreatif dalam berarsitekturnya.    
Pertimbangan tersebut menjadi tujuan dalam penelitian ini agar bisa memberikan umpan 
balik terhadap industri kreatif masyarakat pedesaan yang ada agar bisa terus berkembang. 
Karena dapatmemberi manfaat sebagai karya arsitektur yang mampu menjawab keberagaman 
bentuk dengan identitas yang berkarakteristik khas untuk menjawab universalisme dalam 
bentuk arsitektur di era globalisasi ini. Tektonik dalam arsitektur kurang dikenal kuas di 
kalangan arsitek. Tektonika selalu dikaitkan dengan material struktur dan konstruksi, namun 
sebenarnya lebih dari itu seperti yang dijelaskan oleh Juniwati dan Wanda [2]. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, deduktif dan 
verivikatif yang meneliti aspek tektonik dalam arsitektur apakah mampu menjawab tantangan 
arsitektur masa kini. Obyek kajian yang dipilih adalah karya ber-arsitektur Romo 
Mangunwijaya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan sumber pustaka serta penulisan 
peneliti terdahulu. 
Analisis penelitian dilakukan dengan metode argumentasi logis seperti pendapat Groat dan 
Wang (2002) dan juga metode kritik yang dikemukakan oleh Wayne O Attoe (1978). Obyek 
yang dianalisis berupa karya nyata, gambar-gambar rancangan, foto dokumentasi, dan 
interpretasi langsung sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Melalui cara 
menstrukturisasikan kajian lapangan (obyek data lapangan) berdasarkan teori tektonik 
Frampton yang mencermati sambungan struktur dan konstruksi bangunan sebagai elemen 
penahan gaya juga elemen estetis. Juga berdasarkan pandangan Romo Mangunwijaya sendiri 
selaku arsiteknya yang mengangkat setiap detail sambungan dalam makna dan nilai-nilai 
tradisi, budaya serta lingkungan alamnya sesuai dengan karakteristik material yang 
digunakan.  
Dari strukturisasi sistem detail sambungan tersebut dapat diuraikan tentang makna lokalitas 
dalam kajian tektonik dan aspek-aspek apa saja dalam lokalitas yang memiliki hubungan 
dengan tektonik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pernyataan penelitian 
Penelitian difokuskan pada aspek tektonik yang ada dalam karya arsitektur Romo 

Mangunwijaya. Karya terbangun tersebut adalah Rumah Tinggal Arief Budiman di Salatiga, 
Jawa Tengah. Melalui studi penelitian ini akan diteliti bagaimana aspek tektonik dalam 
arsitektur bekerja melalui keindahan dan puitisasi keruangan, elemen-elemen sambungan 
dengan detail sambungan material dan konstruksi memiliki makna yang khas berkarakter 
terhadap tradisi, dan budaya serta alam sekitar yang kesemuanya mampu menjawab arsitektur 
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masa kini. 
 
3.2 Hipotesis kerja 

Untuk menjawab pernyataan tersebut dilakukan hipotesis kerja guna mengarahkan 
analisis dalam sistematika pembahasan yang membuktikan bagaimana aspek tektonik dalam 
arsitektur  memberikan makna sesuai dengan nilai-nilai tradisi, budaya, alam sekitar serta 
mengangkat harkat material lokal pada karya-karya arsitektur di masa kini. Dari kajian 
teoritikal dirumuskan beberapa variabel yang digunakan dalam analisis aspek tektonik pada 
kajian karya sebagai berikut:   
1. Bagaimana detail struktur dan konstruksi sebagai olahan sambungan yang mempertemukan 

material menghasilkan keindahan, selain fungsinya yang kuat dan kaku dalam menahan gaya 
berat bangunan? 

2. Bagaimana kearifan lokal (sebagai bagian dari kehidupan manusia dalam tradisi dan budaya) 
menjadi lebih diutamakan dalam pemanfaatan material dari karya ber-arsitektur? 

3. Bagaimana harmonis terhadap lingkungan dapat diwujudkan selaras dengan pemikiran dari 
prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan (sustainable)?  

4. Bagaimana proses kreasi bertukang menjadi dominan dalam menghasilkan karya cipta arsitektur 
yang unik, khas berkarakter, sesuai dengan kondisi dan tradisi budaya lokal. 

 
3.3 Pandangan Teori 

Penelitian berawal dari kajian teoritikal yang bersumber pada pemikiran dan pandangan 
tentang tektonik dalam karya ber-arsitektur berikut: 
1. Pandangan teori yang bersumber dari pendapat Kenneth Frampton (1995) dalam ‘Studies in 

Tectoic Cukture, The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture’ 
diungkapkan bahwa Arsitektur erat berhubungan dengan bangunan atau disebut sebagai seni 
bangunan, ilmu bangunan(bouwkunde). Tektonik merupakan sifat ekspresi yang teeungkap akibat 
‘resistensi statika’ dari konstruksi bentuk yang ada, sehingga ekspresi yang dihasilkan tidak hanya 
sekedar dipahami dalam lingkup struktur dan konstruksi, tetapi didalamnya sebenarnya ada unsur 
estetika [3]. Bangunan adalah suatu struktur yang dirancang dan dibangun oleh manusia dengan 
seni dan keterampilan (artes) yang diperolehnya dari proses belajar atau proses kultural.  

2. Pandangan tektonik berdasarkan pendapat Romo Mangunwijaya (2009) yang ditulis pada 
bukunya Wastu Citra menjelaskan bahwa manusia ber-satu alam dan ber-satu hukum dengan 
semesta fisik di sekelilingnya tetapi sekaligus mengatasi flora fauna, dan alam materi belaka [4 - 
hal.15].  Hakekat dan tugas budaya arsitektural pun terdapat dalam bagaimana bersatu hukum 
dengan alam semesta, sekaligus mengatasinya, artinya berbudaya, bermakna.  Selanjutnya 
diuraikan bahwa bila kita berarsitektur, artinya ber-bahasa dengan ruang dan gatra, dengan garis 
dan bidang, dengan bahasa material dan suasana tempat, sudah sewajarnyalah individu 
berarsitektur secara budayawan, dengan nurani dan tanggung jawab penggunaan bahasa 
arsitektural yang baik [4 - hal.20]. 

3.4 Data Lapangan  
Kajian didasarkan pada survei lapangan, pembahasan dari tulisan-tulisan di jurnal, 

dan buku serta wawancara dengan pengguna pada obyek rumah tinggal Arief Budiman di 
Salatiga Jawa Tengah yang diuraikan sebagai berikut: 
a. Pembangunan dan Lokasi Obyek Pengamatan 
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Gambar 1. Lokasi Rumah di jalan Kemiri Candi Salatiga.  (Sumber: Google Maps diunduh 

15 Desember 2015 
 

 

Gambar 2.Gambar Rumah Tinggal Arief Budiman dengan lingkungan sekitarnya dipenuhi 
pepohonan sangat kuat lokalitas bangunan yang asri dengan lingkungannya  
(Sumber: Dokumen Architecture 
Diaryhttps://destiasoewoyo.wordpress.com/2014/03/12/ romo.mangun-dan-
sebagian-karyanya/ diunduh 15 Desember  2015 

 
Rumah Tinggal Arief Budiman dibangun pada tahun 1985 dan selesai di tahun 1986 

(30 tahun lalu). Saat pembangunan lingkungannya dipenuhi oleh sawah dan pepohonan. 
Hingga sekarang kondisi bangunan ini masih tetap seperti semula, belum mengalami 
perubahan atau renovasidan masih dalam kondisi baik terawat. Arief Budiman dan istrinya 
Leila membayangkan bangunan rumah yang terbuka dan leluasa, seperti rumah-rumah 
tradisional Bali. Sesuai keinginan Arief mengundang Romo Mangunwijaya kawannya untuk 
merancang rumahnya [5]. 
Kompleks rumah Arief Budiman terdiri atas empat buah gugusan masa bangunan yang 
mengelilingi taman dan kolam di tengah-tengah. Berada di atas lahan berkontur cukup curam 
seluas sekitar 5.000 meter  persegi. Sehingga masing-masing masa bangunan memiliki peil 
lantai yang berbeda-beda sesuai ketinggian dari keberadaannya di lahan. 
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Gambar: 3. Perletakan massa bangunan pada lahan berkontur [diinterpretasikan berdasarkan 

hasil survei lapangan tanpa skala survei lapangan 7 November 2015.]  (Sumber: 
Sketsa Pribadi, 2015) 

3.5 Analisis 
Berdasarkan obyek pengamatan lapangan rumah tinggal Arief Budiman di jalan 

Kemiri Candi nomor 36 Salatiga, dijabarkan analisis tektonik menurut tabel berikut: 
Pokok Bahasan Obyek kajian Hasil Analisis 
Bentuk denah, 
Susunan ruang 

Susunan ruang terdiri atas empat  massa 
bangunan mengelilingi sebuah kolam dan 
taman. Susunan ruang dibentuk mengikuti 
lahan berkontur yang cukup curam 
sehingga hubungan masa bangunan satu 
dengan lainnya dibuat jembatan dengan 
peil yang berbeda. 

 
Gambar 4. 

Massa bangunan tampak dari lahan masuk 
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Kehadiran bangunan mengikuti kontur  
lahan yang cukup curam di antara pepo-     hon
besar. Bangunan dengan konsep  
terbuka terhadap lingkungannya, sebagai tangg
terhadap iklim tropis lembab. Menunjukkan tek
bekerja karena  
masalah lahan yang berkontur dan iklim  
tropis. 
Terlihat dengan susunan massa bangunan  
dan bentuk ruang persegi empat menunjuk- 
kan kesederhanaan serta susunan ruang  
yang sangat adaptif terhadap iklim. Lahan 
dengan kecuramannya tetap dipertahankan 
bangunan yang menyesuaikan posisi pe- 
nempatannya.   
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Detail  
konstruksi, 
Struktur dan 
elemen lainnya. 

Struktur dan konstruksi bangunan dibuat 
dari beton yang di expose memperlihatkan 
aspek tektonik. Konstruksi bangunan 
lantai atas menggunakan kayu. Dengan 
detail kuda-kuda kayu sederhana terbuka 
diperlihatkan semua tanpa di-finish oleh 
material finishing.  
 

 
Gambar 5. 

 Detail konstruksi atap kayu dengan genteng  
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015)  

 
Gambar 6. 

Detail Kolom beton dengan bekisting dari 
bambu 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015)

Rumah dengan detail struktur dan konstruksi 
yang dibuat secara jujur, wajar karena 
disitulah letak keindahan material yang 
membentuk bangunan rumah tinggal. Aspek 
tektonik  tercipta pada berbagai elemen 
sambungan yang dibuat.Sepereti pembuatan 
detail konstruksi dan struktur bangunanyang  
menuntut kemahiran cara bekerjanya tukang 
(aspek ketukangan sangat menentukan) 
sehingga menghasilkan karya tektonik dalam 
arsitektur. 

 
Gambar 7. 

Berbagai detail lubang angin, tangga, pintu 
memperlihatkan upaya unsur ketukangan lebih 
dominan dari pada komponen biaya material. 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Pemanfaatan 
sumber material 
lokal, 
lingkungan 
alam, budaya & 
sosial setempat 

Material yang dimanfaatkan semuanya 
bahan lokal bersumber dari lingkungan 
sekitar. Dengan material bambu dan kayu 
yang sangat dominan. Material yang 
sangat selektif memperlihatkan keawetan 
bangunan yang sudah lama tersebut 
sedikit mengalami kerusakan. 

 
Gambar 8. 

Dinding dari anyaman bambu (Gedhek) hasil 
kerajinan masyarakat setempat 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 
 

 
Gambar 9. 

Atap memiliki teritis yang lebar menaungi 

Terinspirasi dari aspek kelokalan 
menjadikan rumah tinggal yang tidak umum  
terdapat  di daerah perkotaan. Karena 
seluruh material yang digunakan berasal 
dari lingkungan sekitar. Sesuai keinginan 
pemilik rumah, dirancang secara terbuka 
menyatu dengan alam. Bangunan yang 
sangat tropis dengan  bukaan dan teritisan 
atap lebar menaungi bangunan keseluruhan 
oleh atapnya. Menghasilkan arsitektur 
bangunan yang kaya dengan aspek tektonik. 
Aspek tektonik ini juga mampu memberikan 
nilai terhadap tradisi, budaya dan alam serta 
proses membangun yang masih sangat 
kental terhadap kemahiran bertukang. 
Karakteristik alami tersebut masih sangat 
cocok dengan kondisi saat ini mengingat 
semakin universalnya bentukan-bentukan 
arsitektur di Indonesia.  
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ruang dibawahnya. 
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Ekspresi 
penampilan 
bangunan  
(tampak, 
potongan) 

Bangunan menyatu dengan lingkungan, 
terbuka, dominan sehingga bila memasuki 
rumah ini dibuat bingung dengan mana 
pintu masuk utamanya karena semuanya 
terbuka.  

 
Gambar 10. 

Rumah bergaya tropis di lahan berkontur 
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Massa  dinamis terbentuk di lahan berkontur 
penuh dengan pepohonan rimbun 
menciptakan suasana rumah tinggal yang 
teduh, asri dan nyaman terutama dari aspek 
fisika bangunan.   Aspek tektonik juga 
bekerja melalui faktor fisika bangunan yang 
menciptakan kenyamanan dan prinsip 
keberlanjutan dalam penggunaan energi 
secara hemat dan alami.  

Proses 
membangun 
karya cipta 
arsitektur yang 
inovatif, kreatif, 
dan  estetik. 

Proses membangun yang dilakukan 
dengan mendatangkan tukang yang 
memahami bagaimana material 
diperlakukan menunjukkan upaya 
rancangan yang kaya kreasi. Setiap 
pertemuan material diolah dengan kreatif 
menjadi elemen estetis yang mengundang 
perhatian bagi pengamat.  

 
Gambar 11. Bangunan dengan struktur dan 
konstruksi yang diperlihatkan dikerjakan 
dengan sangat apik oleh tukang dibawah 

pengawasan arsitek  berpengalaman 
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Proses pembangunan yang dilakukan 
Mangunwijaya dengan mendatangkan 
material lokal ke lokasi dikerjakan oleh 
tukang setempat secara kriya  menghasilkan 
bangunan yang sangat sangat berkualitas. 
Terbukti dari usia bangunan yang hampir 30 
tahun  kondisinyatetap masih sangat baik. 
Tektonik bekerja melalui kreasi kriya 
ketukangan yang inovatif . 
 

 
Gambar 12. Detail SambunganKolom, Balok 

dan pelat lantai hasil ketukangan. 
(Sumber Dokumen Pribadi, 2015) 

 
 
 
KESIMPULAN 

Karya ber-arsitektur Mangunwijaya berprinsip pada pemikirannya tentang guna dan 
citra, juga sangat eksploratif terhadap pemakaian dan pengelolaan bahan bangunan yang 
berasal dari sumber daya alam setempat. Mangunwijaya memperlakukan material pada 
proses produksi cetak ditempat (non fabrikan) menyebabkan karyanya selalu bervariatif dan 
inovatif. Penguasaannya terhadap sifat dan karekteristik material menyebabkan setiap olahan 
menjadi kreasi karya arsitektur yang khas berkarakter. Karya arsitekturnya memiliki nilai 
manfaat juga memiliki nilai spiritual (moral) yaitu tersirat makna sebagai pesan yang ingin 
diwartakan.   
Faktor ketukangan sangat kental karena setiap sudut bangunan diolah dari hasil kriya 
kerajinan tangan melalui anyaman, pahatan, goresan, susunan atau tumpukan batu 
menyebabkan aspek tektonik sangat terasa. Pada setiap sambungan dibuat detail yang apik, 
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estetis menampilkan kesederhanaan apa adanya. Akibatnya bangunan ini memang cukup 
mahal namun penampilannya memiliki karakteristik yang beridentitas lokal.  
Budaya dan tradisi masyarakat yang ada seperti; menganyam, menenun, merajut, menebar 
dalam proses kegiatan memanfaatkan bahan bangunan menjadi bentuk konstruksional yang 
perlu terus dilestarikan dan dihidupkan agar tidak hilang dimakan waktu dan arus 
modernisasi.  Faktor politis sangat tampak dalam karya ber-arsitektur Romo Mangunwijaya 
yang pro kaum lemah dalam hal ini tukang yang bekerja seharusnya diberi komponen biaya 
tukang yang lebih besar dari pada komponen material.  
Kejujuran mengolah bahan dan penanganan konstruksi (ekspos pada sistem sambungan) 
dihasilkan secara konsisten untuk memenuhi kekuatan dan kekakuan dari sistem mekanika 
atau gaya berat bangunan, juga memenuhi persyaratan kenyamanan termis dan klimatologi 
serta memiliki keindahan selaras dengan nilai-nilai kehidupan budaya masyarakatnya.  
Dengan demikianarsitektur yang kaya dengan aspek tektonika masih sangat relevan pada 
masa kini terutama dalam menjawab kegalauan bentuk-bentuk arsitektur yang cenderung 
universal tanpa mencermati aspek lokal dan karakteristik budaya, tradisi dan alam dimana 
arsitektur tersebut berada.  
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ABSTRAK 
 

Mekanisasi pertanian (Agricultural Engineering) merupakan ilmu yang mencakup aplikasi 
teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari 
pengolahan tanah, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pengolahan hasil 
pertanian sampai produk siap dipasarkan. Fenomena yang terjadi di petani Indonesia adalah 
ketika musim panen biasanya disertai curah hujan yang tinggi sehingga produk petani seperti 
padi berkurang kualitasnya disebabkan ada masalah proses pengeringan. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, perlu adanya sistem yang berteknologi ramah lingkungan, mudah 
diaplikasikan dan masyarakat mampu mengoperasikan. Salah satu metode pengeringan 
adalah rotary dryer dengan memanfaatkan udara panas sebagai fluida pengering (konveksi). 
Pada umumnya, rotary dryer yang ada di pasaran untuk proses pengeringan hanya 
memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi sedangkan potensi pengeringan secara 
konduksi memiliki efektifitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rancang bangun mesin ini 
melakukan inovasi pada proses pengeringan yang dilakukan, perpindahan bahan olahan 
pertanian yang dikeringkan, pengurangan daya listrik yang digunakan dan optimalisasi 
pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Tungku rotary dryer terancang berbahan bakar 
ampas kayu atau briket dengan model dibuat langsung terhubung dengan silinder sehingga 
memungkinkan terjadinya proses pengeringan secara konduksi. Model mekanisasi hasil 
pertanian dengan mesin rotary dryer type poros ulir (shaft thread) dan silinder bersifat statis, 
memiliki kelebihan pada proses pengeringan yang dimana bisa terjadi secara konveksi serta 
konduksi, dan kapasitas produk yang dikeringkan lebih banyak hingga 60%, jika 
dibandingkan dengan rotary dryer pada umumnya (15% - 30%). Dari analisis teknis diperoleh 
daya yang dibutuhkan sekitar 1 pk (horse power). 
 
Kata Kunci: Pertanian, Inovasi, Mesin Pengering, Ramah Lingkungan  
 
 
PENDAHULUAN 

Mekanisasi pertanian sendiri mempunyai arti yang sangat luas. Mekanisasi pertanian 
atau teknik pertanian (Agricultural Engineering) merupakan ilmu yang mencakup aplikasi 
teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari 
pengolahan tanah, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemungutan hasil 
sampai ke produk yang siap dipasarkan (Aris Priyanto, 1997). 
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Dalam pemahaman pembangunan pertanian modern atau sistem dan usaha agribisnis 
modern atau lebih akhir pemikiran visioner 2020 ke arah pertanian berbudaya industri inovasi 
teknologi termasuk mekanisasi pertanian dan pasca panen diperlukan terus menerus untuk 
mewujudkan pembaruan dan atau penyempurnaan teknologi ke arah yang lebih produktif, 
efisien, efektif, berkualitas, bernilai tambah, murah dan mampu memberikan kesempatan 
peningkatan pendapatan (Handaka, 2002). 

Pengeringan gabah adalah suatu perlakuan yang bertujuan menurunkan kadar air 
sehingga gabah dapat disimpan lama, daya kecambah dapat dipertahankan, mutu gabah dapat 
dijaga agar tetap baik (tidak kuning, tidak berkecambah dan tidak berjamur), memudahkan 
proses penggilingan serta menghasilkan beras gilingan yang baik. Pengeringan merupakan 
salah satu kegiatan pascapanen yang penting, dengan tujuan agar kadar air gabah aman dari 
kemungkinan berkembangbiaknya serangga dan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. 
Pengeringan harus sesegera mungkin dimulai sejak saat dipanen. Apabila pengeringan tidak 
dapat dilangsungkan, maka usahakan agar gabah yang masih basah tidak ditumpuk tetapi 
ditebarkan untuk menghindarkan dari kemungkinan terjadinya proses fermentasi. 
Pengeringan akan semakin cepat apabila ada pemanasan, perluasan permukaan gabah padi 
dan aliran udara (Hutasoid, 2010). 

Oleh karena itu, rancang bangun mesin ini membahas teknologi pasca panen berupa 
alat pengering padi menggunakan rotary dryer. Dimana padi merupakan hasil pertanian yang 
bisa dijumpai dimana-mana dan membutuhkan waktu yang singkat untuk mengeringkan padi-
padi tersebut. Singkatnya waktu pengeringan dapat memperlancar proses penggilingan padi 
dan dapat pula melancarkan beras-beras yang keluar, semakin cepat pengeringan padi maka 
semakin bagus. Maka dibutuhkan alat pengering yang dapat mengeringkan padi dengan 
waktu secepat mungkin. Untuk mempercepat pengeringan padi ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan antara lain pengadukan padi yang dikeringkan, panas yang diterima dan fluida 
pengering. Sehingga dalam makalah ini terfokus pada bagian mekanisasi mesin pengering 
daninovasi pemanfaatan sumber energi terbarukan. 

METODELOGI PENELITIAN 

Pembuatan rancangan produk memerlukan data-data yang jelas, akurat dan diperoleh 
dari beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data–data yang diperoleh sebagai 
dasar dalam pembuatan konsep rancangan, dan akan berpengaruh pada sistim kerja, 
konstruksi maupun sistim kontrol yang digunakan. Sumber dari data-data tersebut berasal 
dari buku-buku dan juga dari internet.  

Konsep rancangan produk yang jelas dan akurat dibutuhkan untuk mendukung suatu 
rancangan produk. Dasar konsep perancangan mesin pengering eh yang dipergunakan adalah 
Metode Rasional, yaitu menggabungkan aspek procedural dari perancangan dan aspek 
structural dari masalah perancangan.  

Proses perancangan dan metode-metode rasional yang relevan dan paling luas 
penggunaanya dapat diuraikan sebagai berikut:  
a. Clarifying Objectives (Klarifikasi Tujuan)  
b. Establishing Functions (Penetapan Fungsi)  
c. Setting Requirements (Penetapan Spesifikasi)  
d. Determining Characteristics (Penentuan Karakteristik)  
e. Generating Alternatives (Pembangkitan Alternatif)  
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f. Evaluating Alternative (Evaluasi Alternatif)  
g. Improving Detail (Penyempurnaan Perancangan)  
 
Proses perekayasaan rancang bangun prototipe dan pengujian alat pengering gabah mengikuti 
tahapan diagram alir seperti Gambar 1.  

 
Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Kegiatan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Daya Rencana 
Dimensi silinder : 

D=2,23 m 
R=1,115 m 
L=5,4 m 
Volume Silinder  = π xR2xL 

= 3,14 x (1,115)2 x 5,4 
= 21,08 m3 

Asumsi : ρ produk yang dikeringkan (padi) adalah 700 kg/m3 (1 liter beras = 0,7 kg ) 
Silinder yang terisi 60 % x 21,08 m3 = 12,648 m3 
Maka massa produk adalah Volume silinder x ρ 
Massa  = 12,648 m3 x 700 kg/m3 

= 8.853,6 kg rata-rata beban kerja yang perlu digerakkan. 
Massa Rotary berbahan baja ringan  = 15 kg 
Massa total     = 8.853,6 kg + 15 kg = 8868,6 kg 
Diameter rotary= 2 m berbentuk ulir dengan ukuran panjang 5 meter untuk model lebih jelas 
ada dilampiran gambar. Putaran rotary +/- 60 rpm. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 78 
 

Gaya Maksimum yang bekerja : 
Fmax  = massa total x g 

= 8868,6 kg x 9,81 m/s 
= 87.000,97 kg.m/s 
= 87 kN 

Tmax = Fmax x R 
= 87 kN x 1,115 m 
= 97,005 kN.m 

Untuk mencari daya rencana motor yang akan digunakan dalam perancangan mesin 
pengering ini menggunakan rumus sebagai berikut : 
PR  = 2 x π x n x T/60 
PR  = 2 x 3,14 x 60 x 97,005/60 

= 609,19 Watt 
 
Untuk keperluan kelistrikan dibulatkan menjadi 1 pk 
Putaran (N1) motor listrik yang ada dipasaran untuk daya 1 pk sekitar 700 rpm. 
 
3.2 Poros 
Daya rencana = 1 pk 

N1 = 700 rpm 
Momen Puntir rencana 

 
T1= 847.644,37 kg.m 
Bahan poros dipilih S55C-D, batang baja yang difinis dingin, perlakuan panas: dicelup dingin 
dan ditemper dengan kekuatan tarik σB = 72 kg/ mm2. 
Faktor keamanan yang diambil Sf1 = 6,0 dan Sf2 = 2,0.. 
 
3.3 Prinsif Kerja Rotary Dryer 

Produk pertanian yang akan dikeringkan dimasukkan melalui hopper sehingga produk 
pertanian tersebut diputar oleh sebuah poros berulir ( thread shaft) dengan putaran rendah. 
Adapun proses mekanisasi skala besar membutuhkan tenaga motor penggerak berdaya tinggi. 
Namun jika skala kecil proses mekanisasi bisa diwakili oleh tenaga manusia. Produk 
pertanian yang diputar dengan kecepatan rendah tersebut bergerak dari hopper menuju ke 
saluran keluar melewati silinder yang sudah dipanaskan dan hembusan udara panas mengalir 
melewati dua pipa pemanas yang terhubung melalui silinder dengan tungku pemanas. 
Biasanya, untuk menghembuskan udara yang dipanaskan tungku menggunakan blower tapi 
dalam perancangan ini memanfaatkan perbedaan tekanan di tungku dengan silinder 
pengering. 

Sepanjang pergerakan produk pertanian terjadi perputaran yang terus menerus hingga 
proses pengeringan merata itulah fungsi dari poros berulir. Biasanya yang ada dipasaran yang 
berputar adalah silinder yang berfungsi juga sebagai pengaduk kemudian udara dihembuskan 
melalui saluran udara yang terhubung dengan tungku pemanas. Akan tetapi dalam rancang 
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bangun ini silinder bersifat tetap dan hanya berfungsi sebagai tempat bahan yang dikeringkan 
dan pengantar panas dalam proses pengeringan produk pertanian. Sumber panas pada 
umumnya dari kompor gas yang berbahan bakar LPG dan sejenisnya. Namun dalam 
perancangan ini memanfaatkan sumber energi terbarukan yaitu biomassa atau biogas. Karena 
tungku berbentuk multi fungsi bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber panas dari bahan 
biomassa dan biogas. 

Proses pemanasan lebih efektif dan teroptimalkan panas yang dihasilkan oleh tungku, 
karena tungku pemanas tepat berada di bawah silinder. Sehingga pemanasan secara konduksi 
tetap berjalan, hampir semua panas tungku tidak ada yang tersia-siakan dibandingkan tungku 
yang hanya memanaskan udara yang dihembuskan. Oleh karena itu, sebelum melakukan 
proses pengeringan mesin rotary dryer rancang bangun ini membutuhkan waktu untuk proses 
pengkondisian suhu kamar silinder untuk bisa maksimal hasil pengeringan. Rata-rata suhu 
silinder yang diharapkan sebelum bekerja sekitar 80 oC -100oC. Mesin rotary dryer type 
thread shaft memanfaatkan model ulir sebagai pengaduk dan yang mentransfer produk 
pertanian menuju ke saluran keluar. Proses mekanisasi yang hingga terjadi proses 
pengeringan dan pemanasan bahan olahan tetap terjadi sepanjang pergerakan. Disebabkan 
oleh model pemanasan secara konveksi dan konduksi terjadi sepanjang pergerakan di dalam 
silinder. Pada dasarnya prinsif kerja mesin rotary dryer ini tidak jauh berbeda dengan mesin 
rotary dryer yang ada dipasaran hanya saja inovasi terletak pada proses pemanasan dan 
model mekanisasi produk pertanian. 
 
3.4 Sumber Panas 

Sumber panas pada mesin rotary dryer ini adalah dari tungku yang bisa berbahan 
bakar dari biomassa. Mulai dari kayu, briket, sampah daun kering dan lain-lain. Udara yang 
keluar dari tungku melewali saluran pipa pemanas sebagai akibat perbedaan tekanan antara 
ruangan silinder dengan ruang tungku.Model tungku dibuat seperti balok berongga yang 
melekat disilinder sebagai penutup dengan posisi masuk bahan baku pemanas seperti persegi 
panjang. Saluran masuk bahan bakar juga berfungsi sebagai saluran pembersih karbon dan 
abu berkas pembakaran. Tungku terhubung langsung dengan silinder sepanjang ukuran 
tungku sehingga memungkin perpindahan panas secara konduksi terjadi. Tujuan dibuat 
tungku seperti ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja pemanas dalam 
mesin rotary dryer. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang didapat pada Stress Analysis di Software Autodesk Inventor, 
didapat model mekanisasi hasil pertanian dengan mesin rotary dryer type poros ulir (shaft 
thread) dan silinder bersifat statis, memiliki kelebihan pada proses pengeringan yang dimana 
bisa terjadi secara konveksi serta konduksi, dan kapasitas produk yang dikeringkan lebih 
banyak hingga 60%, jika dibandingkan dengan rotary dryer pada umumnya (15% - 30%). 
Dari analisis teknis diperoleh daya yang dibutuhkan sekitar 1 pk (horse power).. 
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ABSTRAK 
 
Secara umum riset ini menjelaskan tentang perancangan compact heat exchanger sebagai alat 
pemanas pada mesin pengering makana mekanik. Sumber panas yang digunakan adalah 
manivestasi ampas kayu sebagai bahan bakarnya. Perancangan dilakukan untuk mengetahui 
dimensi dari heat exchanger agar dapat menghasilkan temperatur udara panas sesuai dengan 
temperatur ideal untuk mengeringkan makanan yaitu 65 – 680C. Untuk menjaga suhu 
didalam pengeringan tetap 680C, ruang pengering dilengkapi dengan sistem kontrol 
menggunakan arduino uno. Hasil perancangan yang diharapkan, desain heat exchanger ini 
mampu mensuplai panas untuk pengeringan makanan 173,52 Kg/jam menggunaan bahan 
bakar amapas kayu, murah, dan ramah lingkungan.. Karena desain yang sederhana, 
membuatnya mudah untuk digunakan dan harga lebih terjangkau. Setelah penelitian ini 
selesai, luarannya berupa seminar dan jurnal internasional serta teknologi tepat guna yang 
langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

Kata Kunci:   Pertanian, Inovasi Heat Exchanger, Ramah Lingkungan 

 

PENDAHULUAN  

Berdasarkan hasil analisis situasi dan observasi  pada masyarakat disekitar kampus 
Unsri Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir,  berasal dari keluarga yang mempunyai usaha kecil - 
kecilan / industri rumah tangga berupa pembuatan kerupuk kemplang, dari hasil observasi 
tersebut, diketahui bahwa kebanyakan dari mereka sering terkendala dengan cuaca dalam 
upaya melakukan pengeringan. Sehingga jumlah produk dari usaha mereka kurang memadai, 
disamping mereka kurang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk 
meningkatkan usaha, atau mencari penghasilan tambahan. Untuk itulah sangat penting untuk 
dilakukan Pelatihan merancangan dan cara pembuatan alat pengering ikan kepada  
masyarakat untuk Industri Rumah Tangga. 

Setiap industri seyogyanya memiliki keunggulan atau kelebihan yang menjadi ‘nilai 
jual’. Kemajuan teknologi khususnya teknologi pengeringan merupakan salah satu unsur 
yang dapat dieksplorasi untuk meningkatkan mutu suatu produk  kerupuk kemplang. Di era 
modern sekarang ini, penggunaan teknologi pengeringan dalam berbagai aspek industry 
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sudah menjadi satu kebutuhan. Dalam dunia industry rumah tangga, penggunaan alat 
pengering dalam proses pengeringan bahan makanan, khususnya proses pengeringan bahan 
kerupuk kemplang akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. 

Pengeringan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penentuan kualitas 
makana yang dihasilkan untuk dipasok kedalam industri. Proses pengeringan bertujuan 
menurunkan kadar air yang semula 60-65% menjadi sekitar 7-8% dan untuk menghasilkan 
makanan terbaik dibutuhkan temperatu pengeringan 65-68o C. Pada kadar air ini, makana 
relatif aman untuk dikemas dalam karung dan disimpan di dalam gudang pada kondisi 
lingkungan tropis. Akan tetapi proses pengeringan yang mayoritas dilakukan saat ini masih 
sangat primitif yaitu hanya dengan penjemuran alami dengan memanfaatkan sinar matahari. 
Pengeringan dengan metode alami ini dinilai kurang efektif karena kemungkinan cuaca yang 
tidak menentu dan susah dikontrol. Pada cuaca yang tidak terkontrol tersebut pengeringan 
menjadi kurang baik dan berpengaruh pada waktu pengeringan serta penurunan kualitas yang 
dihasilkan. Penurunan kualitas disebabkan oleh pengeringan yang tidak higienis pada tempat 
yang seadanya, juga besar kadar air yang tidak terkontrol yang mengakibatkan kualitas 
makanan rendah dan harja jual menjadi turun. 

METODELOGI PENELITIAN 

Pada umumnya dalam perancang suatu heat exchager tipe compact, metode-metode 
yang digunakan hampir sama dengan perancangan jenis heat exchanger lainnya. Misalnya 
tipe shell and tube. Dengan mencari koefisien perpindahan panas menyeluruh (U) terlebih 
dahulu menggunakan beberapa persamaan sehingga diperoleh panjang tube yang diinginkan, 
namun untuk heat exchanger tipe compact ini memiliki beberapa metode yang berbeda. 
Berikut ini metode-metode yang digunakan untuk merancang heat exchanger tipe compact :  
1. Transfer Panas Keseluruhan (Q)  
Kesetimbangan energi dapat digunakan untuk menentukan temperatur fluida yang bervariasi 
dan nilai total transfer panas konveksi Q tergantng dari laju aliran massa. Jika perubahan 
energy kinetik dan energi potensial diabaikan, maka pengaruh yang signifikan adalah 
perubahan energi thermal dan fluida kerja. Sehingga kesetimbangan energi tergantung pada 3 
variabel, yang dapat dirumuskan sebagi berikut (Incropera, 1996) :  

  
Dimana :  

Q = Total transfer panas (Watt)  
= aliran massa yang melalui celah (kg/s)   

Cp = Koefisien perpindahan panas (kJ/kg. k) 
Tf,o = Temperatur fluida keluar (oC)  
Tf,i = Temperatur fluida masuk (oC)  
 

2. Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh (U)  
Koefesien Perpindahan Panas Menyeluruh ( U ) adalah suatu besaran atau nilai dari 

gabungan koefesien-koefesien perpindahan panas yang terjadi dalam suatu alat heat exchanger 
nilai dari koefesien perpindahan panas menyeluruh pada compact heat exchanger ditentukan 
dalam persamaan berikut : 
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Dimana :  

U = koefisien perpindahan panas menyeluruh (W/m2k)  
Rw = Resistansi konduksi material (k/w)  
A = luas penampang (m2)  
h = Koefisien perpindahan panas konveksi (W/m2K)  
Tsur = Temperatur permukan (K)  
ηo = efisiensi sirip (%) 

Prinsip kerja heat exchanger ini adalah dengan memanfaatkan sumber mata air panas 
geothermal yang berada dikawasan Way Belerang Kalianda sebagai sumber energi pada 
proses pengeringan kakao didaerah sekitar. Suhu air panas ini dialirkan ke heat exchanger 
dengan bantuan pompa supaya mengalami pertukaran kalor untuk meningkatkan suhu ruang 
pengering kakao sekitar 65-68 oC. Untuk menjaga kondisi ruang pengering tetap dalam 
kondisi temperatur ideal pengeringan kakao, desain ini dilengkapi dengan kontrol arduino 
uno. Adapun komponen utama pembuatan heat exchanger adalah : tube, sirip, pipa saluran 
masuk, dan pipa saluran keluar. Dari bagian-bagian yang disebutkan diatas, dapat dilihat 
bentuk compact heat exchanger seperti ditunjukkan pada gambar 2 : 

 
Gambar 1. (a) Compact Heat Exchanger (b) Desain Pengering  

 
2.1 Sistem Kontrol Ruang Pengering  

Ruang pengering kakao ini terdiri dari 2 buah kipas dan 2 buah sensor yang akan 
dikontrol dengan arduino uno. Adapun tata letaknya, kipas 1 yang dipasang pada bagian atas 
ruang pengering sebagai exhaust, kipas 2 yang dipasang di samping heat exchanger (HE) 
untuk suplai laju aliran udara masuk ruang pengering, sensor DHT-21 dan LM-35 dipasang di 
dalam ruang pengering, dimana sensor DHT-21 berfungsi sebagai sensor kelembaban udara 
sedangkan, LM-35 sebagai sensor suhu. 
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Gambar 2 Skema kontrol pengering 

Adapun langkah kerja kontrol untuk menjaga temperatur ruang pengering selalu 
dalam posisi ideal, pengaturan suhu dilakukan dengan cara menjalankan kipas keluar dan 
kipas heat exchanger. Pada kipas heat exchanger terdapat pengaturan kipas yaitu adanya 
switch 0, 1, 2, dan 3. Pada switch 0 kipas tidak berputar (OFF), kemudian switch 1 putaran 
kipas rendah (low). Sedangkan switch 2 putaran kipas normal. Pada switch 3 putaran kipas 
maksimum (high). Pada saat proses awal pengeringan dimulai, maka kipas heat exchanger 
akan berputar pelan (switch 1) dan kipas keluar (exhaust fan) dalam posisi OFF atau mati, 
dimaksudkan agar suhu dalam ruang pengering naik dengan cepat. Apabila suhu dalam ruang 
pengering lebih dari 680C, maka sitem akan memberi perintah untuk menghidupkan kipas 
keluar dan kemudian switch kipas heat exchanger berpindah posisi yang awalnya posisi 
switch 1 berpindah ke switch 3. Dengan tujuan untuk membuang panas yang berlebihan 
melalui exhaust fan serta menurunkan panas yang masuk ruang pengering melalui 
pengontrolan switch tersebut agar panas di dalam ruang pengering tetap stabil 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daya yang dihasilkan : 8,6796 KW 
Mencari Temperatur keluaran dari panas : 

Thout = 366,806 K 
kapasitas yang dapat dikeringkan : 
 
 m = 173,52 kg/hr 
Setelah data-data tersebut telah diketahui kemudian mencari dimensi Heat Exchanger type 
compact yang sesuai untuk memanaskan udara luar dari temperatur 305 K sampai 341 K 
yang nantinya digunakan untuk memanaskan biji kakao, susunan tube dan jarak fin untuk 
heat exchanger ini menggunakan tabel pada buku ―Compact Heat Exchanger” Kays and 
London dengan tipe ―surface tipe 7.75 – 5 / 8T‖ yang telah ditunjukan pada tabel 1 Compact 
Heat Exchanger surface tipe 7.75 – 5 / 8T berikut ini : 
 

Tabel 1.  Compact Heat Exchanger Surface 7.75 – 5 / 8T 
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Luas permukaan depan dari heat exchanger di sesuaikan dengan dimensi ruang pengering 
yaitu dengan ukuran 0,3m x 0,3m sehingga luas permukaan sisi depan (Afr) sebesar 0,09 m2. 
Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh. Langkah pertama yaitu mengetahui besar nilai Ah/Ac 
yaitu perbandingan luas permukaan fluida panas dengan luas permukaan fluida dingin. Setelah 
diperoleh semua besar nilai koefisien konveksi fluida panas dan koefisien konveksi fluida dingin 
maka dapat dihitung besar nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh.  

Dari persamaan-persamaan yang digunakan diatas maka diperolehlah data perancangan 
dimensi heat exchanger sebagai berikut spesifikasi fin atau sirip penyusun compact heat 
exchanger memiliki: panjang fin = 200 mm; lebar fin = 300 mm; tebal fin = 0,4 mm; jumlah fin 
yang dibutuhkan = 88 fin; penyusunan jarak antar fin = 3 mm; sedangkan spesifikasi untuk tube 
sebagai berikut: panjang tube = 300 mm; jumlah tube yang dibutuhkan = 25 tube; dia.tube = 
0,158 mm. 

KESIMPULAN 

Hasil yang diperoleh dari perancangan adalah heat exchanger menggunakan spesifikasi 
surface tipe 7.75 – 5 / 8T dari Kays and London, dengan panjang fin = 200 mm; lebar fin = 300 
mm; tebal fin = 0,4 mm; jumlah fin yang dibutuhkan = 88 fin; penyusunan jarak antar fin = 3 
mm; panjang tube = 300 mm; dia.tube = 0,158 mm; dan jumlah tube yang dibutuhkan = 25 tube. 
Dari hasil perhitungan dengan laju aliran 0,3323kg/s, temperatur masuk 1000C, laju aliran udara 
0,22662kg/s, dan temperatur udara masuk 320C, maka heat exchanger mampu menghasilkan 
sampai ke ruang pengering sebesar 680C dan untuk menjaga suhu didalam pengeringan tetap 
680C, ruang pengering dilengkapi dengan sistem kontrol menggunakan arduino uno. Dari hasil 
perancangan sesuai spesifikasi, desain heat exchanger ini mampu mensuplai panas untuk 
pengeringan 173,52 Kg/jam tanpa menggunaan bahan bakar, murah, dan ramah lingkungan. 
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ABSTRAK 
 

Rencana besar pemerintah untuk menyokong perekonomian di Indonesia pada 20 tahun ke 
depan adalah pengembangan dalam sektor pertanian salah satunya. Mengingat tingginya 
kebutuhan akan makanan pokok yaitu beras, maka dibutuhkan produksi padi besar-besaran 
setiap tahunnya di Indonesia. Jumlah petani dan tenaga tani yang mengalami penurunan 
menyebabkan dibutuhkannya sebuah inovasi produk untuk membantu proses penanaman 
padi. Mesin Penanam Bibit Padi Portable merupakan alat bantu petani untuk menggarap 
sawah mereka dalam penanaman padi. Mekanisme penggunaan alat tanam padi ini adalah 
dengan menarik lurus alat yang penampungnya telah terisi penuh oleh bibit-bibit padi siap 
tanam. Prinsip tanam alat ini memanfaatkan prinsip quick return mechanism.  Alat penanam 
tersebut yang dapat ditarik dengan menggunakan tenaga manusia dapat membuatnya lebih 
ramah lingkungan dibandingkan harus digerakkan menggunakan motor bakar. Karena desain 
yang sederhana, membuatnya mudah untuk digunakan dan harga lebih terjangkau. Setelah 
penelitian ini selesai, luarannya berupa seminar dan jurnal internasional serta teknologi tepat 
guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

Kata Kunci:  Pertanian, Inovasi, Alat Penanam Padi Manual, Quick Return Mechanism, 
Ramah Lingkungan 

PENDAHULUAN  

Mengingat tingginya kebutuhan akan makanan pokok yaitu beras, maka dibutuhkan 
produksi padi besar-besaran setiap tahunnya di Indonesia. Dengan demikian, selain 
membutuhkan bibit padi yang banyak, petani juga membutuhkan sumber daya manusia untuk 
mengolah dan menanam bibit tersebut pada lahan pertanian mereka. Dewasa ini Indonesia 
banyak mengalami masalah mengenai kurangnya tenaga kerja untuk mengolah dan 
mendukung proses pertanian. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah petani dan tenaga tani mengalami penurunan yang derastis dalam kurun waktu 
10 tahun. Pada tahun 2003 jumlah petani dan tenaga tani 31,17 juta sedangkan pada tahun 
2013 menjadi 26,13 juta rumah tangga. Jadi dalam 10 tahun, kita kehilangan 5,07 juta rumah 
tangga petani.  
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Kegiatan tanam bibit padi sawah di Indonesia masih dilakukan secara manual dan 
menyerap tenaga tanam, waktu dan biaya produksi relatif lebih besar 25-30 hok/ha (200  240 
jam/ha) atau 25 - 30% total tenaga untuk budidaya padi (100  120 hok/ha). Sedangkan 
kelangkaan tenaga tanam sudah terjadi dimana-mana, termasuk di sentra-sentra produksi padi 
di sumatera. Akibatnya lahan sawah irigasi banyak yang mengalami penundaan waktu tanam, 
walaupun sudah diupayakan menaikkan ongkos tanam sebesar Rp 750.000-850.000/ha sudah 
cukup mahal. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga tanam, perlu dilakukan rekayasa prototipe 
alat tanam bibit padi manual dan menggunakan bibit padi hasil dari persemaian basah atau 
konventional. Alat tanam tersebut sebagai alternatif penyediaan alat tanam bibit padi manual 
bagi petani yang tidak menggunakan persemaian kering/dapog.(D.A.Budiman dan Koes 
Sulistiadji, 2008). Perkembangan sistem penanaman padi sebelum tahun 1965, hampir 
semuanya menggunakan teknologi sistem tanam pindah (the transplanter) dengan 
menggunakan bibit padi dari hasil persemaian bibit padi di lahan sawah dengan umur bibit 30  
– 40 hari. (Anonim, 1979). Sedangkan pengembangan sistem tanam pindah (the transplanter) 
di Jepang dimulai dengan penggunaan alat tanam bibit padi tersebut dengan tenaga penggerak 
untuk tanamnya ditarik dengan traktor (tractor mounted) dan menggunakan bibitnya hasil 
dari persemaian kering (band-type seedlings) dimana penempatan bibit menggunakan kotak 
persemaian (mat-type seedlings) dan sampai saat ini berkembang alat tanam bibit padi 
dengan tenaga penggerak untuk tanam ditarik dan diputar oleh motor bakar berpenggerak 
sendiri (self-propelled transplanter ). (Anonim, 1984). Sedangkan perkembangan teknologi 
penanaman bibit padi di Indonesia ini terkendala pada petaninya umumnya pekerja sebagai 
buruh tani, tidak memiliki lahan garapan. Oleh karena itu sejak 1983 dikembang alat tanam 
bibit padi (Manual Tansplanter) model IRRI yang sederhana, mudah dan murah.(Anonim. 
2007). Kriteria bibit padi yang dapat ditanam dengan digunakan alat tanam bibit padi : 
berumur muda 15 - 21 hari setelah semai (hss), mempunyai 3 - 4 helai daun dan ketinggian 
bibit dari permukaan tanah sampai ke ujung daun yang terpanjang sekitar 17 – 22 cm. 
(Anggono,I.Y., 1986) dengan kedalaman penanaman berkisar antara 2,5  – 7,5 cm. (Siregar, 
1981) 

METODELOGI PENELITIAN 

Alat bantu pertanian dalam penanaman padi yang akan dirancang nantinya diharapkan 
dapat membantu petani untuk menanam padi lebih mudah dan murah. Alat penanam padi 
tersebut harus dapat menanam padi sesuai dengan semestinya.  

Untuk mekanisme penggunaan alat dibuat semudah mungkin untuk dioperasikan. 
Benih padi yang sudah siap tanam ditata pada penampung yang terdapat pada alat hingga 
penuh. Kemudian jarak penanam dapat diatur sesuai dengan keinginan petani (menggunakan 
jarak 1:1 atau 1:2). Pengaturan jarak tanam 1:1 dengan cara menempelkan rangka dan poros 
roda penggerak sebelah kanan dan kiri yang kemudian dikencangkan dengan menggunakan 
baut. Sedangkan pengaturan jarak tanam 1:2 dengan cara merenggangkan antara rangka dan 
poros roda sebelah kanan dan kiri sampai jarak tertentu yang kemudian dikencangkan dengan 
menggunakan baut. Setelah jarak tanam diatur, proses penanaman padi dapat dimulai dengan 
cara menarik alat tersebut secara lurus dari ujung satu ke ujung yang lain.  

Sedangkan untuk mekanisme tanam padi memanfaatkan pelatuk. Pelatuk akan 
membuat padi jatuh dari penampung ke tanah dan tertanam. Gerakan naik turunnya pelatuk 
menggunakan mekanisme balik cepat (quick return mechanism). Pelatuk tersebut unjungnya 
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diberi pin dan ditengahnya terdapat sliding yang terhubung dengan piringan.  Diagram alir 
penelitian beserta luarannya untuk tahun pertama dapat dilihat pada gambar 1 
 
 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 
KONSEP PERANCANGAN 

DR&O didapat dari penurunan latar belakang dan hasil survey lapangan pada 
penelitian pendahuluan:  

a) Petani menanam padi secara konvensional menggunakan bantuan tali atau bambu  
b) Untuk mencari buruh tani sekarang susah  
c) Untuk biaya sewa buruh per orangnya diharga 30rb untuk bekerja setengah hari (± 6 

jam) dalam pengerjaan sawah  
d) Untuk jarak antar padi pada umumnya petani menanam dengan perbandingan jarak 

1:1, sedangkan menurut perancangan dari litbang menyatakan bahwa penanaman padi 
diberi jarak dengan perbandingan 1:2 atau 1:4. Perbandingan jarak menentukan 
jumlah nutrisi dalam tanah yang dapat terserap dengan baik atau tidak oleh tanaman.  

e) Barat rata-rata benih padi 2,46 gram 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bibit padi dari hasil persemaian sawah dicabut dan dibersihkan dari lumpur yang 
melekat (root wash), kemudian di pisahkan satu per satu dan disusun (ditata) berjajar di rak 
bibit (seedling tray). Volume ketersediaan bibit pada unit pengumpan (feeding unit) akan 
memberikan jaminan pada unit lengan pengambil (rotary picker) dapat mengambil dan 
membawa untuk diumpankan ke lengan penanam (planting arm). Dengan nilai massa jenis 
bibit padi 0,3 g/cm3 dan kecepatan pengumpan 10 cm/det dan ukuran dimensi pembuka-tutup 
stopper pada unit pengumpan dinyatakan sebagai panjang x lebar (A) sebesar 20 x 1,5 cm2 = 
30 cm2, maka kapasitas pengumpanan dihitung berdasarkan persamaan:   
 

 
 
4.1 Desain Lengan Pengambilan Bibit (rotary picker)  
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Jumlah bibit padi yang diambil oleh lengan pengambil (rotary picker) adalah jumlah 
bibit yang diumpankan oleh unit pengumpan (feeding unit), dihitung berdasarkan rasio 
kapasitas pengambilan dengan pengumpanan, dinyatakan dengan persamaan, sebagai berikut:  
 

 
Dengan mengasumsikan menggunakan bibit yang digunakan adalah varietas IR42 

umur 20 - 25 hari setelah semai atau mempunyai kerapatan bibit (Q) sebesar 42 – 64 
batang/30 cm2 (2-3 batang/cm2) dengan persentase bibit tumbuh 100%, maka dapat 
diharapkan jumlah bibit per satuan bobot bibit (D) yang diumpankan 1 - 2 batang/gr.  

 
4.2 Desain Lengan Penanam Bibit (planting arm)  

Gerak putar poros engkol akan menjadi penggerak berputarnya lengan pengambil 
(rotary picker), gerak pembuka-tutup plat pipih II bantalan karet terhadap paruh lengan 
pengambil (rotary picker) dan gerak lengan penanam (planting arm). Adanya bentuk 
eksentris dari cam lintasan roller pada permukaan plat piringan lengan pengambil tersebut 
menyebabkan pengambilan bibit oleh lengan pengambil bibit (rotary picker) untuk 
diumpankan ke lengan penanam (planting arm), dinyatakan dalam jumlah batang tiap satuan 
bobot bibit. Nilai N dapat diketahui dengan dihitung berdasarkan pada luas penampang 
pembuka-tutup stopper (A) dengan jumlah bibit tiap satuan bobot bibit padi yang 
diumpankan ke picker (D). 

 
4.3 Panjang lokus lengan penanam (Qc)  

Gerak putar roller mengikuti gerak poros engkol akan menjadi suatu gerak lokus 
berputar unit pengambil bibit (picker), sedangkan gerak putar lokus lengan penanam 
(planting arm) disebabkan adanya gerak putar roller pada pusat eksentriks yang menggerakan 
empat batang hubung. Hal ini menyebabkan terjadinya gerak lokus bolak balik pada lengan 
penanam.  
Sedangkan gerak putar lengan pengambil (picker) pada unit pengumpan (Qc) ditentukan 
berdasarkan hubungan antara keliling putar lengan pengambil (rotary picker) pada poros 
engkol dengan jumlah putaran tuas engkol. Gerak lokus lengan penanam (Qc) tersebut 
dihitung dengan persamaan:  

 
Sedangkan perubahan dari gerak longitudinal pada poros jari pengambil (Qc) menjadi 

panjang lintasan (Ql) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:  

  
Ql : panjang lintasan gerak jari pengambil, mm 

 
4.4 Analisis finansial  
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui biaya pokok (BP) penggunaan alat tanam 
bibit padi. Biaya pokok terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, dihitung dengan 
persamaan sebagai berikut: (Sulistiadji et.al., 2008).  
a. Biaya Tetap PerTahun (BT)  

1. Penyusutan   (c1) = {(P – S)/n}  = {(P – 10 % P)/n}  
2. Bunga bank  (c2) = {i/100 x P}  
3. Pajak   (c3) = {Tax/100 x P}  = {2% x P}  

 
b. Biaya Tidak Tetap Per Jam (BTT)  

1. Operator    = {Opr x Up/t}  
2. Perawatan tiap 200 jam  = {M/100 x P)/200}  

c. Biaya pokok  

  
Data pengamatan hasil uji lapang terhadap prototipe mesin penanam bibit padi portable, 
sebagai berikut:  

a) Kondisi bibit padi dinyatakan dalam dimensi tinggi/panjang batang, diameter dan 
panjang akar, umur bibit padi dan kedalaman tanam bibit padi), varietas dan populasi 
per rumpun yang digunakan.  

b) Lebar kerja alat, jarak tanam (antar dan dalam tanam).  
c) Jumlah bibit tiap rumpun dan jumlah rumpun tiap satuan luas.  
d) Sudut kerebahan bibit padi.  
e) Persentase jumlah lubang kosong (tanpa ada bibit) tiap jumlah rumpun atau satuan 

luas (missing hill), bibit tergelincir (Slippage) atau bibit mengambang (floating hill) 
atau akar bibit tidak tertanam di dalam tanah.  

f) Kecepatan jalan (km/jam), waktu hilang (belok, pengisian bibit padi, istirahat dan 
pergantian operator), kapasitas kerja (ha/jam atau jam/ha) dan jumlah operator per 
satuan luas (HOK/ha).  

g) Jumlah bibit padi per satuan luas (populasi/ha).  
h) Jumlah tenaga tanam manual (hand planting): mencabut/mengambil bibit, 

mengangkut, menanam dan menyulam per satuan luas (HOK/ha).  

KESIMPULAN 

Dari desain Alat Penanam Bibit Padi Otomatis, dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
a. Alat ini mampu menanam bibit padi dengan jarak antar padi secara konstan 
b. Alat ini mampu menanam bibit padi dalam waktu yang singkat 
c. Alat ini mengurangi penggunaan jasa atau tenaga manusia dalam menanam bibit padi 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini di lakukan untuk menganalisis bahan bakar bioetanoldari ampas sagu meliputi 
uji proximate dan ultimate analysis, struktur material menggunakan Scanning Electron 
Macroscopic (SEM), analisa propertis bahan bakar cair (liquid).  Tujuan yang didapat dari 
Penelitian ini adalah mengukur secara langsung propertis bahan bakar bioetanol dari ampas 
sagu dengan konsentrasi  60, 70, 80, 90, dan 96 % yang layak sebagai bahan bakar, 
menghasilkan temperature tertinggi, nyala api stabil, tidak mengalami blow off, aman 
digunakan, menghasilkan pembakaran yang bersih dan ramah lingkungan. Eksperimental 
pembakaran di lakukan untuk mengukur temperature flame, analisa struktur api, distribusi 
temperatur. Metode penelitian ini dirancang untuk mengetahui temperature flame, 
phenomena flame menggunakan experimental atmospheric stove burner method. Keterbaruan 
dalam penelitian ini adalah atmospheric stove burner Berbahan Bakar Bioetanol Ampas Sagu 
sebagai teknologi aplikasih pembakaran yang efisien dan ramah lingkungan.Secara khusus 
kontribusi penelitian ini menghasilkan data karakterisasi bahan bakar, karakterisasi 
pembakaran dan teknologi atmospheric stove burnerdifusion flame.Kontribusi yang di 
harapkan dari penelitian ini sebagai salah satu solusi dalam menjawab permasalahan 
kebutuhan, akses dan ketersedian energi di daerah. Secara khusus Penelitian ini nantinya di 
aplikasikan pada proses pembakaran di dalam rumah tangga/dapur masyarakat di Provinsi 
Papua. Experiment di lakukan di laboratorium Termodinamika Flame Combustion dan Fire 
safetyEngineeringJurusanTeknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih.  
 
Kata Kunci: Karakteristik Bahan Bakar, Nyala Api, Bioetanol, Ampas Sagu, atmospheric 

stove burner. 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini di tujukan untuk membantu masyarakat memanfaatkan limbah ampas 
sagu sebagai sumber energy bioetanol untuk kebutuhan bahan bakar pada rumah tangga di 
Papua. Secara khusus menjadikan masyarakat Papua yang ada di daerah-daerah yang tidak 
terjangkau oleh distribusi bahan bakar minyak oleh Pertamina, mengatasih kesulitan akses 
masyarakat terhadap kesulitan dan kemalahan energi dan menjadikan masyarakat yang 
mandiri energy, terbebas dari ketergatungan energy fosil [1]. 

Dari kondisi yang dijelaskan ini maka rencana penelitian diarahkan untuk meneliti 
pemanfaatan ampas sagu sebagai bioetanol sumber bahan bakar kompor gas rumah tangga di 
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Papua. Keutamaan Penelitian ini adalah pemanfaatan limbah ampas sagu sebagai bahan bakar 
bioetanol untuk peningkatan kapasitas produksi petani sagu di Papua, dengan cara mengubah 
limbah menjadi bahan bakar, bahan bakar di jual jadi uang, sehingga dapat merangsang 
masyarakat, pemerintah, industry dan perguruan tinggi bersama-sama membangun industri 
bioetanol dari limbah ampas sagu.Potensi tanaman sagu (Metroxylon sagu) di Indonesia 
sangat besar dengan luasan ± 1.250.000, - ha dan di Papua ± 1.200.000, - ha [2]. Dengan 
produksi 200 ribu ton per tahun, tetapi hanya 56% yang dimanfaatkan dengan baik. Produk 
ikutan berupa serat sisa limbah atau bubur sagu, ampas empulur, kulit kayu, tunas dan daun 
sagu serta air limbah produksi pati. Hasil dari tinjauan literatur yang dilakukan dapat 
diketahui bahwa limbah dalam bentuk pati sagu residu mengandung 65, 7% pati sagu[3].Sagu 
sebagai tanaman penghasil karbohidrat yang paling produktif, cadangan karbohidrat dari 
hutan sagu di Indonesia  mencapai 5 juta ton pati kering per tahun, setara dengan 3 juta 
kiloliter bioetanol. Mengingat habitat sagu di lahan payau dan tergenang air maka 
pengembangan sagu sebagai sumber energy bioetanol tidak akan membahayakan ketahanan 
pangan, karena peneltian saat ini telah diarahkan untuk menggunakan sisa limbah hasil 
produksi sagu [4]. Perkembangan teknologi pertanian saat ini sagu dapat di produksi 1-3 
tahun.  Sagu yang dikelola dengan baik dapat mencapai 25 juta ton pati kering/ha/tahun, 
setara dengan 15 juta kiloliter etanol [5].  Sagu sudah dapat memenuhi kebutuhan bahan 
bakar nasional dalam mengatasih permasalahan energy dari fosil ke bahan bakar 
nabati.Secara teoritis satu ton pati sagu dapat menghasilkan 715, 19 liter etanol, dalam skala 
laboratorium menunjukan bahwa dapat menghasilkan 300 liter etanol 95 % [7]. 

Kontribusi penelitian ini akan menghasilkan temuan dan inovasi teknologi baru 
dalam bidang pembakaran yang kami sebut dengan nama atmospheric stove burner, metode 
ini sebagai ekperimen awal untuk mengkarakteristik nyala api, melihat fenomena yang 
terjadi, serta dapat mengukur produk gas hasil pembakaran dari bahan bakar 
bioetanol.Bioetanol (C

2
H

5
OH) adalah etil alkohol senyawa yang memiliki gugus hidroksil, 

etanol mempunyai sifat mudah terbakar dan menguap, memilki berat jenis 0.789 g/ml, titik 
didih 78.32 °C.Viscositas 1,200 cP, Titik nyala 13 °C dan (ON) 117, mengandung 35% 
Oksigen [8].Untuk membakar Bioetanol harus dengan temperature yang tinggi dan oksigen 
yang cukup.Pembakaran etanol api berwarna biru pucat, dan bentuk api Non-
Luminous.Etanol memiliki potensi untuk melepaskan sejumlah besar energi ketika 
dibakarberdasarkan reaksi Stoichiometry pembakaran bioetanol yaitu : C2H5OH + 3O2 --> 
2CO2 + 3H2O[9]. 

 Urgensi penelitian ini karena Penggunaan bahan bakar bioetanol karena di Papua 
sangat tersedia dari bahan lokal yang ada untuk menggantikan bahan bakar minyak (BBM), 
karena sangat sulit di dapat dan harganya sangat mahal. Begitu juga sebaliknya alat masak 
berupa kompor yang ada saat di Papua merupakan barang yang di produksi dari luar Papua 
dan harganya juga mahal, sehingga penelitian ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 
masalah pembakaran di dalam rumah tangga di Papua.  

 Adapun tujuan Penelitian ini lalukan untuk mengkarakterisasi bahan bakar bioetanol 
ampas sagu sebagai syarat bahan bakar dan mendesain ruang bakar yang cocok dan efisien 
untuk pemakaian bahan bakar bioetanol dari ampas sagu. Disain ruang bakar dalam kajian ini 
di sebut atmospheric stove burner. Eksperimen ini di perlukan untuk mengkarakteristik nyala 
api dan mengamati fenomena yang terjadi serta dapat dikatakan baik apabilah memiliki 
efisiensi yang tinggi untuk penggunaan bahan bakar bioetanol dalam apilaksi pembakaran di 
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rumah tangga. Desain tungku pembakaran yang baik meliputi, karakteristik nyala api, laju 
pelepasan kalor, stabilitas nyala api, efisiensi pembakaran, keselamatan penggunaan kompor 
dimanah tidak terjadi ledakan atau kebakaran saat memasak, dan analisa gas buang hasil 
pembakaran dari tungku yang dihasilkan harus bersih dan ramah lingkungan.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Studi Eksperimen Bioetanol Ampas Sagu 
Produksi ampas sagu sebagai sumber energy bioetanol dalam tahapan proses 

penelitiaan ini meliputi, Pretreatment ampas ela sagu yang diambil dari industri sagu 
masyarakat kemudian diperas dan dikeringkan dengan sinar matahari selama 3 hari. 
Pretreatment yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemisahan pati sagu dari 
serat lignoselulosa, hemiselulosa dan lignin dengan metode fisik mekanis, menggunakan 
cutter mill dan hammer mill untuk menghaluskan ampas ela sagu, lolos saring 60 mesh, 100 
mesh dan  kemudian dilakukan filtering 150 mesh, hasil pretreatment dilanjutkan dengan 
karakterisasi menggunakan analisa proksimat dan photo SEM EDS.  

 

 
Gambar 1. Limbah Pohon Sagu  

 
2.2Pretreatment Fisik Mekanis 

Perlakuan awal pretreatment limbah sagu dilakukan untuk memudahkan terjadinya 
konversi perlakuan partikel dari ampas sagu menjadi selulosa dengan menggunakan 
enzimatik menjadi glukosa. Hal ini dilakukan juga untuk meningkatkan komponen limbah 
menjadi karbohidrat. Produksi bioetanol dari ampas sagu harus terlebih dahulu dilakukan 
pretreatment ampas ela sagudi hancurkan menjadi partikel yang lebih kecil lolos mesh 150. 
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Gambar 2. Ampas Sagu Perlakuan Fisik Mekanis Lolos 150 µm [15] 

 
2.3 Karakterisasi Ampas Sagu 
 Karakterisasi Ampas Ela Sagu menunjukan bahwakandungan selulosa dan 
karbohidrat, dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi bioethanol. 

 
Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Kandungan Ampas Sagu. 

Parameter Uji Jumlah  
Keadaan Fisik  Warna kecoklatan 
Kadar Air 16,3 % 
Abu 0,50 % 
Protein 0,80 % 
Lemak  0,01 % 
Karbohidrat 82,4 % 
Serat Kasar 1,67 % 

 
2.4 Photo Scanning Electron Microscopic EDX 

Photo Scanning Electron Microscopic EDX di lakukan untuk melihat struktur 
komponen hidrokarbon dari ampas ela sagu asal Papua yang bias di konversi menjadi 
energy Bioetanol. 

 

 
Gambar 3. Photo SEM EDX 

 
Hasil karakterisasi menunjukan bahwa ampas ela sagu mengandung 82.4% 

karbohidrat, sangat layak di proses sebagai bioetanol [7]. Ampas ela sagu di hidrolisasi 
menjadi glukosa dengan enzim a-amilase atau asam sulfat dan enzim amyloglukosa, 
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kemudian glukosa di fermentasi dengan ragi (Saccharomyces) yang menghasilkan etanol 
melalui reaksi sebagai berikut:  

a - amylase  
(C₆H₁₀O₅) + H₂O → 2 (C₆H₁₂O₆)      (1) 
Pati      air     glucose  

Saccharomyces  
C₆H₁₂O₆ + 2 CO₂→ 2 C₂H₅OH  
Glucose   ethanol 
 

Setelah proses fermentasi selesai, bioetanol pun terbentuk, namum dengan kadar 
etanol yang masih rendah biasanya sekitar 30% kadar etanol. Oleh karena itu perlu di lakukan 
distilasih bertingkat untuk menaikan kadar bioetanol menjadi lebih tinggi atau sesuai yang 
diinginkan yaitu 60; 70; 80; 90; dan 96 %. Proses distilasih pada prinsipnya adalah 
pemisahan larutan hasil fermentasi atau pemurnian hasil fermentasi dengan titik didih 80 ᵒC.  
 
 
 
 
 
 
2.5 Eksperimental Set-Up Laboratorium Bioetanol Ampas Sagu 
 

 
Gambar 4. Penelitian Laboratorium Proses Bioetanol Ampas Sagu 

 
Hasil penelitian laboratorium menunjukan bahwa bahan bakar bioetanol dari limbah 

ampas sagu sangat layak sebagai bahan bakar rumah tangga dengan variasi kadar rendah 
perlu di lakukan distilasih bertingkat untuk menaikan kadar bioetanol menjadi lebih tinggi 
atau sesuai yang diinginkan yaitu 60; 70; 80; 90; dan 96 % sebagai bahan bakar.  

 
2.6 Eksperimental Set-UP Pembakaran Bioetanol dengan Metode Atmospheric Stove 
Burner 

Penelitian ini mengukur laju aliran bahan bakar, efisiensi pembakaran, stabilitas 
nyala api, temperature nyala api, fenomena pembakaran.  
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Gambar 5. Eksperimental Set-UP Pembakaran Bioetanol Atmospheric Stove Burner 

 
Alat Penelitian yang digunakan dalam pembakaran Bioetanol Atmospheric Stove 

Burner ini dilakukan untuk mengukur laju aliran bahan bakar, efisiensi pembakaran, 
stabilitas nyala api, temperature nyala api, fenomena pembakaran dari bioetanol ampas 
sagu. Sebagai syarat bahan bakar bersih ramah lingkungan. Teknik pengambilan data 
menggunakan temperatur menggunakan termokopel tipe K dan Data akusisi (DAQ) NI 
9213  yang di imput langsung masuk kedalam komputer.  

 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan data temperatur nyala api bioetanol berdasarkan variasi konsentrasi 
60,70,80,90,96 % dengan menggunakan termokopel tipe K yang di pasang pada  Atmospheric 
Stove Burneradalah merupakan box fire eksperimen pembakaran berlangsung.  

 

 
Gambar 6. Nyala Api Bioetanol Ampas Sagu. 

 
Berdasarkan tes yang dilakukan dengan Kadar etanol di bawah 80%, (60%-75%) suhu 

nyala api relatif lebih rendah dan warna nyala api merah dan diindikasikan polusi jelaga yang 
merupakan salah satu faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan kompor bersih diharapkan. 
Hasil penelitian menunjukan pemanasan awal terjadi selama 1 menit, sampai meningkatkan 
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energi aktivasi untuk menghasilkan nyala apistabil, dengan temperatut minimun 400°C dan 
temperature maksimum 700°C.  

 
Gambar 7. Temperatur Nyala Api Bioetanol Ampas  

 
Berdasarkan hasil eksperimen pembakaran bioetanol ampas sagu yang dilakukan 

dibutuhkan waktu untuk mencapai nyala api stabil pada kondisi awal pemanasan preheating 
antara 30-60 detik. Temperatur yang dihasilkan 190-400 ᵒC dengan tinggi api 40 mm. 
Temperatur pool fire 544-614 ᵒC dengan tinggi api 150 mm, pada kondisi stabil nilai 
temperatur 480-520 ᵒC dengan tinggi api 50 mm. Variasi ketinggian nyala api Jet Flame 
sesuai dengan konsentrasi bahan bakar etanol yang digunakan adalah etanol kadar 80%. 
Hasilnya nyala api stabil dan menghasilkan temperature yang tinggi. 

KESIMPULAN 

Semakin tinggi kosentrasi dari pada bioetanol maka akan semakin bahan bakar yang 
terbakar, karena berat jenis dari kosentrasi kadar etanol tinggi lebih ringan oleh karena itu 
etanol dengan kadar yang tinggi lebih banyak terbakar.Hasil temperature dari setiap 
kosentrasi bioetanol berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena 
karakteristik dari bahan bakar bioetanol. Semakin tinggi kosentrasi maka akan semakin tinggi 
pula temperature nyala api serta produk gas hasil pembakaranyang dihasilkan. Dengan 
demikian dapat di simpulkan bahwa material ampas sagu sangat layak di jadikan bahan bakar 
bioetanol untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga di Provinsi Papua.  
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ABSTRAK 
 

Tulisan ini dibuat untuk melaporkan perubahan nilai kekerasan dan nilai impak pada parang 
hasil tempa tradisional  dengan tempering pada 250° C,  dan    tempering 400° C yang 
masing-masing dilakukan selama 60 menit. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah baja pegas  (medium carbon steel) yang digunakan untuk membuat parang. Dari hasil 
pengujian kekerasan didapatkan harga kekerasan rata -rata tertinggi pada spesimen sebelum 
temper sebesar 776 VHN dan berturut-turut menurun, yaitu spesimen tempering 250° C 
sebesar 668 VHN, dan  spesimen tempering 400° C sebesar 462 VHN.  Dari hasil pengujian 
impak didapatkan harga ketangguhan rata-rata tertinggi pada spesimen tempering 400° C 
sebesar 0,135 J/mm²  dan berturut-turut menurun, yaitu tempering 250° C sebesar 0,078 
J/mm² dan terendah (paling getas) adalah spesimen awal sebelum tempering yaitu sebesar 
0,035 J/mm².  
 
Kata kunci : Tempa Tradisional, Impak, Tempering. 
 
 
PENDAHULUAN 

Banyak dijumpai dipasar-pasar, alat-alat dapur yang dibuat melalui bengkel tempa 
tradisional mengalami retak pada bagian tajamnya. Atau sering pula dijumpai dimana alat-
alat dapur seperti pisau, parang, golok, bajak dan cangkul dan sebagainya mudah patah pada 
bagian tajamnya. Hal ini sudah berlangsung puluhan tahun dan belum diteliti secara 
mendalam tentang penyebabnya. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Secara teoritis hal ini bisa dipahami, dimana pada bagian tajam tersebut, material 
mengalami paling banyak pengurangan ketebalan dari ukuran awalnya. Pengurangan 
ketebalan ini dilakukan melalui pukulan yaitu dengan proses tempa (forging) yang dilakukan 
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pada suhu tinggi (± 8000C). Akibat dari pemukulan tersebut maka material akan mengalami 
perkerasan regangang (strain hardening). Akibat dari perkerasan regangan ini maka material 
pada bagian tersebut akan bersifat getas, sehingga mudah mengalami patah (fracture) dan 
retak (cracking). Inilah sebabnya maka bagian tajam tersebut mudah mengalami cacat berupa 
patah atau retak. Dalam teknik metalurgi, kondisi material yang rapuh (brittle) seperti ini 
ditandai dengan menurunnya ketangguhan material, yaitu menurunnya kemampuan material 
untuk menahan beban kejut (shock load). Ketangguhan (thoughness) suatu material dapat 
dilihat melalui uji impact. Untuk tujuan itulah maka dilakukan penelitian ini. 

 
METODOLOGI PENGUJIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar perubahan thoughness yang 
dialami material yang sudah mengalami proses tempa jika dilakukan perlakuan panas berupa 
tempering pada 2500 dan 4000 selama satu jam di dalam tungku tertutup (closed furnace). 
Untuk itu maka dilakukan pengujian dengan diagram alir sbb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram  Alir Pengujian 

 
Pengujian ini dilakukan terhadap material baja karbon menengah (medium carbon 

Penyiapan Spesimen 
30mm x 30mm x 10 mm 

Ditempa pada 8500 hingga ketebalan 8 mm 
Dilanjutkan dengan tempering 

       400°C,  60 menit         250°C,  60 menit 

Uji Ketangguhan Ahir

Hasil pengujian

Akhir 

Uji Ketangguhan Awal
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steel).ukuran 30 mm x 30 mm dengan tebal 10 mm sebanyak tiga buah. Material ini diambil 
dari baja pegas daun yang dipakai untuk suspensi pada mobil. Spesimen ini ditempa pada 
suhu 850 derajat dengan cara dipukul hingga ketebalan berubah dari 10 mm menjadi 8 mm. 
Setelah proses penempaan ini, dilakukan tempering terhadap material pada dua temperatur, 
masing-masing 2500C dan 4000C selama satu jam dan didinginkan pada suhu kamar 
dilingkungan udara yang tidak mengalir. 

Hasil dari  kedua perlakuan  itu diuji ketangguhannya dengan Impact Charpy Machine 
dan untuk melengkapi analisis data dilakukan juga uji kekerasan material. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengujian didapatkan peningkatan kekerasan material pada masing-masing 
keadaan dimana, pada keadaan awal setelah ditempa hingga berkurang ketebalan dari 10 mm 
menjadi 8 mm kekerasan material 772 VHN. Setelah di-temper terjadi penurunan kekerasan 
dari 772 VHN menjadi 668 VHN pada tempering 2500C dan menjadi 461 VHN pada 
tempering 4000C. 

 

 
Gambar 2. Kekerasan material sebelum dan sesudah tempering 

 
Hasil uji kekerasan ini mengindikasikan adanya peningkatan kekerasan material yang 

signifikan dari biasanya pada kekerasan antara 140 – 200 BHN menjadi kekerasan 772 VHN. 
Peningkatan kekerasan yang besar ini menjadi faktor pemicu kerapuhan dan kegetasan 
material seperti yang dialami oleh bagian ujung tajam parang, pisau, cangkul dan lain 
sebagainya. Inilah yang menyebabkab bagian itu menjadi mudah patah atau gompel. Untuk 
menurunkan kekerasan ini maka diperlukan upaya untuk melunakkan bagian logam tersebut, 
dimana cara yang ditempuh adalah dengan proses tempering, yaitu proses pemanasan logam 
pada temperatur dibawah titik kritis (critical point), dalam hal ini dipilih temperatur 2500C 
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dan temperaur 4000C dengan waktu tahan selama satu jam dan didinginkan pada suhu kamar 
dengan angin tak bergerak. Dari pengujian didapat hasil sbb: 
 

 
Gambar 3. Kekuatan impak material sebelum dan sesudah tempering. 

 
Dari pengujian didapat kekuatan impak material yang sebelum tempering adalah 0,034 

J/mm2 meningkat setelah di-temper pada suhu 2500C menjadi 0,075 J/mm2  serta lebih 
meningkat lagi menjadi 0,14 J/mm2 setelah di-temper pada suhu 4000C. Peningkatan nilai 
impak pada material menunjukkan adanya peningkatan keliatan (ductility) pada material. 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian dan pembahasan didapat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 
a. Material yang mengalami proses tempa akan meningkat kekerasannya karena adanya 

perkerasan regangan (strain hardening). 
b. Peningkatan kekerasan pada material akibat proses tempa akan menyebabkan material 

tersebut rapuh dan getas. 
c. Untuk membuat material tersebut menjadi cukup liat, maka perlu dilakukan pelunakan 

material dengan cara tempering. 
d. Peningkatan nilai impak material menunjukkan peningkatan keliatan material. 
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LAPORN KEUANGAN 
 

Ricardo Parlindungan, Siti Khairani 
Akuntansi, STIE MDP, Indonesia 

E-mail: ricardoparlin@stie-mdp.ac.id 
 
 

ASTRAK 
 

Penelitian ini secara empiris menguji pengaruh faktor keuangan berdasarkan fraund triangle 
terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Faktor keuangan yang diteliti adalah 
penjualan tinggi, pergantian KAP dan ineffective monitoring untuk mendeteksi financial 
statement fraud dalam perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.Penelitian ini dilakukan dengan metode 
kuantitatif menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari daftar kasus OJK 
(Bapepam-LK) serta laporan tahunan perusahaan yang listed di BEI. Penelitian ini 
menggunakan alat statistika regresi logistik karena variabel dependennya merupakan variabel 
dummy (non-metrik), sedangkan variabel independennya merupakan campuran variabel 
metrik dan non- metrik dan diuji dengan SPSS 22. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor keuangan yaitu penjualan tinggi dan 
penggantian KAP dan ineffective monitoring berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan 
akuntansi. Temuan ini menunjukan bahwa faktor keuangan berdasarkan fraud triangle baik 
digunakan sebagai indikator awal kecurangan laporan keuangan 
 
Kata kunci: Pergantian KAP, Ineffective Monitoring, Kecurangan Laporan Keuangan 
 
PENDAHULUAN 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi 
keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan dari sebuah perusahaan, dan banyak orang 
yang menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun kecurangan keuangan 
cukup sering terjadi karena perbedaan kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan 
sehingga merugikan banyak pihak(stakeholder)[10]. Oleh sebab itu stakeholder memerlukan 
cara praktis untuk mendeteksi indikator awal (red-flag) gejala kecurangan laporan keuangan. 

Menurut teori Crassey,pressure, opportunity, dan rationalization selalu hadir pada 
situasi fraud. Fraud triangle secara umum terdiri dari tiga kondisi yang hadir ketika fraud 
muncul: Incentive/pressure, Opportunity, dan Attitude/rationalizations (Skousen et al., 2009). 
Konsep fraud triangle diperkenalkan dalam literatur professional pada SAS No.99, 
Consideration of Fraud in a Financial Statement audit (Skousen et al., 2009).  Penggunaan 
analisis fraud triangle untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan 
sebelumnya pernah dilakukan antara lain oleh Cressey (1953), Turner et al. (2003), dan 
Skousen et al. (2009). Skousen (2009) mengatakan bahwa Persons (1995) mengembangkan 
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model prediksi kecurangan menggunakan rasio keuangan, namun model tersebut mendapati 
tingkat kesalahan klasifikasi yang tinggi dan terdapat inkonsistensi hasil penelitian  pada 
variabel pertumbuhan perusahaan dan pergantian KAP. 

Berdasarkan fenomena gap dan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukan 
bahwa faktor-faktor keuangan khususnya yang menyangkut faktor-faktor keuangan yang 
dihubungkan dengan kemungkinan kecurangan akuntansi belum banyak yang menjelaskan 
terjadinya kecurangan laporan keuangan,  hasil yang dihasilkan bervariasi sehingga menarik 
untuk diteliti kembali dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
adalah faktor keuangan yang digunakan dalam mengidentifikasi kemungkinan kecurangan 
akuntansi, dan perlu untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris 
mengenai faktor keuangan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan untuk mendeteksi 
kemungkinan kecurangan laporan keuangan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih dalam faktor-faktor keuangan yang 
umum dijadikan red-flag sesuai dengan SAS No. 99 berdasarkan fraud triangle yaitu 
Penjualan tinggi, pergantian KAP dan ineffective monitoring untuk mendeteksi financial 
statement fraud. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan melalui teori fraud triangle dan 
kemudian diuji pengaruhnya terhadap kemungkinan kecurangan akuntansi untuk memperoleh 
model yang lebih baik dan pemahaman yang mendalam mengenai kecurangan akuntansi 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini mengacu pada 
penelitian yang dilakukan oleh Skousen et al. (2009). Penelitian oleh Skousen et al. (2009) 
berhasil mengembangkan model prediksi kecurangan yang mengalami peningkatan 
substansial dibandingkan model prediksi fraud lainnya.Penelitian yang dilakukan untuk 
mendeteksi financial statement fraud menggunakan analisis fraud triangle masih jarang 
dilakukan di Indonesia.  
 
METODE PENELITIAN 

2.1 Disain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode hypothetico-deductive dimana kesimpulan 

beralasan melalui generalisasi logis dari fakta yang diketahui [9], dengan pendekatan 
kuantitatif dikarenakan data yang diperoleh berupa angka-angka dan analisis menggunakan 
statistik, analisis yang digunakan menggunakan hypotheses testing study karena melakukan 
pengujian terhadap semua variabel yang diteliti. Horizon waktu penelitian ini bersifat cross-
sectional studie karena data yang dikumpulkan sekali selama periode tahunan. Tipe 
investigasi dengan correlational study pembahasan dimana peneliti menguji variabel penting 
dihubungkan dengan masalah. Penelitian empiris dilakukan setelah hipotesis dirumuskan, 
dimana nantinya data dari penelitian empiris dibandingkan dengan hipotesis yang akan 
menentukan peneliti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan. Data selanjutnya 
diolah menggunakan SPSS 22. 

 
2.2 Populasi dan Sampling Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan perbedaan dalam analisis kinerja keuangan oleh 
karena itu dikhawatirkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan aktifitas yang 
cenderung terfokus pada bidang keuangan sehingga diindikasikan akan memiliki kinerja 
keuangan yang berbeda dengan perusahaan non-keuangan. Penelitian ini menggunakan 
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pengambilan sampel dengan cara probabilitas dengan tujuan (purposive sampling) 
berdasarkan pertimbangan tertentu, pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis 
tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena memiliki informasi dan 
memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2007). Sampel dipilih 
melalui metode purposive sampling mengikuti metode yang dilakukan oleh Pamungkas 
(2012), Kurniawati (2012) dan Nabila(2013)berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagai 
berikut: 
1. Perusahaan terkena sanksi OJK/Bapepam-LK dan sanksi tersebut melanggar peraturan 

Bapepam-LK nomor VIII.G.7 tentang penyajian laporan keuangan yang mengandung 
unsur fraud selama tahun 2008-2013. 

2. Perusahaan memiliki data yang lengkap selama tahun 2008-2013. 
Daftar nama perusahaan berikut keterangan dalam kategori tersebut didapat dari 

OJK/Bapepam-LK. Selanjutnya sampel diambil secara berpasangan antara perusahaan yang 
melakukan kecurangan akuntansi dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan 
akuntansi.  
 
2.3 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah adalah kecurangan akuntansi. IAI 
(2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan 
dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya 
terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan 
dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

Fraud mewakili ada atau tidaknya kemungkinan kecurangan akuntansi yang 
dilakukan perusahaan selama periode amatan. Bila terdapat emiten yang terdaftar dalam 
daftar kasus kecurangan pelaporan keuangan (fraud) oleh Bapepam-LK, dimana perusahaan 
melanggar pasal VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dan dikenai 
sanksi oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maka diberi nilai 1. 
Sedangkan bila emiten tidak terdapat dalam daftar kasus kecurangan  pelaporan keuangan 
oleh Bapepam-LK diberi nilai 0.  
 
2.4Variabel Independen 

Variabel independen/bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik 
yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif[9]. Variabel terikat ditentukan 
oleh variabel bebas.  

a. Penjualan Tinggi Perusahaan 
SAS No. 99 menyatakan bahwa penjualan tinggi perusahaan dibandingkan rata-rata 
industri sejenis adalah indikator awal (red flag) dalam kecurangan laporan keuangan. 
Penelitian ini mengikuti pengukuran oleh Skousen (2009) dengan menggunakan 
variabel dummy yang kemudian dikembangkan untuk penjualan tinggi (HSALES), 
dikodekan oleh 1 untuk tingkat pertumbuhan aktiva dari perusahaan yang lebih besar 
dari rata-rata industri, dan kode 0 sebaliknya. Nilai rata-rata industri diperoleh dari 
perhitungan sebagai berikut : 

rata-rata industri = Sales it - Ind Avrg Sales i,t  
Keterangan :  
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Sales it : Penjualan perusahaan i tahun t  
Ind Avrg Sales i,t : Rata-rata penjualan industri i tahun t  

b. Penggantian KAP Oleh Perusahaan 
Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar 
pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor 
terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Beberapa 
penelitian telah menunjukkan bahwa insiden kegagalan audit setelah pergantian 
auditor. Dengan jumlah pergantian auditor pada event year sebagai proksi untuk 
rasionalisasi, Kurniawati (2012) menemukan bahwa pergantian auditor berkorelasi 
positif dengan kemungkinan kecurangan. Pergantian auditor ( CPA) merupakan 
variabel dummy, kode 1 jika perusahaan melakukan perpindahan auditor dalam dua 
tahun sebelum terjadi kecurangan, kode 0 jika tidak melakukan perpindahan auditor.  

c. Ineffective Monitoring 
Kasus kecurangan atau fraud dapat diminalkan dengan adanya mekanisme 
pengawasan yang baik. Komisaris independen dipercaya dapat meningkatkan 
efektifitas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal 
dan sejenisnya. Proporsi anggota komisaris independen lebih besar memiliki tingkatan 
yang rendah dalam terjadinya fraud, begitu juga sebaliknyaBeasly et al. (2002) dalam 
Skousen et al. (2009). Hal ini membuktikan bahwa proporsi anggota komisaris 
independen mempengaruhi tingkatan fraud pada perusahaan. Ineffective monitoring 
diproksikan dengan NIND. Proksi NIND merupakan proporsi anggota dewan 
komisaris yang tidak independen terhadap jumlah total dewan komisaris. Berikut 
tabel rangkuman operasional variabel dependen: 

 
2.5 Teknik Analisis 

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dengan menggunakan regresi logistik, 
analisis logit digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang mencerminkan dua pilihan 
atau sering disebut binary logistic regression[1] .Model ini dipilih dengan alasan bahwa 
data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non metric dua kategori pada variabel 
dependen, sedangkan variabel independen dengan variabel data kontinyu (metric) dan 
kategorial (non metric).Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik karena  tidak 
perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Jadi regresi logistik umumnya dipakai 
jika asumsi multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi[1]. Rumus persamaan yang 
digunakan menggunakan model sesuai dengan penelitian Skousen (2009), Nabila (2012) dan 
Pamungkas (2012) yang kemudian dikembangkan sebagai berikut: 
Pengujian Hipotesis  

 =  β0 + β1 HSALES + β2 CPA + β3 NIND +e 

Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan Wald test dan p-value 
(probability value). Wald test dibandingkan dengan tabel chi square sedangkan nilai p 
dibandingkan dengan α.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Penelitian 
Berikut rincian mengenai seleksi sampel untuk penelitian : 
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Tabel 1 Spesifikasi Perusahaan yang Melakukan Kecurangan laporan Keuangan 

No. Jenis Industri 
Jumlah 

Perusahaan 
Persentase 

1. Pertanian/perkebunan 2 6,45% 

2. Pertambangan 6 19,35% 

3. Bahan baku dan Kimia 8 25,81% 

4. Industri lain-lain 2 6,45% 

5. Industri barang konsumen 0 0,00% 

6. Properti, real estate dan konstruksi bangunan 4 12,90% 

7. Infrastruktur, utilitas dan transportasi 3 9,68% 

8 Perdagangan, jasa dan investasi 6 19,35% 

Total 31 100% 

 
3.2 Analisis Multikolinieritas 

Analisis korelasi menunjukan bahwa nilai untuk semua variabel yaitu kurang dari 0,9, 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara satu variabel independen 
dengan variabel independen lainnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ghozali 
(2013) bahwa tidak terjadi korelasi yang serius apabila nilai korelasi tidak melebihi 0,9. 
 
3.3 Uji Kelayakan Model Regresi 

Berdasarkan Hosmer and Lemeshow Test, nilai Chi-square adalah 4,233 lebih besar 
dari 0,10. Lebih lanjut, tingkat signifikasi 0,645 dimana lebih besar daripada 0,10. Menurut 
Ghozali (2013) menyatakan apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,10 pada Hosmer 
and Lemeshow Test maka dapat dikatakan bahwa model adalah fit.  
 
3.4 Menilai Kelayakan Keseluruhan Model 
 Menilai keseluruhan model (overall model fit test) adalah untuk menilai keselurahan 
model regresi. Ditemukan bahwa pada saat block number 0 tanpa variabel bebas adalah 
sebesar 85,950. Sedangkan nilai -2 log likehood pada saat block number 1 pada tabel iteration 
history adalah sebesar 63,721, dengan kata lain nilai -2log likehood dengan penambahan 
variabel-variabel mengalami penurunan daripada -2 log likehood tanpa penambahan variabel-
variabel ke dalam model. Ini menunjukan bahwa H0 diterima dan penambahan variabel bebas 
ke dalam model mampu memperbaiki model tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model 
regresi dalam penelitian ini telah sesuai dan menunjukan model yang dihipotesiskan fit 
dengan data. 
 
3.5 Uji Omnibus 
 Uji Omnibus merupakan uji statistik yang yang menguji pengaruh dari variabel-
variabel yang ada pada model secara keseluruhan dibandingkan variabel-varibel diluar 
model. Dari uji omnibus ditemukan bahwa nilai chi-square pada model dengan variabel-
variabel independen adalah 22,229 dengan signifikansi 0. Nilai signifikansi yang lebih kecil 
dari α 0.05, menunjukan adanya pengaruh signifikan penjualan tinggi, leverage, pergantian 
KAP dalam menjelaskan probabilitas kecurangan laporan keuangan. 
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3.6 Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square 

Berdasarkan uji ditemukan bahwa nilai dari cox & snell’s R square sebesar 0,301 dan 
nilai nagelkerke R2 sebesar 0,402 yang diperoleh dari tabel 4.8. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 
independen sebesar 30,1% dan sisanya sebesar 69,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model 
 
3.7 Klasifikasi Model 
 Tabel klasifikasi adalah tabel yang menjelaskan keakuratan model penelitian, 
Berdasarkan tabel Klasifikasi ditemukan bahwa model mampu digunakan untuk 
mengestimasi kebenaran kategori setiap kasus atas hipotesis. Total keakuratan model 
mencapai 77,4% yang mana menunjukan bahwa model ini bagus karena lebih besar daripada 
50% serta mampu memberikan gambaran hasil secara akurat mencapai 77,4%. 
 
3.8 Analisis Regresi Logistik 
 Sesuai yang dinyatakan Ghozali (2013) bahwa regresi logistik dapat digunakan untuk 
menganalisis data dengan variabel dummy sebagai variabel dependennya. Maka penelitian ini 
memiliki hasil sebagai berikut: 
 
 
 

Tabel 2. Hasil Regresi Logistik Variabel Independen 
Variabel β S.E. Wald df Sig. 

Penjualan Tinggi 2,352 0,784 8,993 1 0,003 
Pergantian KAP 1,667 0,714 5,448 1 0,020 

Ineffective Monitoring -8,552 4,226 4,096 1 0,043 
Constant 4,194 2,565 2,673 1 0,102 

 
3.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan regresi logistik, maka ditemukanlah hasil 
sebagai berikut 
a. Pengaruh Penjualan Tinggi terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan 

Penjualan tinggi menunjukan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 
pengaruh positif. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis, menurut teori fraud triangle, 
keuntungan lebih dapat menjadi motivasi untuk terjadinya kecurangan. Jika perusahaan 
mengakui penjualan tinggi maka pihak manajerial akan mendapatkan bonus maupun 
dapat mempertahankan karir mereka. Penjualan tinggi perusahaan dibandingkan industri 
sejenis adalah salah satu pertimbangan auditor dalam menentukan kebijakan audit sebagai 
bentuk prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional menurut 
SPAP. Selain itu, SAS No. 99 menyatakan bahwa penjualan perusahaan yang tinggi 
dibandingkan industri sejenis adalah indikator awal (red flag) dalam kecurangan laporan 
keuangan.  

Saat terjadi keadaan dimana penjualan perusahaan yang tinggi dibandingkan industri 
sejenis, hal ini sudah harusnya menjadi pertanyaan bagi audior karena bagaimana 
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mungkin perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan tinggi disaat industri sejenis 
sedang lesu, dan hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya manipulasi pada laporan 
keuangan.Sehingga dapat dikatakan penjualan tinggi dapat dijadikan indikator (red-flag) 
dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, sehingga diharapkan kehati-hatian 
pengambil keputusan pemakai laporan keuangan jika terdapat indikator ini pada laporan 
keuangan. 

b. Pengaruh Penggantian KAP Oleh Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan 
Laporan Keuangan 

Penggantian KAP menunjukan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 
pengaruh positif. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Rasionalisasi merupakan 
elemen penting dalam fraud triangle. Golden et al. (2006) rasionalisasi merupakan bentuk 
pembenaran oleh pelaku kecurangan. Jika seseorang melakukan kecurangan maka ia akan 
mencari cara untuk menutupinya, dan salah satu cara menutupi kecurangan laporan 
keuangan adalah penggantian KAP.  

c. Pengaruh Ineffective Monitoring terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan 
Ineffective monitoring menunjukan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 

pengaruh positif.Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan hipotesis, kecurangan 
pelaporan keuangan sering digunakan oleh perusahaan yang mengalami krisis financial 
dan diperkuat oleh oportunisme yang salah arah (misguided opportunism). 

Dalam teori fraud triangle, adanya kesempatan merupakan salah satu elemen 
terjadinya kecurangan. Komisaris independen adalah salah satu bentuk efektifitas 
pengawasan perusahaan untuk menekan kesempatan manajemen puncak untuk melakukan 
kecurangan laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi dalam teori agensi. 
Oleh sebab itu sudah seharusnya komisaris independen dan komisaris yang merupakan 
orang dalam perusahaan memiliki fungsi untuk saling melengkapi dalam proses 
pengawasan. 

 
KESIMPULAN 

Pengguna pelaporan keuangan membutuhkan analisis yang praktis untuk mendeteksi 
kemungkinan kecurangan laporan keuangan yang selanjutnya digunakan sebagai indikator 
awal dan bahan pertimbangan. Teori fraud trianglemenyebutkan bahwa motivasi, kesempatan 
dan rasionalisasi selalu hadir dalam kecurangan termasuk kecurangan laporan keuangan. 
Penelitian ini berusaha menemukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk deteksi 
awal kecurangan dan mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menguji secara 
empiris model kerangka kecurangan laporan keuangan.Penelitian ini dikembangkan berbagai 
variabel yang berfungsi sebagai proksi untuk motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. 
Penelitian ini menemukanpenjualan tinggi sebagai proksi dari motivasi,penggantian KAP 
sebagai proksi dari rasionalisasi dan ineffective monitoring sebagai proksi dari kesempatan 
adalahsignifikan dan dapat digunakandalam mendeteksi kemungkinan fraud 

Hasil penelitian ini telah mengisi kesenjangan penelitian oleh Skousen (2009), 
Pamungkas (2012) dan nabila (2013) dengan memberikan klasifikasi model yang lebih baik. 
Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi untuk dipertimbangkan bagi pengguna 
laporan keuangan untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan kecurangan laporan 
keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Model penelitian ini berhasil 
mengklasifikasikan perusahaan non-fraud 80,6 persen dan mengklasifikasikan perusahaan 
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fraud 74,2 persen. Secara keseluruhan, model dapat diklasifikasikan dengan benar 77,4 
persen. Hasil ini merupakan peningkatan atas model prediksi kecurangan sebelumnya 
yangberkisar antara 70 sampai 73 persen (Skousen, 2009; Pamungkas, 2012; Nabia, 2013). 

Salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah ketidakmampuan untuk 
mengidentifikasi variabel yang signifikan sebagai proksi untuk kesempatan dan kurangnya 
sampel. Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan proksi keuangan lainnya, menggunakan 
beberapa faktor variabel lain yang berkaitan dengan keuangan dan non-keuangan dalam 
mengidentifikasi penipuan akuntansi dan menggunakan lebih banyak sampel 
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ABSTRAK 
 
Sistem kelistrikan memiliki nilai standar pembumian atau pentanahan ≤ 5 Ohm yang 
mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000). Upaya mendapatkan nilai 
referensi  dilakukan dengan merubah konfigurasi elektroda, menambah kedalaman elektroda 
atau melakukan perlakuan terhadap tanah (back field soil). Upayakan menurunkan resistansi 
menggunakan metode perlakuan terhadap tanah pada penelitian ini yaitu dengan 
menambahkan gypsum, gypsum dengan 4 variasi berat 5 kg, 10 kg, 15 kg dan 20 kg 
dicampurkan dengan tanah galian tempat menanam elektroda rod yang berbahan tembaga dan 
baja steinless. Pengukuran dilakukan sebanyak 14 minggu untuk mendapatkan pengaruh 
gypsum sebagai back field soil terhadap perubahan nilai resistansi pada kurun waktu tersebut. 
Sebagai pembanding ditanam juga elektroda rod tanpa perlakuan dengan jenis elektroda yang 
sama. Hasil penelitian dan pengukuran didapatkan bahwa pada elektroda tembaga batang 
tunggal  didapatkan resistansi terendah 45,76 Ohm pada minggu ke-7 dengan penambahan 
gypsum 10 kg (T2), sedangkan pada elektroda elektroda baja Resistansi terendah dengan 
adalah 45,68 Ohm pada minggu ke-7 (B2) pada kondisi tanah lembab. 
 
Kata Kunci: Gypsum, Elektroda Rod, Resistansi Pentanahan  

PENDAHULUAN 

Sistem pembumian merupakan salah satu faktor penting dalam usaha pengamanan  
atau perlindungan sistem tenaga listrik saat terjadi gangguan yang disebabkan oleh arus lebih 
dan tegangan lebih [4]. Pada saat terjadi gangguan di sistem tenaga listrik, adanya sistem 
pembumian menyebabkan arus gangguan dapat cepat dialirkan ke dalam tanah dan 
disebarkan kesegala arah. Arus gangguan ini menimbulkan gradient tegangan antara peralatan 
dengan peralatan, peralatan dengan tanah, serta pada permukaan tanah itu sendiri. Besarnya 
gradien tegangan pada permukaan tanah itu tergantung pada resistansi jenis tanah. Salah satu 
usaha untuk memperkecil gradient tegangan permukaan tanah yaitu dengan menggunakan 
elektroda pembumian yang ditanam ke dalam tanah [9].  

Nilai dari tahanan pentanahan harus sekecil mungkin untuk menghindari bahaya-
bahaya yang ditimbulkan oleh adanya arus gangguan. Sebuah bangunan gedung agar 
terhindar dari bahaya sambaran petir dibutuhkan nilai tahanan pentanahan <5 Ohm [8,11], 
sedangkan untuk pentanahan peralatan-peralatan elekronika dibutuhkan nilai tahanan 
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pentanahan <3 Ohm bahkan beberapa perangkat membutuhkan nilai tahanan pentanahan < 1 
Ohm. Upaya mendapatkan nilai pentanahan < 3 Ohm [5,12] untuk peralatan elektronik cukup 
sulit karena nilai pentanahan juga dipengaruhi oleh faktor jenis tanah, suhu dan kelembaban, 
kondisi elektrolit tanah, dan tempratur [5,14].Sistem pentanahan dapat dilakukan dengan cara 
menanam batang elektroda,  pada kedalaman tertentu sehingga impedansi pentanahan 
menjadi kecil. Perubahan panjang, diameter, jarak tanaman elektroda batang, jenis tanah dan 
konfigurasi elektroda berpengaruh terhadap nilai resistansi pentanahan [2,6,10]. Bahan 
elektroda batang umumnya adalah tembaga, berbentuk silinder pejal, jenis elektroda ini 
dipilih karena memiliki tingkat korosi yang rendah dan mudah saat konstruksi dilapangan.  

Nilai resistansi tanah sangat dipengaruhi oleh nilai resistansi jenisnya. Sehingga perlu 
dilakukan suatu pengukuran secara akurat dari karakteristik tanah yang ada dan biasanya 
dalam pengukuran keadaan lebih dalam akan ditemukan kendala dalam pengukuran resistansi 
jenis tanah, karena akan membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih komplit sehingga 
tidak efisien dan ekonomis. Dengan bantuan metode/teknik perkiraan nilai resistansi jenis 
tanah, keterbatasan dari alat ukur resistansi jenis dalam menyelidiki kondisi spesifik tanah 
pada keadaan lebih dalam dapat digantikan, karena pada metode perkiraan resistansi jenis 
tanah ini hanya dilakukan pengukuran pada kedalaman beberapa meter sebagai titik acuan 
atau referensi dalam memperkirakan nilai resistansi jenis tanah pada keadaan lebih dalam.  

Upaya untuk mendapatkan nilai resistansi jenis tanah yang kecil dengan merubah 
diameter elektroda batang [13] hanya berpengaruh sedikit terhadap penurunan nilai resistansi 
pentanahan. Upaya lain dilakukan dengan mengubah komposisi kimia tanah (soil treatment) 
dengan menambahkan zat adiktif [7,14]. Penambahan zat adiktif bentonit dengan metode 
parit melingkar [14] menggunakan satu batang elektroda tembaga dan dua elektroda bantu 
dapat mereduksi nilai pentanahan. Gypsum juga dapat  dipergunakan sebagai zat adiktif, 
sebagaimana dengan bentonit, baik dalam fase sendiri maupun dicampur dengan bentonite atau 
dengan tanah alami berasal dari daerah tersebut [1]. Gypsum  mempunyai nilai kelarutan yang 
rendah sehingga tidak mudah dihilangkan, dengan harga yang tidak mahal dan banyak 
terdapat dipasaran, gypsum dapat  dicampur  dengan  tanah  urukan  sekitar  elektroda. 
Penggunaan gypsum didasarkan pada banyak persediaan gypsum  di kota Palembang dengan 
harga sangat terjangkau. 

Peneltian lain yang berhubungan dengan pengaruh umur terhadap penambahan 
beberapa volume bentonit untuk menurunkan tahanan pentanahan [5] menunjukan hasil 
bahwa selama 24 miggu nilai pentanahan mengalami peningkatan 38,46% pada penambahan 
bentonit 5 kg, yang berarti terjadi penurunan kualitas pentanahan. Zat aditif tidak dapat 
berfungsi dengan baik pada waktu yang cukup lama. Sebuah sistem pentanahan harus 
dievaluasi setiap 6 bulan [5] untuk mengetahui kelayakan operasi sistem pentanahan untuk 
dapat dilanjutkan [8] akibat penurunan kualitas tahanan pentanahan. Berdasarkan masalah 
tersebut dalam penelitian ini akan diteliti mengenai kualitas nilai tahanan pentanahan di tanah 
lempung dari variasi volume zat aditif gypsum, bahan elektroda dan kelembaban tanah saat 
pengukuran dengan menggunakan metode parit melingkar dari 2 jenis elektroda dengan 
dimensi yang sama yaitu elektroda tembaga dan baja galvanis.  

Gypsum sebagai zat adiktif dipilih sebagai pengganti bentonit pada penelitian ini 
karena ketersediaannya cukup banyak dengan harga yang terjangkau di khususnya daerah 
Palembang dan sekitarnya, sehingga pemilihan gypsum dirasakan sangat tepat. Penelitian 
akan mendapatkan besarnya nilai resistansi pentanahan pada tanah lempung terhadap jenis 
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elektroda dan variasi volume penambahan gypsum; mengidentifikasi pengaruh waktu  dari 
jenis elektroda dan penambahan volume gypsum dalam waktu 24 minggu  terhadap kualitas 
nilai resistansi pentanahan. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian yang terdiri dari 4 tahapan penelitian yang terdiri dari (1) 
Survei lokasi penelitian, (2) Persiapan Lokasi (3)  Instalasi dan pengukuran resistansi 
pentanahan (4) Analisis resistansi pentahan di tanah lempung.    
1. Lokasi penelitian, lokasi terpilih didapatkan setelah diperoleh jenis tanah yang sesuai, 

yaitu tanah lempung organik dengan  lapisan tanah  yang seragam (uniform), tidak banyak 
mengandung air atau lembab dengan mengali lubang 2 lubang sedalam 1 m dengan 
diameter 0,20-0,30 m, dengan jarak 5 m. Lokasi terpilih berada di kelurahan Tanah Mas 
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki jenis tanah  yang sesuai/ 

2. Persiapan lokasi dan bahan,  metode yang dipergunakan untuk penentuan nilai resistansi 
pentanahan adalah metode parit melingkar, dimana elektroda ditanam pada kedalaman dan 
diameter tertentu. ditengah lubang dan di berikan zat aditif yang telah dicampurkan 
dengan tanah hasil galian atau tanah kering dengan jenis yang sama. Luas lokasi penelitian 
adalah 7 m x 2,5 m sebagai lokasi penanaman elektroda, tanah diukur  dan di buat tanda 
atau titik-titik penggalian sesuai dengan denah (Gambar 1),  dibutuhkan 10 lubang masing-
masing 5 lubang untuk elektroda tembaga dan 5 lubang untuk elektroda baja stainless. 
Kedalaman tiap lubang ±1 m dengan diameter 0,2 cm, Elektroda batang yang 
dipergunakan berbahan tembaga dan baja stainles berdiameter 0,015 m dengan panjang 1 
m, ujung elektroda yang akan ditanam diruncingkan sepanjang 5 cm, sebagai titik sentuh 
pusat elektroda ke tanah. Gypsum yang dipergunakan sebagai zat aditif  dipilah dan diayak 
dengan saringan kasar sehingga terpisah  dari bahan lain seperti batu kerikil,  kayu, dan 
butir-butir gypsum yang keras, kemudian ditimbang seberat 2x5 kg; 2x10 kg 2x15 kg dan 
2x20 kg sebagai back field soil. 

                 T1                            T2 T3                    T4   T5 

 
     
                                                                                  

 

 
               

                B1 B2 B3 B4   B5  

Gambar 1. Denah Lubang dan Perlakuan pada Elektroda Pentanahan 
 

Keterangan : 
T1   : Elektroda tembaga dengan  gypsum 5 

kg 
T2   : Elektroda tembaga dengan gypsum 10 

kg 

B1   : Elektroda baja dengan gypsum 5 kg 
B2   : Elektroda baja dengan gypsum 10 kg  
B3   : Elektroda baja dengan gypsum 15 kg 
B4   : Elektroda baja dengan  gypsum 20 kg 

l 

l 
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T3   : Elektroda tembaga dengan gypsum 15 
kg 

T4   : Elektroda tembaga dengan gypsum 20 
kg 

T5   : Elektroda tembaga tanpa perlakuan 
l      : Jarak elektroda 1 m 

B5   : Elektroda baja tanpa perlakuan 
 

3. Instalasi dan pengukuran resistansi pentanahan, semua batang elektroda batang berbahan 
tembaga dan baja stainless ditanam kedalam sedalam tanah yang telah digali. Gypsum dan 
tanah galian kering dicampurkan secara merata sesuai dengan komposisi gypsum dari 
setiap lubang masing-masing 5 kg, 10kg, 15 kg dan 20 kg, dan menjadi bahan urukan 
elektroda tembaga dan baja stainless. Satu dari tiap-tiap elektroda (T5 dan B5) tidak 
dicampurkan gypsum sebagai elektroda tanpa perlakuan. 

 

 

Gambar 2 Elektroda Batang dan Digital Earth Tester 

Pengukuran resistansi pentanahan menggunakan alat ukur Digital Earth Tester merk 
Kyotshu Type 4102 A menggunakan metode 3 titik yaitu menggunakan 1 elektroda 
pentanahan dan 2 buah elektroda bantu dari alat ukur dengan jarak 5 m. Sudut ukur elektro 
berturut-turut adalah 30o, 60o, 90o, 120o dan 150o. Pengukuran elektroda dilakukan secara 
periodik selama 14 minggu atau 3,5 bulan untuk mendapatkan pengaruh umur zat aditif 
terhadap nilai resistansi elektroda batang tembaga dan baja stainless pada kurun waktu 
tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Penelitian pengaruh umur pada variasi volume penambahan gypsum dimulai minggu 
ke dua bulan Februari 2016-Juni 2016 atau selama 14 minggu (3,5 bulan). Kondisi 
kelembaban juga diperhatikan pada penelitian ini mengingat terdapat korelasi antara 
resistansi dan kelembaban tanah. 

  Hasil penelitian dan pengukuran didapatkan bahwa pada elektroda tembaga batang 
(T) tunggal  dengan perlakuan T1-T4 didapatkan resistansi terendah 45,76 Ohm pada minggu 
ke-7 dengan penambahan gypsum 10 kg (T2), sedangkan resistansi terbesar adalah 200 Ohm 
yaitu pada minggu ke-13 dan ke-14, dimana elektroda tidak mengalami perlakuan atau 
ditanam langsung (T5)  sebagai terlihat pada Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3. Resistansi Pentanahan dengan Elektroda Tembaga 

  Pada penelitian menggunakan elektroda baja stainless bila diambil nilai rerata dari 
perlakuan T1-T4 didapati angka perubahan yang tidak signifikan berkisar 62 – 68 Ohm, 
sebaliknya pada kondisi lembab nilai resistansi cendung turun (pengukuran minggu ke-5 dan 
ke-11). Resistansi terendah dengan elektroda baja adalah 45,68 Ohm pada minggu ke-7 (B2), 
sedangkan resistansi tertinggi 275 Ohm (B5)  pada pengukuran minggu ke-14 dengan cuaca 
panas. 

 

 

Gambar 4. Resistansi Pentanahan dengan Elektroda Baja 

   

Nilai resistansi rerata dari ke-4 perlakuan dengan back file soil pada elektroda tembaga 
berkisar 60,65-65,68 Ohm, pada elektroda baja stainless 63,67-68,37 Ohm (Gambar 5), dari 
nilai rerata dapat diketahui perubahan berat atau volume pertambahan gypsum tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai resistansi, sebaliknya pengaruh jenis elektroda 
terhadap perubahan (range) nilai resistansi, dan pada elektroda tembaga memiliki nilai 
resistansi yang relatif lebih kecil sifat bahan yang lebih konduktif dibandingkan baja 
steinless. 
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Gambar 5. Nilai Resistansi Rerata Pentanahan dengan dan tanpa Back File Soil 

 
  Bila dihitung selisih nilai rerata dengan dan tanpa perlakuan menggunakan zat aditif 
gypsum, didapatkan perbedaan maksimal yaitu 108,82 Ohm dan pada elektroda tembaga dan 
162,31 Ohm. Representasi dalam % penurunan rerata pada perlakuan B2 dengan 
menambahkan gypsum 10kg didapatkan penurunan sebesar 78,50%, berturut-turut B4 
78,11%, B1 77,97% dan B3 76,34% (Gambar 6). Elektroda Tembaga penurunan terbesar pada 
T1 yaitu  pada perlakuan penambahan at aditif 5 kg, dengan penurunan 68,08%. Besarnya % 
penurunan yang lebih besar pada elektroda baja steanless ini terjadi karena kemampuan unsur 
kimia baja stainless dan gypsum dapat saling menguatkan dengan lebih baik (Fe, Si), 
sehingga kemampuan reduksi bertambah.  
 

 

Gambar 6. % Penurunan Resistansi Rerata dengan Back File Soil 

 

KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pada elektroda tembaga batang  
tunggal  dengan perlakuan T1-T4 didapatkan resistansi terendah 45,76 Ohm yaitu pada 
minggu ke-7 dengan penambahan gypsum 10 kg (T2), resistansi terendah dengan elektroda 
baja adalah 45,68 Ohm pada minggu ke-7  dengan penambahan gypsum 10 kg (B2). 
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  Nilai resistansi rerata dari ke-4 perlakuan dengan back file soil pada elektroda 
tembaga berkisar 60,65-65,68 Ohm, pada elektroda baja stainless 63,67-68,37 Ohm, 
diketahui perubahan berat atau volume pertambahan gypsum tidak mempengaruhi secara 
signifikan terhadap nilai resistansi, sebaliknya pengaruh jenis elektroda berpengaruh terhadap 
perubahan (range) nilai resistansi.  
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ABSTRAK 
 

Sistem informasi geografis memiliki manfaat yang besar dan mempermudah proses pengelolaan 
data, khususnya data spasial dan atribut dalam bentuk digital, yang telah diolah dan tersimpan 
untuk menjadi atribut suatu lokasi atau obyek. Sistem ini merelasikan data spasial lokasi geografis 
dengan data non spasial, sehingga dapat digunakan dengan optimal dalam proses analisis 
informasi dengan menggunakan berbagai metode, sebagai contoh analisis terhadap potensi 
sumber daya alam dan energy suatu wilayah. Pemetaan secara geografis potensi sumber daya 
alam dirancang berfungsi sebagai peta sumber energy kelistrikan dan data potensi sumber daya 
alam yang akurat yang dapat diperoleh, disimpan, serta dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk 
membangun Sistem Informasi Geografis potensi sumber daya energy kelistrikan di Sumatera 
Selatan menggunakan ArcGIS 10.2, dan mengembangkan system informasi geografis potensi 
energy kelistrikan yang dapat digunakan dalam analisis energy kelistrikan dan perencanaan 
operasional system kelistrikan di Sumatera Selatan. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya 
dapat menggambarkan dan menjelaskan ketersediaan sumber daya  energy dan kebutuhan energy 
dibidang kelistrikan di Sumatera Selatan dengan lebih menarik dan akurat serta  meningkatkan 
kualitas perencanaan dan operasional system energy kelistrikan utamanya dalam proses 
pemutakhiran dan pemeliharaan data.  

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Energi Kelistrikan, ArcGIS 10.2 

 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Sistem Informasi Geografis  secara umum sangat penting karena merupakan sistem 

berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisa, 
serta mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan 
yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan.[1] Sistem informasi geografis memiliki 
manfaat yang besar dan mempermudah proses mendapatkan data, khususnya data spasial dan 
atribut dalam bentuk digital, yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau 
obyek. Sistem ini merelasikan data spasial lokasi geografis dengan data non spasial, sehingga 
dapat digunakan dengan optimal dalam proses analisis informasi dengan menggunakan berbagai 
metode, sebagai contoh analisis terhadap potensi sumber daya alam dan energi suatu wilayah.  

Sumber daya alam khususnya potensi energi primer yang terdapat di wilayah Sumatera 
Selatan merupakan daya tarik kuat bagi masuknya penanaman modal, dan dapat digunakan 
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sebesar-besarnya untuk meningkatkan tingkat perekonomian daerah. Sumatera Selatan memiliki 
potensi sumber daya energi seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi yang 
tersebar dan berlimpah, yang merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan 
sebagai lumbung energi khususnya melalui pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan 
energi bahan bakar dan industri. Penyajian informasi yang detail, akurat dan menarik merupakan 
salah satu penunjang bagian dari upaya pemerintah dalam menarik minat investor. Selain itu juga 
menjadi sumber data yang dapat dipercaya dalam proses kajian kebijakan dan pengambilan 
keputusan yang cepat dan optimal.  

Melalui penelitian pemetaan informasi geografis potensi sumber daya alam di Sumatera 
Selatan ini diharapkan  dapat menggambarkan dan menjelaskan ketersediaan sumber daya energi 
dan kebutuhan energi dibidang kelistrikan di Sumatera Selatan dengan lebih menarik dan akurat. 

Dalam penelitian ini akan dibuat sebuah rancangan system informasi yang akan 
menyajikan informasi yang akurat, misalnya lokasi dimana sumber energi tersebut tersedia atau 
berada, bagaimana kondisi operasionalnya, atau potensi yang tersedia dalam skala jaringan energi 
ketenagalistrikan melalui pengembangan sistem informasi data spasial yang baik, dengan ArcGis 
10.2. 

 
1.2. Tinjauan Pustaka 
1.2.1. Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem (berbasis komputer) yang digunakan 
untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk 
mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis objek-objek dan fenomena-fenomena dimana 
lokasi geografis merupakan karateristik yang penting dan kritis untuk dianalisis.[2] 

 

1.2.2. ArcGis 
ArcGis adalah sebuah solusi software (perangkat lunak) aplikasi sistem informasi geografis 

(SIG) yang integral. didalam ArcGis terdapat beberapa aplikasi sistem informasi geografis yang 
memiliki fungsi berbeda-beda. Di antaranya adalah ArcView, ArcMap, 
ArcCatalogdanArcReader.[3] 

ArcCatalog digunakan untuk mengorganisasikan dan mengelola semua informasi geografis 
seperti peta, data-data format file, geodatabases, toolboxes untuk geoprosesing, metadata, serta 
services SIG. 

ArcMapmerupakan aplikasi utama dalam ArcGIS, yang dapat digunakan untuk mapping 
dan editing, serta untuk query dan analisa yang berdasarkan pada peta. 
1.2.3. Data Spasial 

Data spasial merepresentasikan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan 
 bumi. Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan dan 
 pengukuran dengan global positioning systems (GPS). Format data spasial secara umum dapat 
dikategorikan dalam format digital dan analog.[2] 

1.2.4.  Komponen Sistem Informasi Geografis 
Pada dasarnya sistem informasi geografis adalah suatu sistem terdiri dari komponen-

komponen yang saling berkaitan (berhubungan) dalam mencapai suatu sasaran, berdasarkan 
informasi (data, fakta, kondisi, fenomena) berbasis geografis (daerah, spasial, keruangan) yang 
dapat dicek posisinya di permukaan bumi (bergeorefensi).[4] 

1.2.5. PHP ( Hypertext Preprocessor ) 
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PHP merupakan singkatan dari “PHP : Personal Home Page” adalah bahasa scripting 
server-side bagi pemrograman website. Secara sederhana, PHP merupakan tool bagi 
pengembangan website dinamis.[5] 

2.5.Macromedia Dreamweaver 
Macromedia adalah editor HTML, aplikasi desain dan pengembangan web yang 

menyediakan kode editor dengan fitur standar seperti syntaxhighlighting, codecompletion, dan 
codecollapsing serta fitur lebih canggih seperti real-time syntax checking dan code introspection 
untuk menghasilkan petunjuk kode untuk membantu pengguna dalam menulis kode. 
Dreamweaver memiliki fitur browser yang terintegrasi untuk melihat halaman web yang 
dikembangkan di jendela pratinjau program sendiri agar konten memungkinkan untuk terbuka di 
web browser yang telah terinstal.[6] 

METODOLOGI 

Tahapan metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini bertujuan penelitian ini 

berjalan terarah dan sistematis. Tahapan metode penelitian ditunjukkan  

pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Metodologi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil pemetaan  dari sistem informasi geografis pemetaan sumber daya 
alam  energi kelistrikan, infrastuktur Ketenagalistrikan Pembangkit Non PLN di Sumatera 
Selatan beserta aset  Gardu Induk PT PLN (Persero) di Provinsi Sumatera Selatan : 
3.1. Halaman Peta Administratif 

Peta administratif ini adalah langkah awal dalam membuat atau menentukan data 
spasial yang akan dibuat, peta administratif yang dipakai haruslah yang terbaru atau ter-
update, Hal ini akan berpengaruh pada saat peta sudah di upload ke ArcGis online, karena 
peta yang di Arcgis online akan megikuti peta administratif yang kita buat. Halaman peta 
administratif Provinsi Sumatera Selatan ini di gunakan untuk membuat georeferencing, dan 
geospasial peta. Halaman Peta administratif ini dapat dilihat  pada gambar dibawah ini :  

 

 
Gambar 3.1 peta administratif 

3.2. Halaman Titik Koordinat 
Titik Koordinat adalah tempat dimana kita mengikat peta dengan memasukan titik 

koordinat yang ada pada peta administratif, yaitu dengan mencari setiap sudut dari peta 
administratif yang berjumlah 4 (empat) sudut, untuk masing-masing sudut di zoom atau di 
perbesar bertujuan untuk meletakan titik koordinat X dan Y supaya tepat diletakkan ditengah-
tengah pada sudut peta administratif.  

Halaman ini seperti digambarkan pada gambar 3.2. Halaman Titik Koordinat dibawah 
ini :  
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Gambar 3.2 Halaman Titik Koordinat 
 

3.3. Halaman Sumber Daya Alam Energi Kelistrikan 
Pada halaman Sumber daya energi kelistrikan ini merupakan proses create features 

untuk menentukan letak daerah yang memiliki potensi sumber daya energi kelistrikan. 
Halaman ini digambarkan pada Halaman Sumber Daya Alam energi Kelistrikan dibawah ini: 
 
 

 
Gambar 3.3Halaman Sumber daya alam Kelistrikan 

 
3.4. Halaman Gardu Induk 

Halaman ini ialah tempat menginformasikan dari tiap point gardu induk yang sudah 
dimasukkan titik koordinatnya berdasarkan data yang telah didapat sebelumya, halaman ini 
ialah halaman gardu induk pada peta administratif Provinsi Sumatera Selatan. Halaman ini 
seperti digambarkan pada gambar3.4. Halaman Gardu Induk dibawah ini : 

 
 

 
Gambar 3.4 Gardu Induk 

3.5.Halaman Home WebgisSumber Daya Alam 
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Halaman ini merupakan halaman utama yang secara hasil dari pembuatan peta 
Sumber daya alam kelistrikan yang di upload dari arcgis online, danpada halaman ini 
menampilkan logo yaitu logo dari PT PLN (Persero), dan keterangan dari website 
ditampilkan di header, yang pada halaman ini menampilkan juga tools home, profil, GIS 
sumber daya alam , GIS Gardu Induk, GIS Infrastruktur Pembangkit Non PT. PLN (Persero). 

Pada gambar 3.5. webgis halaman HomeSumber Daya Alam Kelistrikan  Sumatera 
selatan dibawah ini : 

 

 

Gambar 3.5. Webgis Sumber Daya Alam Kelistrikan Sumatera Selatan 
 

Pada gambar diatas menjelaskan data secara spasial  sumber daya alam kelistrikan  
Sumatera selatan ,gardu induk kelistrikan yang ada di Sumatera Selatan yang tersebar, baik 
data trafo arus, rasio trafo, kapasitas gardu induk, lokasi, dan letak geografis gardu induk, 
maupun data infrastruktur Ketenagalistrikan Pembangkit Non PLN di Sumatera Selatan. 
Sehingga bagi semua pihak terkait yang menginginkan informasi tersebut dapat melihatnya 
sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1  Kesimpulan 

Dari kegiatan penelitian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

1. Sistem informasi Geografis pemetaan  Potensi Sumber Daya Alam Kelistrikan di wilayah 
Sumatera Selatan dapat menggambarkan dan menjelaskan ketersediaan sumberdaya 
energy dan kebutuhan energy dibidang kelistrikan di Sumatera Selatan ,infrastuktur 
Ketenaga listrikan Pembangkit Non PLN di Sumatera Selatan beserta aset  Gardu Induk 
PT PLN (Persero) di Provinsi Sumatera Selatan dengan lebih menarik dan akurat yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan operasional sistem energy 
kelistrikan utamanya dalam proses pemutakhiran dan pemeliharaan data. 

2. Dengan Sistem informasi GIS yang berbasis web ini mempermudah kerja admin didalam 
melakukan update informasi data sumber daya alam kelistrikan Sumatera Selatan, 
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informasi gardu induk PT PLN (Persero), serta update infrastuktur Ketenagalistrikan 
Pembangkit Non PLN di Sumatera Selatan, dan  bermanfaat bagi yang berkepentingan. 
 

4.2. Saran 
 Perlu pengembangan lebih lanjut agar menghasilkan program aplikasi yang lebih 

sempurna lagi, dan perlu diadakan pelatihan komputer kepada admin pengguna sistem 
sebelum sistem operasi tersebut di operasikan. 
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ABSTRAK 
 
Hunian masa lampau merupakan salah satu karya budaya yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. Kondisi hunian masa lampau saat ini mengalami perubahan sejalan dengan kebutuan 
penghuninya, hal ini juga terjadi di Rumah Baghi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan 
Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Penelitian yang dilakukan 
adalah memakai metoda perbandingan antara rumah awal Baghi dan rumah pengembangan 
yang terjadi di Desa Pulau Panggung, Perubahan yang terjadi di Rumah Baghi dapat di 
identifikasi polanya dengan melakukan analisa perubahan fungsi awal ruang, perubahan zona 
ruang, pertumbuhan ruang, pertumbuhan rumah dan arah pertumbuhan rumah. Pola yang 
terjadi adalah perubahan fungsi ruang dominan terjadi di lantai kolong rumah, kebutuhan 
ruang-ruang penunjang rumah (servis) merupakan kebutuhan dominan yang membuat 
penghuni cenderung melakukan penambahan rumah ke   arah belakang. Pola pertumbuhan 
rumah yang terbentuk seharusnya menjadi pertimbangan dalam langkah-langkah konservasi 
Rumah Baghi sehingga tetap terjaganya karakter visual rumah dan pertumbuhan rumah mampu 
mengadopsi perkembangan kebutuhan penghuni. 
 
Kata-kunci : Rumah Baghi, Ruang, Pulau Panggung 

PENDAHULUAN 

  Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari ragam dan jumlah hunian masa 
lampau (rumah Tradisional), setiap wilayah Indonesia memiliki hunian masa lampau yang 
beragam. Setiap Pulau di Indonesia memiliki hunian masa lampau yang khas. Provinsi 
Sumatera Selatan juga memiliki ragam hunian masa lampau,secara garis besar pembagian 
hunian masa lampau di Sumatera Selatan dibagi menjadi rumah ilir dan rumah ulu pembagian 
ini berdasarkan letak lokasi berdasarkan posisinya terhadap aliran sungai.  Rumah Limas di 
Palembang, Rumah Basemah di Pagar Alam, Rumah Gudang di Ogan Komering Ilir, Rumah 
Baghi di Muara Enim, dan Rumah Lamban Tuha di Ogan Komering Ulu, merupakan beberpa 
jenis hunian masa lampau yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. 

Rumah Bagih merupakan salah satu jenis hunian masa lampau yang berada di 
Kabupaten Muara Enim. Rumah ini masuk dalam kategori rumah rumah ulu karena letaknya 
di bagian ulu sungai lematang dan berada di daerah dataran tinggi. Kondisi saat ini Rumah 
Semende/Rumah Baghi di Desa Pulau Panggung sudah mengalami beragam perubahan 
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fungsional yang di sesuaikan dengan kebutuhan penghuninya. Perubahan tersebut antara lain 
penambahan, perluasan dan alih fungsi ruang. Perubahan fungsional ini berdampak pada 
perubahan gubahan massa. kebutuhan penghuni yang menyebabkan perubahan kebutuhan 
akan ruang di rumah Baghi sehingga terjadi pertumbuhan jumlah dan luas ruang. Guna 
mengetahui pengaruh perubahan kebutuhan penghuni terhadap perubahan fungsi dalam 
rumah Baghi dibutuhkan sebuah penelitian Pola Tumbuh Ruang di Rumah Baghi. Perubahan 
dan pertumbuhan rumah di hunian masa lampu pada rumah Baghi memiliki pengaruh pada 
bentukan citra rumah Baghi.  
 

Hunian merupakan salah satu fungsi bangunan yang tertua di dunia, hunian 
mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kebutuhan dari pemiliknya. Fenomena ini 
juga terjadi pada hunian masa lampau di Desa Pulau Panggung. Penambahan, perluasaan dan 
alih fungsi dari ruangan merupakan perubahan ruang yang juga terjadi di rumah Baghi. 
Hipotesa dari penelitian ini perubahan fungsional dari rumah Baghi memiliki pola 
berdasarkan arah pengembangan baik vertikal maupun horisontal, penambahan jenis ruang 
baru, perluasan ruang lama dan perubahan fungsi ruang lama. Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pola tumbuh ruang yang terjadi pada rumah Baghi di Desa Pulau 
Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 

METODE 

Metoda yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu  
a. Teknik pengumpulan data: 

Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan kebutuhan dasar penelitian, beberapa 
cara yang dilakukan;  

1. Observasi lapangan untuk mendapatkan kondisi eksisting  rumah Baghi yang ada di 
Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera 
Selatan dengan cara memfoto, mengukur dan sketsa lapangan, 
2. Wawancara pada penghuni guna mendapatkan data profil penghuni saat ini dan 
sejarah perkembangan dari rumah Baghi 

b. Teknik pengolahan data: 
Untuk dapat menggunakan data lapangan yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam 

proses analisis, peneliti perlu mengolah data tersebut terlebih dahulu dengan membuat model 
kondisi terkini dari rumah Baghi, memilah data yang dibutuhkan dari hasil wawacara sebagai 
bahan dasar dalam melakukan analisa perbandingan. 
c. Teknik analisis data: 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori 
studi komparatif yang merupaka bagian dari metoda deskriptif, sebagai media untuk 
mengkaji pola yang terbentuk dalam perubahan fungsional Rumah Baghi di Desa Pulau 
Panggung. Beberapa kategori dalam menemukan pola adalah arah perubahan, penambahan 
jenis ruang baru, perluasan ruang lama dan perubahan fungsi ruang lama. 
d. Kesimpulan dan Arahan: 

Setelah didapat kesimpulan dari pola yang ada dalam perubahan fungsional dari 
rumah Bahgi di Desa Pulau Panggung, dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam melakukan 
konservasi dari sebuah hunian masa lampau dengan melihat fenomena lokal yang ada. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini memakai metode random dengan 
memperhatikan sebaran lokasi rumah Baghi yang ada di Desa Pulau Panggung. Pertimbangan 
lain dalam pemilihan sampel adalah rumah Baghi yang masih terlihat aura rumah awalnya, 
dari 42 unit rumah baghi yang ada di Desa Pulau Panggung akan di pilih 12 unit yang 
menjadi sampel. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta Sebaran Sample Rumah Baghi (sumber : hasil analisa) 

 
1. Perubahan Fungsi ruang 

Analisa perubahan fungsi ruang pada denah  awal rumah merupakan sebuah analisa 
guna menemukan derajat perubahan dari fungsi-fungsi ruang pada denah awal rumah Baghi. 
Dalam analisa perubahan rumah Baghi ini ada empat jenis derajat perubahan yang mungkin 
dilakukan yaitu  
 Fungsi ruang tetap yaitu ruangan yang ada pada rumah awal tidak berubah fungsi 

tetap mempertahankan fungsi awal sejak rumah berdiri. 
 Fungsi ruang berubah yaitu ruangan yang mengalami perubahan fungsi dimana fungsi 

ruang tidak lagi sama dengan fungsi ruang pada awalnya rumah berdiri. 
 Fungsi ruang bertambah yaitu ruangan dengan fungsi lama masih melekat dan ada 

penambahan fungsi ruang baru dalam ruangan tersebut. 
 Fungsi ruang berkurang yaitu ruangan yang mengalami pengurangan fungsi, tetapi 

masih ada fungsi awal yang melekat pada ruangan tersebut. 
Luas perubahan fungsi ruang dari hasil analisa  menunjukan bahwa: 

a. Perubahan fungsi ruang pada Rumah Baghi sebesar 68.3 %, hal ini menjukan gejala 
penghuni lebih banyak melakukan perubahan fungsi ruang di rumah baghi dlam usaha 
pemenuhan kebutuhan aktivitas terhadap rumah. 

b. Komposisi perubahan antara lantai kolong dan lantai rumah adalah 62.5% : 37.5%, 
hal ini menunjukan penghuni cenderung melakukan perubahan di lantai kolong 
dikarenakan lantai kolong awalnya merupakan ruang multifungsi sehingga akan lebih 
mudah melakukan perubahan fungsi ruang. 

c. Komposisi perubahan di lantai kolong adalah  9.2 % menganti fungsi ruang dan 90.8 
% mengurangi fungsi ruang, hal  ini mengambarkan bahwa ruang di kolong rumah 
mengalami reduksi fungsi rumah yang dahulunya merupakan multifungsi menjadi 
fungsi ruang yang lebih spesifik. 
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d. Komposisi perubahan ruang di lantai rumah adalah  57.5 % menganti fungsi ruang 
dan 42.5 % menambahkan fungsi baru pada ruang, hal ini menujukan kecenderungan 
penghuni adalah menganti fungsi ruang dan menambahkan fungsi ruang di lantai 
rumah. 

e. Komposisi perubahan ruang dari Rumah Baghi berdasarkan analisa adalah : 27.3 % 
menganti fungsi ruang, 56.8 % mengurangi fungsi ruang dan 15.9 % mengurangi 
fungsi ruang, hal ini menujukan mengganti fungsi ruang menjadi pemecahan utama 
bagi para penghuni dalam melakukan pertumbuhan rumah Baghi. 

 
Analisa perubahan fungsi ruang pada Rumah Baghi dari hasil analisa menujukan 

adanya kecenderungan dari penghuni melakukan perubahan fungsi ruangan sebagai satu 
langkah dalam mengembangan rumah. Perubahan fungsi ruang di lantai kolong lebih 
dominan dilakukan penghuni karena ruang lantai kolong awalnnya merupakan ruang multi 
fungsi sehingga akan lebih mudah melakukan perubahan fungsi ruang. Pengurangan fungsi 
ruang multifungsi di kolong rumah dan penambahan fungsi baru di lantai rumah menjadi 
kecenderungan penghuni dalam perkembangan rumah.  

 
2. Perubahan Zona Ruang 

Perubahan zona ruang dari 12 (dua belas) sampel rumah Baghi di Desa Pulau 
Panggung 

a. Ruangan yang tetap berada dalam zona yang sama atau tidak mengalami perubahan zona 
sebesar 76. 1%, hal ini menujukan bahwa walau terjadi perubahan fungsi ruang tetapi 
sebagian besar perubahan masih berada di zona runag yang sama. 

b. Komposisi perubahan zona ruang berdasarkan letaknya didapatkan komposisi perubahan 
zona ruang di lantai kolong sebesar 27.4 % dan di lantai rumah sebesar  74.6 %, hal ini 
mengambarkan terjadi perubahan zona ruang yang dominan di lantai rumah. Perubahan ini 
mengeser zona-zona ruang yang terbentuk karena tradisi lama di rumah Baghi. 

c. Komposisi perubahan zona ruang berdasarkan jenis perubahannya di dominasi oleh 
perubahan zona ruang dari zona semi publik ke zona public di lantai rumah sebesar 55%, 
ini menunjukan terjadinya perubahan dari ruang dalem yang dahulunnya di manfaatkan 
untuk ruang keluarga besar tetapi sebagian besar rumah baghi sudah merubahnya dengan 
memasukan fungsi ruang tamu di dalam ruang dalem. 

d. Komposisi Perubahan zona ruang berdasarkan zona ruang  adalah perubahan zona ruang 
publik sebesar 5.4 %, zona ruang semi publik sebesar 61.3 %, zona ruang privat sebesar 
5.9 % dan zona ruang multizona sebesar 27.4 %. Hal ini menujukan mulai terjadi 
pergeseran terhadap pemahaman ruang aktivitas keluarga besar menjadi ruangan. Zona 
ruang  servis tidak mengalami banyak perubahan dikarenakan zona server di rumah awal 
terletak di zona ruang multi zona pada lantai kolong. 

Hasil analisa perubahan zona rumah menunjukan adanya pergeseran pemahaman 
penghuni terhada zona ruang semi publik menjadi ruang bersifat publik, hal ii terjadi karena 
penghuni menjadikan ruang dalem berubah menjadi ruang tamu dimana sebelumnya tuan 
rumah hanya menerim tamu di teras atau di ruang kolong. Selain itu zona ruang di lantai 
kolong mengalami perubahan sejalan masuknya fungsi ruang yang baru sehingga 
pemanfaatan kolong rumah sebagai ruang yang multi zona mulai berubah menjadi ruang-
ruang aktivitas yang lebih spesifik. 
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3. Luas Pertumbuhan Ruang 

Pertumbuhan jenis ruang pada rumah Baghi di Desa Pulau Panggung berdasarkan 
sampel terpilih adalah: 
a. Penghuni meletakan ruang pertumbuhan di lantai atas sebesar 61.1 % dan lantai kolong 

sebesar 38,9 %, hal ini menunjukan penghuni cenderung menambah ruang di lantai 
rumah. Kecenderungan ini membuat adanya ruang kolong yang belum terpakai sebesar 
269 m2 dan ini merupakan potensi bagi penambahan ruang baru. 

b. Penambahan ruang di lantai kolong sebagian besar dilakukan pada rumah hanya 12.9 % 
penghuni melakukan penambahan ruang terpisah dari rumah, ruang yang terpisah dari 
100% adalah kamar mandi dan wc, hal ini menunjukan kecendungan penghuni 
memisahkan kamar mandi dan wc dengan rumah utama. 

c. Komposisi ruangan tumbuh yang paling dominan adalah dapur sebesar 44,3 %, hal ini 
menujukan kecenderungan dapur menjadi ruangan yang paling dibutuhkan oleh 
penghuni dan penghuni meletakan dapur di lantai rumah dengan prosentase sebesar 38.7 
%, hal ini menujukan pergeseran letak dapur yang dahulunya di lantai kolong sekarang 
diletakan di lantai rumah dengan alasan effisiensi. 

d. Komposisi ruang tumbuh berdasarkan zona ruang menujukan dominasi zona servis 
menjadi yang sangat dominan sebesar 76.1 %, hal ini menjukan kecenderuangan 
kebutuhan akan ruang-ruang penunjang bangunan menjadi kebutuhan utama penghuni 
terhadap rumah. Penambahan jenis ruang di zona privat hanya 8 % hal ini menujukan 
masih digunakanya ruang-ruang semi public (ruang dalem) sebagai ruang tidur speri 
rumah awal dahulu. 

 
Analisa pertumbuhan jenis ruang menujukan pola 
a. Penghuni meletakan pertumbuhan ruang di lantai rumah dan sebagai akibatnya adanya 

ruang yang tidak bermanfaat di lantai kolong.  
b. Penghuni melakukan penambahan rumah yang menempel di rumah utama. 
c. Penguhuni membutuhan ruang-ruang penunjang rumah (zona servis) sebagai ruang 

tambahan dalam melakukan pertumbuhan rumah. 
d. Terjadi pergeseran letak dapur yang dahulunnya berada di lantai kolong sekarang 

terletakk di lantai rumah. 
 

4. Luas Pertumbuhan rumah 
Analisa Pertumbuhan luas rumah dalam tabel 4.9 merupakan perhitungan guna 

mnemukan rata-rata prosentase pertumbuhan rumah adapun pola pertumbuhan luas rumah 
yang di dapatkan adalah 
a. Komposisi prosentase perbandingan antara luas tumbuh rumah dengan luas awal rumah 

rata-rata 63.00 %, sedangakan prosentase rata-rata pertumbuhan rumah dibandingkan 
dengan luas awal rumah di lantai kolong sebesar 72.39 % dan prosentase perbandingan 
antara luas pertumbuhan rumah dengan luas awal rumah di lantai rumah sebesar 56.43 %, 
han in menujukan perluasan rumah di lantai kolong lebih besar dibandingkan di lantai 
rumah dikarenakan penghuni melakukan perluasan rumah yang terpisah dari rumah utama. 

b. Komposisi rata- rata prosentase luas pertumbuhan rumah dibandingkan dengan luas total 
adalah 39.02 %, hal ini menujukan luas pertumbuhan rumah masih relative belum 
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mendominasi luas rumah total. Kondisi ini merupakan kondisi yang masih dimungkinkan 
karakter visual rumah awal masih ada. 

c. Komposisi rata-rata luas lantai adalah untuk rumah awal perbandingan luas lantai kolong 
dan luas lantai rumah sebesar 47.36 % : 52.64 %, luas rumah tumbuh perbandingan antara 
luas lantai kolong dan luas lantai rumah sebesar 53.58% : 46.42 % dan luas total rumah 
perbandingan antara luas lantai kolong dengan luas lantai rumah sebesar 49.79% : 50.21%. 
Perbandingan tiga kondisi ni menujukan bahwa luas lantai kolong dan luas lantai rumah 
memiliki derajat kesamaan luas. 

d. Komposisi prosentase luas rata-rata rumah awal dibandingkan dengan rumah total adalah 
60.97 %, hal ini menujukan luas rumah awal rata-rata masih lebih besar dari luas 
pertumbuhan rumah hal ini,  kondisi ini menunjukan masih belum banyaknya perubahan 
rumah secara visual. 

 
Hasil analisa luas perumbuhan rumah didapatkan prosentase luas pertumbuhan rumah 

lebih kecil dibandingkan dengan luas rumah awal. kondisi ini menyebabkan masih terlihat 
karakter visual rumah Baghi. Kondisi ini masih memungkinkan konservasi rumah baghi 
diarahkan guna mempertahankan karakter visual dengan membuat pedoman konservasi 
Rumah Baghi. 
 

 

 

5. Arah Pertumbuhan Rumah 
Hasil perhitungan arah pertumbuhan rumah rumah menunjukan beberapa pola arah 

pertumbuhan rumah yaitu: 
a. Komposisi arah perubahan rumah adalah arah pertumbuhan ke arah belakang sebesar 

70.1 %, dominasi arah pertumbuhan kearah belakang rumah disebabkan kebutuhan 
ruang akan  pertumbuhan rumah adalah ruang-ruang servis seperti dapur, kamar mandi,  
WC dan gudang.  

b. Komposisi arah perubahan rumah perlantai menunjukan prosentase yang hampir sama 
antara lantai kolong dan lantai rumah kecuali pertumbuhan rumah kearah kanan dengan 
prosentase 59.8 % dilantai kolong dan 40.2% di lantai rumah. Hal ini di karenakan 
penghuni menambahkan fungsi ruang KM/WC  yang terpisah dari rumah. 

Berdasarkan analisa arah perumahan rumah dominasi arah perubahan rumah adalah 
kearah belakang rumah hal ini di sebabkan karena ketersiaan lahan dan jenis fungsi ruang 
tumbuh adalah ruang-ruang servis sehingga kecenderungan arah pertumbuhan ke belakang 
rumah adalah piilihan dari penghuni. 

 
KESIMPULAN 

Pertumbuhan rumah pada hunian masa lampau rumah Baghi di Desa Pulau Panggung 
memiliki pola yang spesifik karena kebutuhan penghuni terhadap rumah, adapun pola 
pertumbuhan rumah Baghi yaitu: 
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1. Perubahan fungsi ruang di lantai kolong Rumah baghi yang dominan di karenakan 
ruang di bagian kolong rumah Baghi yang dulunya merupakan ruangan multi fungsi 
berumah menjadi ruang-ruang yang lebih spesifik.  

2. Perubahan zona ruang di lantai rumah sangat dominan dikarenakan penghuni 
memasukan zona ruang public ke zona ruang semi public di ruang dalem, sehingga aura 
rumah awal sebagai tempat akativitas keluarga besar memudar. 

3. Pertumbuhan rumah yang dilakukan oleh penghuni belum dominan sehingga masih 
terlihat karakter visual hunian masa lampau. 

4. Arah pertumbuhan rumah kearah belakang rumah hal ini di mungkinkan karena 
ketersediaan lahan dan fungsi ruang yang ditambahkana adalah ruang-ruang servis . 
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ABSTRAK 
 

Perumahan menempati urutan tertinggi dalam hal kejadian kebakaran di Indonesia. 
Kebakaran jenis ini umumnya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penghuninya 
bahkan tidak jarang mengakibatkan korban jiwa. Kebakaran merupakan fenomena yang 
menjadi momok bagi warga Kota Semarang, tidak hanya pada musim kemarau namun juga 
pada musim penghujan. Fasilitas pencegahan kebakaran di permukiman padat penduduk 
masih minim. Sebagian wilayah yang berisi rumah berimpit-impitan masih dibiarkan tanpa 
peralatan pencegah kebakaran yang memadai. Kawasan permukiman yang rentan terhadap 
bahaya kebakaran dicirikan dengan kondisi fisik bangunan yang padat, tata letak tidak teratur, 
dan kualitas bangunan rendah, ditambah dengan minimnya fasilitas pemadam kebakaran. 
Kampung Bustaman merupakan kampung kota dengan kepadatan hunian yang cukup tinggi. 
Mempunyai jalan yang hanya dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki dengan berbagai 
aktivitas di jalan. Mempunyai model tata ruang dapur yang unik yang merupakan sumber api. 
Berdasarkan perletakkannya, dapur pada kampung Bustaman diletakkan diluar rumah dengan 
setting yang beragam. Dengan kepadatan yang tinggi dan keterbatasan akses masuk mobil 
pemadam kebakaran, jumlah hydrant dan siames yang terbatas, mendorong warga untuk 
membuat inovasi pemadam kebakaran yang praktis dan dapat diakses masuk ke dalam 
Perkampungan. Konsep desain keselamatan terhadap risiko kebakaran yang holistik pada 
perumahan dan permukiman di kampung Bustaman, yaitu warga wajib mengenali potensi 
bencana kebakaran sehingga ada antisipasi dan langkah yang bisa diambil saat bencana itu 
terjadi, mana titik evakuasi dan mana jalur alat pemadam. 

 
Kata Kunci : Proteksi Pasif, Kampung Kota, Lingkungan padat 
 
 
PENDAHULUAN  

Perumahan menempati urutan tertinggi dalam hal kejadian kebakaran di Indonesia. 
Kota Semarang merupakan kota rawan kebakaran. Frekuensi kebakaran di Semarang 
mencapai lebih dari 100 kasus pertahun dan mengalami puncaknya di tahun 2014, yaitu 
mencapai 271 kasus. Biasanya memasuki musim kemarau frekuensi kebakaran di kota 
Semarang dan sekitarnya semakin meningkat. Kota Semarang pada tahun 2010-2015 terjadi 
1071 kebakaran, dari sekian kasus tersebut 324 diantaranya terjadi di kawasan permukiman. 
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Tingginya kebakaran ini memprihatinkan karena sebagian besar terjadi akibat human error.  
(Kompas, 14/4/2015) 

Penyebab kebakaran utama adalah hubungan arus pendek listrik 39,4%, kompor 
minyak tanah 20% dan lampu tempel 9%. Kebakaran terbanyak terjadi pada bangunan rumah 
tinggal 65,8% kemudian disusul bangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan 9,3%, 
selanjutnya bangunan industri (7,2%) dan pertokoan (6,5% ).(Suprapto, 1998 & 2008) 

Faktor resiko kebakaran dalam desain perumahan dan permukiman menurut Manlian 
R (2007) dan Ida Bagus (2005) adalah : Risiko Proteksi Aktif Bangunan, merupakan 
seperangkat sistem yang ditambahkan pada bangunan dalam rangka mencegah dan 
menanggulangi risiko kebakaran yang dapat terjadi. Risiko Proteksi Pasif Bangunan, 
merupakan salah satu faktor risiko kebakaran yang melekat pada bangunan, yang berakibat 
ketidakmampuan bangunan dalam mengantisipasi  kebakaran. Risiko Manajemen 
Keselamatan lingkungan, memaksimalkan seluruh peran penghuni bangunan dan lingkungan 
dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya kebakaran. 

Menurut Data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, personil yang saat ini 
bertugas dan dapat dikerahkan hanya sekitar 74 pasukan dengan jumlah armada yang siap 
melaju setiap saat ada laporan kebakaran yakni 23 armada. Untuk idealnya jumlah personil 
yang dibagi menjadi tiga shift, satu shift standby sebanyak dua regu yang tiap regu berjumlah 
sekitar 20 orang.idealnya setiap kendaraan terdapat 6 petugas pemadam kebakaran. Apabila 
dihitung sesuai dengan jumlah ideal, kota semarang masih membutuhkan sebanyak 406 
pasukan siaga untuk mengatasi kebakaran yang sering terjadi di Semarang baik skala kecil 
maupun besar. (Tribun Jateng, 30/6/2013) 

Berdasarkan penelitian Fiska Y(2012), Citra satelit Quickbird dapat digunakan untuk 
menyadap parameter fisik kerawanan kebakaran dengan ketelitian rata-rata 85,8%.  Potensi 
kebakaran paling tinggi di Semarang adalah Kecamatan Semarang Selatan 109,66 
Ha(6,47%), Kecamatan Semarang Tengah 98,68 Ha(5,82%) dan Kecamatan Semarang Timur 
117,591 Ha(6,94%). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Pada dasarnya penelitian menggunakan metoda deskriptif, yang dijalankan dalam 
empat tahap kegiatan, Tahap1 – Observasi, Merupakan kegiatan survai, yang mencakup 
survai lapangan (primer), lingkungan, tapak dan bangunan dan survai data sekunder serta 
kajian referensi Observasi dilakukan pada awal kegiatan untuk mengidentifikasi kondisi 
eksisting bangunan/komplek bangunan. Tahap 2 – Dokumentasi & Wawancara, 
Pendeskripsian kondisi lapangan bangunan hunian berikut dengan lingkungan sekitarnya 
berkenaan dengan potensi dalam pemanfaatan proteksi kebakaran bangunan. Tahap 3 – 
Analisis Proteksi Kebakaran, Analisis, menggunakan metoda saintifik, berkenaan dengan 
keteknikan, fisik objek, material dan arsitektural. Tahap 4 – Kesimpulan dan Rekomendasi : 
menyangkut rencana masterplan proteksi kebakaran yang harus dilakukan untuk bangunan di 
lingkungan padat  
 
Kampung Bustaman 

Kampung Bustaman terletak di Kelurahan Purwodinatan, Semarang. Kampung ini 
terletak diantara situs penting Kota Semarang, yaitu Pecinan, Kota Lama dan Pasar Johar. 
Merupakan wilayah perkampungan dengan luasan areal sebesar 0,6 hektar yang yang terbagi 
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menjadi 2 rukun tetangga (RT) yaitu, RT 04 dan RT 05. Kampung Bustaman banyak dikenal 
sebagai produsen olahan daging kambing berupa Gulai Kambing Bustaman. 

Dihuni oleh 366 jiwa dengan 105 kepala keluarga (KK), memiliki kerapatan yang 
sangat tinggi dengan 175 blok bangunan. Sebagian blok meruapakan rumah induk yang 
memiliki luas tidak lebih dari 12 x 4 m yang kemudian tersekat-sekat kedalam 4 persil 
bangunan dengan ukuran 3 x 2 m. Satu hunian dihuni tidak kurang dari 2-4 K. Sehingga 
dapat disimpulkan jika setiap penduduk di Kampung Bustaman memperoleh ruang tidak 
lebih dari 1m2 (bangunan hunian dengan luasan 6m2 ditempati 2-4 KK yang terdiri dari 4-5 
jiwa/ KK-nya). Keterbatasan ruang yang terdapat di wilayah permukiman Kampung 
Bustaman, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi ruang bangunan hunian(Jaya & 
Dewi, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Letak Kampung Bustaman (google earth, 2016) 
 
Kondisi Lingkungan 

Akses jalan lingkungan pada permukiman kampung kota sangat sempit dan tumbuh 
secara organik dan tidak tertata. Hanya bisa dilewati oleh pengguna kendaraan bermotor roda 
dua. Bahkan beberapa tempat harus jalan kaki melalui tangga dan jika dapat dilewati motor 
berpapasan di jalan, salah satu pengguna harus berhenti dan mempersilahkan pengguna 
lainnya untuk lewat terlebih dahulu. Karena penduduknya yang padat, maka letak rumah-
rumah warga pun saling berhimpitan. Berdasarkan kondisi eksisting, Kampung Bustaman 
yang terdiri dari 2 RT, memiliki kondisi yang sangat padat, hal ini terlihat dari sempitnya 
jalan lingkungan di kampung tersebut yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Lebar jalan 
lingkungan di Kampung Bustaman berkisar antara 1 - 2,5 meter.  
Kondisi Bangunan 

Kualitas rumah semakin beragam dengan berbagai bentuk dan bahan bangunan yang 
beragam. Bahan bangunan yang banyak digunakan pada rumah-rumah di permukiman padat 
kampung kota adalah terbuat dari batu bata, bambu, dan kayu. Jarak antar rumahnya rapat, 
yang mana dinding bangunan rumah sekaligus sebagai dinding pembatas. 
Sumber air  

Merupakan unsur yang paling penting dalam upaya pemadaman kebakaran. Apabila 
kebakaran terjadi, jalan paling lazim digunakan untuk memadamkannya ialah menggunakan 
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air. Desain, peletakan, dan kuantitas sumber air merupakan salah satu upaya yang mendukung 
proteksi kebakaran pasif bangunan, karena desain sumber air sangat mempengaruhi 
aksesibilitas evakuasi kebakaran. Dengan adanya sumber air yang aksesibel, akan 
mempermudah evakuasi dan memungkinkan pemadaman kebakaran dilakukan secara 
mandiri oleh masyarakat tanpa harus menunggu mobil pemadam kebakaran. Di kampung 
Bustaman, sumber air ditemukan dalam bentuk sumur-sumur yang terletak di MCK atau 
toilet umum. Sumur ini dikelola oleh warga untuk kepentingan bersama.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan permukiman yang rentan terhadap bahaya kebakaran dicirikan dengan 
kondisi fisik bangunan yang padat, tata letak tidak teratur, dan kualitas bangunan rendah, 
ditambah dengan minimnya fasilitas pemadam kebakaran. 
 
Sumber Api 

Pada Kampung Bustaman Terdapat berbagai macam dapur sebagai sumber api , 
hampir semua dapur di kampung Bustaman berada diluar rumah warga. Di dalam sebuah 
permukiman, keberadaan api sangat dibutuhkan oleh manusia. Layaknya permukiman pada 
umumnya, masyarakat Kampung Bustaman melakukan kegiatan memasak makanan sehari-
hari, sehingga diperlukan sumber api yang digunakan untuk memasak. Sumber api ini pada 
umunya terletak di setiap rumah, tepatnya di ruang dapur. Hal yang menarik di Kampung 
Bustaman ialah banyak ditemukan dapur warga yang berada di depan rumah, tepat di tepi 
jalan lingkungan Kampung Bustaman. Susunan kompor, alat makan, dan bahan makanan 
nampak didepan rumah-rumah warga Bustaman namun kesan kekeluargaan sangat erat. 

Berdasarkan perletakkan dapur, terdapat tata setting yang beragam dan aktivitas yang 
berbeda pada kegiatan di kampung Bustaman tersebut. Pada gedung 10, terdiri dari beberapa 
dapur dan memiliki akses jalan yang sangat sempit seperti lorong. Dapur yang terdapat pada 
zona 1 sebagian besar memanfaatkan teras tetanga mereka untuk meletakkan peralatan.  
Dapur mereka dikarenakan sangat terbatasnya lahan. Mereka mengkombinasikan antara 
waktu  dan kegiatan agar dapat memanfaatkan lahan yang sempit menjadi  layak Digunakan. 
Terdapat juga sebuah rumah yang sehari hari memasak gule kambing. Dalam satu rumah 
terdapat 4 penghuni. Untuk memanfaatkan Ruang mereka mengkombinasikannya dengan 
waktu seara bergantian. 
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Gambar 2. Setting Dapur di Gedong 10 Kampung Bustaman (dok.2016) 
 
 

Terdapat beberapa dapur yang terletak disepanjang koridor jalan pada kampung 
Bustaman dikarenakan fasilitas ruang yang tidak memadai atau memiliki ruang yang sempit . 
Dengan adanya kondisi itu , mereka memanfaatkan teras depan rumah untuk meletakkan 
perlatan dapur, dan tidak hanya memanfaatkan teras saja , mereka juga memanfaatkan bagian 
tepi koridor jalan pada depan rumah mereka.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Setting Dapur di Sepanjang Gang di Bustaman (dok.2016) 
 
Aksesibilitas Jalan 

Lebar jalan di suatu permukiman merupakan salah satu unsur penting dalam 
pencegahan bahaya kebakaran. Jalan yang terlalu sempit, apabila terjadi kebakaran 
memungkinkan api untuk menjalar dengan cepat karena bisa jadi bagian suatu bangunan 
berhimpitan dengan bagian bangunan yang lainnya yang berada di depannya. Selain itu 
dalam Peraturan Menteri tentang tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, disebutkan bahwa jalan 
masuk harus memiliki lebar minimum 6 meter dan mampu menyediakan jalan masuk bagi 
kendaraan darurat seperti mobil pemadam kebakaran. 

Pencegahan untuk antisipasi dalam menghadapi kebakaran dengan kondisi perumahan 
warga yang padat dengan keterbatasan akses jalan masuk lingkungan yang tidak 
memungkinkan akses mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan standar yang ada, jalan untuk 
mobil damkar minimal lebar 4 meter dengan memiliki radius perputaran sebesar 6 meter. Hal 
ini tidak dimiliki oleh permukiman di kampung bustaman yang hanya dapat dilewati motor 
roda dua. Untuk itu upaya adanya sistem pemadam api yang kecil (portable) sehingga dapat 
mengakses gang gang yang sempit. 

Keterbatasan akses masuk mobil pemadam kebakaran, jumlah hydrant dan siamese 
yang terbatas, mendorong untuk membuat inovasi pemadam kebakaran yang praktis dan 
dapat diakses masuk ke dalam kampung kota yang padat penduduk. Untuk itu, perlu adanya 
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pemadam kebakaran portable, merupakan inovasi pemadam kebakaran yang terdiri dari 
tandon air, selang dan pompa untuk memompa air yang berada didalam tandon yang 
diletakkan didalam sebuah gerobak yang dapat ditarik manusia maupun kendaraan roda dua. 
 
KESIMPULAN 

Konsep desain keselamatan terhadap risiko kebakaran yang holistik pada perumahan 
dan permukiman di Semarang, yaitu warga wajib mengenali potensi bencana kebakaran 
sehingga ada antisipasi dan langkah yang bisa diambil saat bencana itu terjadi, mana titik 
evakuasi dan mana jalur alat pemadam. Pembentukan Satlakar di setiap kelurahan selain 
bertugas mengamankan lingkungan juga dibekali ketrampilan pemadaman kebakaran oleh 
Dinas Kebakaran dengan dilengkapi alat pemadam kebakaran portable yang bersifat mobile. 

Alat pemadam kebakaran sederhana ini bisa digunakan untuk masyarakat sekitar 
kampung agar bisa cepat melakukan pemadaman kebakaran, karena beberapa permukiman 
warga di kampung kota sangat padat penduduk. Pemadam kebakaran portable ini didesain 
dengan menggunakan mesin diesel ditambah alat spray berkapasitas 225 liter untuk antisipasi 
kebakaran. Apabila terjadi kebakaran dengan kondisi jalan yang sempit dan tak 
memungkinkan alat besar masuk ke kampung maka alat ini menjadi sangat efektif bagi 
respon penyelamatan cepat agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan terjadi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Desain Alat Pemadam Kebakaran Portable (dok.2016) 
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ABSTRAK 
 
Keberadaan etnis China (Tionghoa) di Palembang telah memberikan warna bagi sejarah 
perkembangan Kota Palembang yang merupakan kota air (sungai). Keberadaan etnis China di 
Palembang mengalami beberapa fase, dimulai dari fase Kesultanan Palembang hingga ke fase 
pemerintahan Kolonial yang juga berpengaruh terhadap bentukkan arsitektur rumah tinggal 
mereka. Keberadaan rumah-rumah etnis China (Tionghoa) yang ada di tepian Sungai Musi 
Palembang ini memiliki kekhasan yang secara karakter menunjukkan adanya pengaruh 
arsitektur China, serta keunikkan bentukkan arsitekturalnya yang merespon kondisi 
lingkungan alamiahnya yaitu tepian sungai (lahan basah) yang tidak ditemukan pada rumah-
rumah etnis China di kota-kota lain di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakan tipologi arsitektur rumah tinggal etnis China yang ada di tepian Sungai Musi 
Palembang?, dengan menggunakan metode kualitatif rasionalistik penelitian ini menemukan 
tipologi bangunan rumah tinggal etnis China di Tepian Sungai Musi, yaitu: 1. berdasarkan 
bentuk dasar bangunan, meliputi bentuk dasar denah dan bentuk atap, 2. berdasarkan sifat 
dasar bangunan meliputi pola penataan ruang, struktur dan konstruksi, 3. berdasarkan 
perkembangan bentuk dasar meliputi perubahan pada bentuk denah dan fasade bangunan 
  
Kata Kunci: Tipologi, Arsitektur China, Tepian Sungai 
 
 
PENDAHULUAN 

Palembang merupakan salah satu kota sungai yang ada di Indonesia, menurut catatan 
sejarah permukiman di tepian Sungai Musi telah ada sejak dulu, bahkan jauh sebelum jaman 
Kerajaan Sriwijaya sehingga begitu banyak peninggalan arsitektur di tepian Sungai Musi baik 
berupa rumah – rumah tepian air maupun rumah yang berada di atas air (rumah Rakit). 
Sejarah keberadaan etnis-etnis pendatang terutama etnis China (Tionghoa) yang bermukim di 
tepian sungai dengan bentukkan arsitektur yang khas ikut memberi warna bagi kekayaan 
arsitektur yang ada di tepian Sungai Musi. Pada awalnya etnis China bermukim di atas air/di 
badan Sungai Musi karena adanya peraturan dari pemerintah Kesultanan Palembang pada 
masa itu yang mengharuskan etnis pendatang untuk bermukim di atas air. Setelah Kesultanan 
Palembang berakhir maka etnis China lambat laun mulai naik ke arah daratan (di tepian 
sungai) dan mulai mendirikan rumah-rumah panggung. 

Arsitektur rumah tinggal etnis China yang ada ditepian Sungai Musi memiliki 
keunikkan dan kekhasan tersendiri seperti penggunaan struktur panggung pada bagian bawah 
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bangunan dan penggunaan material kayu yang merupakan bentuk adaptasi terhadap 
lingkungannya yaitu lingkungan tepian sungai dan ketersediaan material bangunan pada saat 
itu. Keunikkan  arsitektur tersebut tidak dijumpai di kota-kota lain di Indonesia, karena 
bangunan rumah etnis China yang ada di Indonesia umumnya berada di daratan/di atas tanah 
langsung dan menggunakan material batu bata. 

Penelitian tentang arsitektur China di Palembang telah banyak dilakukan oleh 
peneliti-peneliti lain sebelumnya akan tetapi penelitian yang dilakukan tersebut lebih terfokus 
pada bangunan Rumah Kapitan (pemimpin) yang berada di Kawasan 7 Ulu Palembang 
sedangkan penelitian-penelitian tentang arsitektur bangunan rumah tinggal etnis China untuk 
masyarakat/rakyat biasa yang berada di tepian air masih belum dibahas secara mendalam, 
untuk itu penelitian ini betujuan untuk memperkaya penelitian-penelitian tentang arsitektur 
China khususnya mengenai tipologi arsitekturnya.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma rasionalistik.  
Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan, adalah  : persiapan, pelaksanaan, analisis, 
dan kesimpulan. 
2.1 Tahapan persiapan 

Dilakukan dengan mencari data sekunder berupa literatur tentang teori tipologi 
arsitektur, literatur dan dokumen-dokumen yang terkait fokus dan lokus penelitian. 
2.2 Tahapan pelaksanaan 

Dilakukan dengan cara observasi lapangan ke lokasi penelitian yaitu ke daerah 3-7 
Ulu Palembang dan melakukan wawancara tak terstruktur untuk mengumpulkan data atau 
informasi di lapangan, adapun tahapan pengumpulan data, yaitu :  

a. Melakukan observasi lapangan, untuk penentuan objek penelitian sesuai dengan kriteria 
yang telah ditentukan, yaitu: rumah tinggal etnis China pada masa lalu untuk kalangan 
masyarakat/rakyat biasa 

b.  Melakukan perekaman data di lapangan dengan : mengukur elemen-elemen fisik 
bangunan, membuat gambar denah, tampak dan potongan bangunan rumah, dan 
memphoto bangunan 

c. Melakukan wawancara tidak terstruktur dengan orang yang dianggap mempunyai 
informasi tentang bangunan yang menjadi objek penelitian 

2.3 Tahapan analisis  
Data yang diperoleh di lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan cara 

mengklasifikasikan bangunan rumah tinggal tersebut melalui 3 tahapan, yaitu : 
a. Menganalisis bentuk dasarnya (formal structure) dari bangunan rumah tinggal etnis 

China yang menjadi obyek penelitian 
b. Menganalisis sifat dasarnya (properties), dari bangunan rumah tinggal etnis China yang 

menjadi obyek penelitian, dan  
c.  Menganalisis proses perkembangan bentuk bangun dasar rumah tinggal etnis China 

tersebut.  
Hasil analisis yang dilakukan kemudian dibahas untuk menemukan tipologi arsitektur 

bangunan rumah tinggal etnis China di tepian sungai Musi Palembang 
2.4 Tahapan Kesimpulan 
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Menyimpulkan hasil analisis dan pembahasan dari temuan Tipologi Arsitektur rumah 
tinggal etnis China yang ada di tepian Sungai Musi Palembang  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi Penelitian berada di kawasan 3 – 7 Ulu Palembang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Gambar 1. Lokasi Penelitian  
                                        Sumber : Bappeda Kota Palembang, 2015 
 
3.1 Hasil 

Hasil penelusuran di lapangan terhadap obyek yang menjadi kasus dalam penelitian 
ini ditemukan 6 rumah sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu rumah tinggal etnis China 
untuk masyarakat/rakyat biasa. Analisis dari ke-enam kasus tersebut dijelaskan dalam tabel di 
bawah ini: 

 
Tabel 1. Analisis Tipologi Denah 

 
RUMAH ETNIS CHINA 

 Rumah 01 Rumah 02 Rumah 03 Rumah 04 Rumah 05 Rumah0
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Bentuk dasar 
denah 
bangunan 
rumah tinggal 
ini adalah 
persegi 
panjang. 
ukurannya 
adalah 10 x 31 
M  

Denah 
bangunan rumah 
tinggal ini 
memiliki bentuk 
dasar  persegi 
panjang ke arah 
sumbu vertikal. 
ukuran 
bangunan  
adalah 10x 
23.89 M  

Bentuk dasar 
denah bangunan 
rumah tinggal ini 
berbentuk persegi 
panjang dengan 
ukuran  9.91 x 23 
M 

Bentuk dasar 
denah bangunan 
berbentuk  persegi 
panjang dengan 
ukuran 10 x 17.25 
M 

Bentuk dasar 
denah bangunan 
rumah tinggal 
ini adalah 
persegi panjang 
ke arah sumbu 
horizontal. 9.5 x 
15.5 M  

Bentuk dasar 
denah 
bangunan 
rumah tinggal 
ini adalah 
persegi 
panjang ke 
arah sumbu 
horizontal. 
ukuran bentuk 
dasar 
bangunan 
adalah 9.30 x 
8.50 M 

       

SI
F

A
T

 D
A

SA
R

 

 
 

 
 

 

 

 Bentuk denah 
didasarkan 
pada prinsip 
simetris dan 
seimbang 
pada sumbu 
vertikal dan 
horizontal 

 adanya 
courtyard  

 Bentuk denah 
didasarkan pada 
prinsip simetris 
dan seimbang 
pada sumbu 
vertikal dan 
horizontal 

 adanya 
courtyard  

 Bentuk denah 
didasarkan pada 
prinsip simetris 
dan seimbang 
pada sumbu 
vertikal dan 
horizontal 

 tidak memiliki 
courtyard  

 Bentuk denah 
hanya simetris 
pada sumbu 
vertikal  

 tidak memiliki 
courtyard 
 

 Bentuk denah 
hanya simetris 
pada sumbu 
horizontal 

 tidak memiliki 
courtyard 
 

 Bentuk denah 
simetris pada 
sumbu 
vertikal 

 tidak 
memiliki 
courtyard 
 

       

P
E

R
K

E
M

B
A

N
G

A
N

 
B

E
N
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U
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 bangunan 
berkembang 
ke kanan - kiri 
dari bangunan 
inti  

 bangunan 
berkembang ke 
sebelah kanan 
dan kiri dari 
bangunan  inti 

 bangunan 
berkembang ke 
sebelah kanan 
dan kiri dari 
bangunan inti  

 bangunan 
berkembang ke 
sebelah kanan 
dan kiri dari 
bangunan inti  

 bangunan 
berkembang ke 
sekeliling 
bangunan inti  

 bangunan 
berkembang 
ke sebelah 
kanan dan 
kiri dari 
bangunan  
inti  

Sumber: hasil analisis, 2016 

 

Tabel 2. Analisis Tipologi Fasade Bangunan 
 RUMAH ETNIS CHINA
 Rumah 01 Rumah 02 Rumah 03 Rumah 04 Rumah 05 Rumah 06 

T
A

M
P
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K

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Bentuk atap 
pelana 
melengkung 
bersusun tiga 
dengan void di 
tengah 

Bentuk atap 
pelana 
melengkung 
bersusun tiga 
dengan void di 
tengah 

Bentuk atap 
pelana 
melengkung 
bersusun tiga 
tanpa void 

Bentuk atap  
pelana 
melengkung 
bersusun dua 

Bentuk atap 
pelana 
melengkung (1 
susun) 

Bentuk atap 
pelana 
melengkung (1 
susun) 
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 Kuda-kuda 
balok 
bertingkat 
khas China 

 menggunakan 
struktur 
panggung  

 Kuda-kuda 
balok bertingkat 
khas China 

 menggunakan 
struktur 
panggung  

 Kuda-kuda 
balok bertingkat 
khas China 

 menggunakan 
struktur 
panggung  

 Kuda-kuda 
balok 
bertingkat 
khas China 

 Menggunakan 
struktur 
panggung  

 Kuda-kuda 
balok 
bertingkat 
khas China 

 menggunakan 
struktur 
panggung  

 Kuda-kuda 
balok bertingkat 
khas China 

 menggunakan 
struktur 
panggung  
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Penambahan 
atap pada 
bagian depan 
dan samping 
bangunan  

Penambahan 
atap pada bagian 
depan dan 
samping 
bangunan  

Penambahan 
atap pada bagian 
depan dan 
samping 
bangunan 

Penambahan 
atap pada 
bagian depan 
dan samping 
bangunan 

Penambahan 
atap pada 
bagian depan 
dan samping 
bangunan  

Penambahan 
atap pada bagian 
depan dan 
samping 
bangunan 

Sumber: hasil analisis, 2016 

 

3.2 Pembahasan 
Dari hasil analisis yang dilakukan untuk  menemukan tipologi bangunan rumah 

tinggal etnis China melalui tiga tahapan yaitu : menganalisis bentuk dasar bangunan, 
menganalisis sifat dasar, menganalisis perkembangan bentuk dasar [1] dapat di ketahui: 
1. Bentuk Dasar,  
Bentuk dasar bangunan rumah tinggal etnis China mempunyai 2 tipe, yaitu:  
 bentuk dasar bangunan persegi panjang ke arah sumbu vertikal, hal ini ditunjukkan oleh 

denah bangunan rumah no. 1, 2, 3, dan 4. bentuk dasar persegi panjang merupakan salah 
satu ciri dari bangunan berarsitektur China di Indonesia, hal ini merupakan transformasi 
dari bentuk hunian masyarakat etnis China di tempat asalnya yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan lahan yang ada. 

 bentuk dasar bangunan persegi panjang ke arah sumbu horizontal, hal ini ditunjukkan 
bangunan rumah no. 5 dan 6, ini disebabkan bangunan rumah ini awalnya adalah rumah 
rakit yang kemudian bertransformasi menjadi rumah panggung, sehingga bentuk denah 
bangunannya mengikuti/memanjang sungai yang merupakan lahan tempat bangunan itu 
berada pada awal pembangunannya. 

Bentuk dasar fasade bangunan rumah tinggal ini terdapat 3 (tiga) tipe, yaitu:  
 atap pelana melengkung bersusun tiga, ditunjukkan rumah no.1, 2 , 3 
 atap pelana melengkung bersusun dua, ditunjukkan rumah no.4 
 atap pelana melengkung bersusun satu, ditunjukkan rumah no.5, dan 6 

Ciri khas dari bangunan China adalah penekanan pada bentuk atap yang khas [2] yaitu atap 
melengkung yang merupakan akibat dari bentuk konstruksi atapnya. Jumlah susunan atap 
pada bangunan yang diteliti dipengaruhi oleh panjang bangunan semakin panjang bangunan 
maka jumlah susunan atapnya akan semakin banyak. 

2.  Sifat  dasar 
Berdasarkan sifat dasarnya bangunan rumah tinggal etnis China ini memiliki 3 (tiga) tipe, 

yaitu :  
 bangunan simetris pada sumbu vertikal (utama) dan sumbu horizontal (sekunder) dan 

memiliki courtyard/innercourt, hal ini ditunjukkan bangunan rumah no. 1, dan 2 
 bangunan simetris pada sumbu vertikal (utama) dan sumbu horizontal (sekunder) tetapi 

tidak memiliki courtyard/innercourt, hal ini ditunjukkan bangunan rumah no. 3 
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 bangunan simetris pada sumbu sumbu horizontal (sekunder) dan tidak memiliki 
courtyard/innercourt, hal ini ditunjukkan bangunan rumah no. 5 

 bangunan simetris pada sumbu vertikal (utama) dan tidak memiliki courtyard/innercourt, 
hal ini ditunjukkan bangunan rumah no. 4, dan 6 

Bangunan yang simetris dan seimbang merupakan ciri dari bangunan arsitektur China yang 
merupakan penerapan prinsip axial planning, yaitu bangunan diletakkan pada sumbu vertikal 
dan horizontal, tetapi terkadang penerapan axial planning ini hanya pada satu sumbu saja 
(vertikal atau horizontal) [2,3].  
Pada bangunan yang diteliti ditemukan tipe bangunan yang memiliki courtyard/innercourt 
yang juga merupakan ciri penataan ruang pada bangunan berarsitektur China [2], akan tetapi 
konsep courtyard ini mengalami perubahan makna. Pada arsitektur China courtyard 
merupakan fokus atau pusat dari seluruh kegiatan [3] sedangkan pada kedua bangunan yang 
diteliti courtyard berfungsi sebagai area service seperti cuci/jemur pakaian dan untuk area 
mandi. Pada kedua bangunan ini courtyard hanya berfungsi sebagai ruang terbuka untuk 
sirkulasi udara ke dalam bangunan. pada ke-empat bangunan rumah yang lain tidak 
ditemukan courtyard, hal ini dimungkinkan karena terbatasnya lahan yang ada sehingga 
ruang-ruang yang dibuat hanya ruang-ruang fungsional saja. 

Pada bangunan yang yang menjadi objek penelitian semua konstruksi atapnya menggunakan 
kuda-kuda kayu balok bertingkat yang merupakan ciri konstruksi atap arsitektur China. kuda-
kuda seperti ini banyak dijumpai pada bangunan-bangunan China yang ada di Indonesia. 
Pada struktur bawah semua bangunan rumah yang diteliti menggunakan struktur panggung 
dengan material kayu, hal ini sebagai respon terhadap lahannya yang berupa lahan basah 
(tepian sungai). Penggunaan struktur panggung merupakan ciri khas bangunan rumah etnis 
China di Palembang, karena tidak dijumpai pada bangunan-bangunan rumah etnis China di 
tempat lain di Indonesia.  

3. Perkembangan bentuk dasar  
ada 2 tipe berdasarkan perkembangan bentuk dasar, yaitu: 
 penambahan ruang service pada bagian kiri bangunan, penambahan teras pada bagian 

depan bangunan inti dan penambahan selasar dikiri-kanan bangunan inti, hal ini 
ditunjukkan oleh bangunan rumah no.1, 2, 3, dan 5 

 penambahan teras pada bagian depan dan penambahan selasar pada bagian samping kiri-
kanan dan belakang bangunan inti, ini terlihat pada bangunan rumah no. 4 

Perkembangan bentuk dasar dari bangunan-bangunan ini tidak mengalami perubahan yang 
signifikan dari bentuk dasarnya dan hanya bersifat pelengkap dari bangunan inti. 
perkembangan fasade bangunan juga hanya bersifat penambahan atap teras, selasar dan 
bangunan service tanpa melakukan perubahan terhadap atap bangunan inti yaitu atap pelana 
melengkung. 
 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah tinggal etnis 
China yang ada di tepian Sungai Musi ini memiliki beberapa tipologi , yaitu:  
1. Bentuk dasar, memiliki tipe : bentuk dasar bangunan persegi panjang ke arah sumbu 
vertikal, bentuk dasar bangunan persegi panjang ke arah sumbu horizontal, atap pelana 
melengkung bersusun tiga, atap pelana melengkung bersusun dua, atap pelana melengkung 
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bersusun satu. 
 
2. Sifat dasar, memiliki tipe : bangunan simetris pada sumbu vertikal (utama) dan sumbu 
horizontal (sekunder) dan memiliki courtyard/innercourt, bangunan simetris pada sumbu 
vertikal (utama) dan sumbu horizontal (sekunder) tetapi tidak memiliki courtyard/innercourt, 
bangunan simetris pada sumbu horizontal (sekunder) tanpa courtyard/innercourt, bangunan 
simetris pada sumbu vertikal (utama) tanpa courtyard/innercourt, konstruksi kuda-kuda 
China, struktur panggung pada bagian bawah bangunan 
 
3. Perkembangan bentuk dasar, memiliki tipe : penambahan ruang sercive -teras - dan selasar 
dikiri-kanan bangunan inti, penambahan teras - selasar - dan belakang bangunan inti 
penelitian diharapakan dapat memperkaya bahasan tentang arsitektur China yang telah ada 
dan membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan diantaranya tentang tipologi 
bangunan rumah etnis China untuk kalangan pemimpin atau bangsawan. 
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ABSTRAK 
 
Palembang sebagai kota air, yang dilalui oleh sungai Musi, masyarakatnya sangat bergantung 
pada sungai tersebut, yaitu sebagai fungsi transportasi, sosialisasi,dan  interaksi. Kebiasaan 
masyarakat bermukim tumbuh di sepanjang Sungai Musi, dan diketahui pada akhirnya 
kebanyakan menjadi kawasan yang kumuh. Kumuh menjadi sebuah nilai pada suatu 
permukiman, yang berpengaruh pada kualitas lingkungannya, penghuni dan huniannya. 
Kesadaran manusia akan lingkungan yang baik berdampak pada kondisi lingkungan masa 
depan. Konsep sustainability dalam empat dekade ini menjadi gagasan atau pembahasan yang 
hangat diseluruh dunia dalam menyelaraskan  hubungan antara manusia, alam, lingkungan 
dan bangunan. Tentunya nilai keberlanjutan (sustainability) menjadi pertimbangan dalam 
kajian permukiman dari sudut pandang arsitekturalnya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, Kualitatif dan eksploratif, yaitu dengan melakukan survey, dan kajian teori.  
 
Kata Kunci: Permukiman, Sustainability, Ekologi, Tepi Sungai Musi 
 

PENDAHULUAN 

 Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 
sekitar 1,45% dan menempati posisi ke enam setelah Laos (2,3% per tahun) Filipina (2,0% 
per tahun) Malaysia (1,80% per tahun), Brunei Darussalam (1,9% per tahun), Kamboja (1,8% 
per tahun). Permukiman kumuh di Indonesia diprediksi akan terus meningkat setiap ta 
(Menteri Pekerjaan Umum RI, 2008)hun. Luasannya pun kian bertambah secara signifikan. 
“Kantong-kantong permukiman kumuh di Indonesia terus bertambah dengan kecepatan 
pertambahan sekitar 1,37% per tahun, dan saat ini telah mencapai 57.800 hektar Berdasarkan 
sensus penduduk 2010 yang dilakukan (Iskandar Shaleh, 2012) .  

 Fenomena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, secara umum berdampak pada 
tingginya persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Data yang ada pada tahun 2008 
menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang bermukim di perkotaan telah mencapai 112 
juta jiwa, dan hampir seperempat dari penduduk perkotaan tersebut (23,1%), atau sekitar 25 
juta jiwa, hidup di kawasan permukiman kumuh (Menteri PU RI, 2008:2). Bahkan dengan 
tingkat urbanisasi sebesar 1% - 1,5% per tahun, maka dalam kurun waktu 20 hingga 25 tahun 
lagi jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan dapat mencapai 65% (Menteri PU RI, 
2008:2).  
 
METODOLOGI PENELITIAN 
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Metode yang digunakan adalah deskriptif dan eksploratif, dengan memusatkan pada 
kajian lingkungan tepi sungai (riparian), kajian arsitektural dan kajian tentang sustainability 
bangunan. Studi kasus akan dibatasi pada satu kawasan di tepian Sungai Musi yang terletak 
di Kelurahan 32 Ilir, kecamatan Ilir Barat 2.  Metode pengumpulan data yang digunakan, 
adalah survey lapangan, wawancara dengan narasumber di lokasi dan studi pustaka.   Metode 
analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan saling menjalin dengan proses 
pengumpulan data.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permukiman Kumuh di Kota Palembang diawaali dengan kebutuhan bermukim 
masyarakat marginal atau masyarakat dengan penghasilan rendah, membangun rumah-rumah 
mereka didaerah-daaerah strategis sehingga memunculkan rumah-rumah liar pada kawasan 
tertentu, yang kemudian pembangunan perumahan oleh sektor non formal, baik secara massal 
maupun perorangan. Sebaran permukiman kumuh mengarah pada kawasan strategis, yaitu 
pada pusat perekonomian dan transportasi. Untuk permukiman kumuh di Kota Palembang, 
pada tahun 2002 terdapat 42 kawasan kumuh, lalu pada tahun 2007 bertambah menjadi 47 
kawasan, dimana Kawasan 7 Ulu ditetapkan sebagai prioritas penanganan oleh Pemerintah 
Kota Palembang. Dari pernyataan Kepala Bappeda Kota Palembang Bapak Sapri HN, bahwa 
kawasan kumuh di Palembang tercatat ada 59 titik dan tersebar disejumlah kecamatan. 
Kategori kumuh mulai dari kumuh berat, sedang dan ringan. Kawasan kumuh tersebut seperti 
berada di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kertapati, Plaju, Gandus, Ilir Barat 2, dan Ilir Timur 2, 
dan umumnya pemukiman kumuh tersebut berada di dekat bantaran kali atau sungai Musi. 
Menurut Sartono, 2009, “Tingkat kepadatan bangunan sangat bervariasi, di wilayah pinggiran 
kota angka kepadatan bangunan sangat kecil berkisar 1-10 bangunan/ha. Ke arah Sungai 
Musi kepadatan bangunan meningkat sampai >40 bangunan/ha. Kawasan kumuh Kota 
Palembang dipengaruhi pula oleh letak kawasan yang berkembang di pinggiran sungai yang 
merupakan wilayah pasang surut. “ 

Bantaran sungai atau tepi sungai atau zona riparian merupakan area transisi antara 
daratan (terrestrial) dan perairan (aquatic ecosystem). Sebagai transisi, zona riparian 
cenderung memiliki karakteristik dari dataran tinggi dan ekosistem perairan (Tony Svejcar, 
1997:4) . Dalam buku Riparian buffer juga dinyatakan bahwa zona riparian membantu dalam 
pencegahan  sedimentasi, nitrogen, fosfor, pestisida dan polutan lainnya, untuk mencapai 
sungai. Vegetasi yang tumbuh atau ditanam pada bantaran sungai, stream corridor atau jalur 
riparian umumnya memisahkan lahan disekitarnya dengan aliran sungai. Vegetasi berperan 
nyata dalam mempengaruhi dan melindungi aliran sungai seperti peneduh, menjaga kualitas 
air, menghalangi masuknya partikel dan bahanbahan lain sehingga dapat mencegah erosi 
tebing sungai, penampung air yang mengkreasikan dan dengan adanya potongan kayu dan 
ranting serta biji-bijian. (Wuisang & Rondonuwu, 2015) 
Dari beberapa pengertian tersebut , secara harafiah bantaran sungai sebagai zona riparian 
adalah zona konservasi, yang harus dilindungi.  Bantaran sungai juga merupakan kawasan 
(buffer) penyangga daerah pengelolaan air; berfungsi sebagai tanggul sungai, berada pada 
kanan dan kiri badan sungai (Manan, 1990). Penutupan vegetasinya spesifik “riparian”, 
membentuk satuan ekologik terkecil (Swol, 1986), dipengaruhi oleh bentuk fisiografi dan 
jenis batuannya (Sandy, 1976). Menurut Hough (1978) bantaran sungai merupakan jalur 
koridor hijau, di samping merupakan ekoton antara ekosistem daratan dan perairan, juga 
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merupakan ekoton antara ekosistem riparian dengan ekosistem daratan (Hough, 1978; dan 
Swol 1986). Terganggunya ekositem bantaran sungai menyebabkan peranan fungsinya 
terganggu; pada hal seperti halnya hutan, komunitas vegetasi riparian secara teoritis berfungsi 
sebagai pusat terjadinya keanekaragaman genetik, dan tempat berlangsungnya evolusi secara 
alamiah (Hough, 1978). Lebih jauh Forman dan Gordon (1986) dan Reis (1990), menyatakan 
bahwa dampak penting pengembangan wilayah terhadap kondisi fisik bantaran sungai 
menyebabkan perubahan-perubahan terhadap habitat dan proses-proses yang terjadi di 
dalamnya.  
  Fakta yang terjadi pada saat ini, bantaran pada sungai musi, terutama pusat kota , 
menjadi lahan yang terbangun, yang didominasi oleh permukiman. Karena perairan yang 
basah dengan kondisi pasang surut sungai, menuntut bangunan di bantaran sungai tersebut 
didirikan  dengan sistem rumah panggung (stilt house). Namun, sayangnya, berkembangnya 
permukiman justru merusak bantaran sungai dengan kondisi yang tidak tertata dan kumuh. 
Masih banyak ditemukan sampah rumah tangga yang menumpuk dan tercecer di bantaran 
sungai hingga mengendap . 

 
Gambar 1. Identifikasi titik sampah pada kawasan 32 ilir, (tim peneliti, 2016) 

  Pada saat ini secara umum warga masih membuang air  limbah dari aktifitas MCK 
(grey water) ke badan air sekitar rumah yaitu ke saluran (40%) sungai (35%), dan 
tanah/halaman (8%), hanya sebagian kecil yang mengelola dengan tangki septik (17%). 
Sedangkan untuk air limbah berupa setage (black water) warga langsung membuang ke 
saluran drainase dan sungai sebanyak 70%, dan lainnya dengan cara sedot truk tinja. Hal ini 
tentunya menyebabkan degredasi lingkungan dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai 
penyakit yang disebabkan oleh air sebagai medianya (water borne disease) (Sartono & 
Hermana, 2009) . Selain itu dampak lain dari permukiman di bantaran sungai, minimnya 
vegetasi pada bantaran sungai Musi , yang berakibat berkurangnya struktur tanah di riparian 
zone yang mengakibatkan erupsi pada dataran( tanah) disepanjang tepi sungai, yang berakibat 
air sungai berwarna coklat. 
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Gambar 2. Tepi sungai musi, kel. 32 Ilir (tim peneliti 2016) 

 Pemerintah sudah berupaya dalam menjaga lingkungan bantaran sungai, diantaranya 
adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Replubik Indonesia no 28/PRT/M/2015 mengenai penetapan garis sempadan sungai dan garis 
sempadan danau . Didalam peraturan tersebut beberapa disebutkan bahwa sungai merupakan 
kawasan konservasi dan Ruang Terbu Hijau. Pemerintah Palembang, juga sudah menyusun 
serangkaian program dalam meningkatkan kualitas infrsrtuktur di permukiman bantaran 
sungai, antara lain RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018 dengan program lingkungan 
sehat perumahan, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (SPKD) 2013-2018. Dengan kata lain, pembangunan khususnya 
permukiman di tepi sungai tetap harus ada dan terus berkembang . Lalu bagaimana 
pengembangan permukiman di tepi sungai harus tetap menjaga lingkungan di bantaran sungai 
musi. Hal ini tentunya perlu pemikiran dalam kajian multidisplin, mulai dari kajian hukum, 
ekonomi, sosial budaya, arsitektur, sipil dan perencanaan kota. 

 

 

 

 

Gambar 3. Tipe-tipe garis sempadan sungai, sumber : stud5.worpress.com 

 Dari sudut pandang keilmuan arsitektur dan lingkungan, perancangan pembangunan 
di bantaran sungai mengacu pada prinsip pengembangan kawasan tepi air (Waterfront 
Development) . Waterfront Development adalah konsep pengembangan daerah tepian air 
baik yang mencakup  pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa 
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Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, 
daerah pelabuhan (Echols, 2003). Waterfront Development juga dapat diartikan suatu proses 
dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari 
upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air 
dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi  ke arah 
perairan.  
 

KESIMPULAN 

Dalam sebuah permukiman, dengan banyak ragam penghuni dan huniannya, setiap 
hari mereka berinteraksi baik dengan manusia, maupun dengan lingkungannya. Permukiman 
beserta lingkungan disekitarnya dirancang untuk kebutuhan jangka panjang, bahkan 
pemikiran tersebut dapat muncul dalam rancangan awal. Dengan beragamnya karakter 
lingkungan, manusia dituntut harus beradaptasi dan mampu bertahan hidup dan manusia 
sangat bergantung dengan kualitas lingkungannya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, 
dimana tingkat kesadaran manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya berdampak 
pada kualitas lingkungan itu sendiri. Dampak yang bisa kita lihat adalah pembangunan.  

Pemikiran keberlanjutan terhadap bangunan dan Lingkungan sejatinya memiliki cita-
cita yang luhur. Penciptaan energi yang rendah, perumahan ekologi telah menjadi komponen 
kunci dari pembangunan berkelanjutan. Hidup Harmonis dengan environtment telah menjadi 
komponen penting dari desain rumah dan milenium ketiga. Di mana arsitektur yang 
bersangkutan, masalah dengan ekologi adalah bahwa itu adalah yang terbaik ketika 
menggambarkan lingkungan skala kecil. Biasanya, instrumen utama dari ekologi adalah 
kuadrat, satu meter persegi tanah di mana untuk belajar suksesi tanaman di daerah tertentu. 
Eco-Architecture membuat setiap usaha untuk meminimalkan penggunaan energi pada setiap 
tahap siklus hidup bangunan, termasuk yang terkandung dalam ekstraksi dan transportasi 
bahan, fabrikasi mereka, perakitan mereka ke dalam gedung dan akhirnya kemudahan dan 
nilai daur ulang mereka ketika hidup bangunan berakhir. Desain juga dapat 
mempertimbangkan penggunaan energi dalam membangun pemeliharaan dan perubahan 
dalam penggunaannya, belum lagi pencahayaan, pemanasan dan pendinginan, terutama di 
mana energi yang dikonsumsi melibatkan emisi gas rumah kaca. 
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Gambar 4. A definition of plant associations in riparian areas., California Riparian Systems: 
Ecology, Conservation, and Productive Management. Berkeley:  University of 
California Press,  c1984 1984 
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ABSTRAK 

Recovery minyak bumi dilakukan menggunakan crude biosurfactant dari bakteri 
termotoleran Pseudomonas flourescens dan Pseudomonas acidovorans. Proses recovery 
minyak bumi yang terjebak dalam tanah dilakukan pada variasi temperatur (40, 50, 60, 70 
dan 80oC). Hasil menunjukkan bahwa oil recovery optimal biosurfactant dari Pseudomonas 
flourescens terjadi pada temperatur 80oC dengan 3,22% TPH, dan biosurfactant dari 
Pseudomonas acidovorans terjadi pada temperatur 40oC dengan 8,05% TPH. Selanjutnya 
hasil yang optimal dari kedua perlakuan tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan 
Gas Chromatography (GC) untuk melihat komposisi minyak yang terekstraksi. Biosurfactant 
dari Pseudomonas flourescens dapat melarutkan hidrokarbon pada fraksi temperatur 133,27; 
139,13; 144,69; 149,97; 155,03; 164,50 dan 165,47oC dengan total kelimpahan akhir yang 
larut sebesar 24,27%. Sedangkan biosurfactant dari Pseudomonas acidovorans dapat 
melarutkan hidrokarbon pada fraksi temperatur 133,27; 139,12; 144,70; dan 159,85oC 
dengan total kelimpahan akhir yang larut sebesar 28,68%. Berdasarkan proses oil recovery 
dengan menggunakan biosurfactant dari bakteri Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas 
acidovorans, menunjukkan bahwa kedua biosurfactant tersebut dapat melarutkan secara 
efektif untuk hidrokarbon rantai pendek  
 
Kata Kunci : Biosurfaktan, Temperatur, Recovery, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 

acidovorans 
 
Pendahuluan 

 Minyak bumi merupakan hidrokarbon senyawa kompleks dengan ribuan variasi 
senyawa. Minyak bumi dapat ditemukan di dalam kerak bumi. Minyak bumi dapat direcovery 
melalui berbagai metode. Metode recovery tersebut  diantaranya metode primary recovery 
yang dapat merecovery 30-40% minyak bumi, dan sekunder recovery yang dapat merecovery 
sekitar 15-25% minyak bumi. Dari metode tersebut ternyata masih meninggalkan sekitar 45-
55% minyak bumi yang terjebak didalam batuan kerak bumi [1]. 

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang mengenai teknologi alternatif dalam 
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eksploitasi minyak bumi, telah mengembangkan salah satu teknologi alternatif Microbial 
Enhanced Oil Recovery (MEOR). Metode MEOR ini digunakan sebagai salah satu tahapan 
tersier untuk merecovery minyak bumi (crude oil). MEOR merupakan metode peningkatan 
produksi minyak bumi di dalam reservoir dengan bantuan biosurfactant yang dihasilkan dari 
mikroorganisme. Hasil metabolit dari bakteri berupa biosurfactant ternyata dapat mengubah 
senyawa hidrokarbon rantai panjang menjadi senyawa rantai pendek sehingga viskositasnya 
menurun [2]. 

Pemilihan bakteri indigen diharapkan pertumbuhannya sesuai dengan kondisi reservoir, 
sehingga bakteri tersebut dapat beradaptasi dalam keadaan tersebut. Bakteri dari genus 
Pseudomonas diketahui memproduksi biosurfactant tipe glikolipid. Glikolipid dari bakteri 
Pseudomonas yaitu rhammosa dan 3-hidroksi asam lemak α alkil (β-hidroksi asam lemak ) 
yang dikenal sebagai rhamnolipid. Rhamnolipid sendiri telah terbukti manfaatnya 
dibandingkan bakteri  mikroorganisme lainnya [3]. 

Bakteri yang berasal dari genus Pseudomonas mempunyai toleran terhadap kondisi 
lingkungannya, diantaranya temperatur, sumber karbon, sumber nitrogen, salinitas atau 
konsentrasi NaCl dan pH. Adanya kondisi lingkungan tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut dalam usaha pengoptimalan produksi recovery minyak bumi. Telah 
dilakukan penelitian uji recovery minyak dengan biosurfactant dari bakteri yang toleran 
terhadap konsentrasi garam [4]. Dari penelitian tersebut, hanya konsentrasi garam yang 
dilakukan variasi guna mengoptimalkan produksi recovery minyak bumi. Kondisi lingkungan 
lainnya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengoptimalkan produksi 
biosurfactant dalam merecovery minyak bumi. 

Temperatur menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan temperatur 
dapat mempengaruhi kestabilan recovery dalam reservoir. Temperatur juga merupakan salah 
satu kondisi lingkungan yang mempengaruhi kerja produksi biosurfactant dalam merecovery 
minyak bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan [5], temperatur 40oC sampai 90oC 
ternyata dapat mempengaruhi populasi bakteri yang berpotensi sebagai agen biosurfactant. 
Dari pengaruh temperatur tersebut diketahui bahwa bakteri dari Pseudomonas fluorescens 
memiliki populasi bakteri sebesar 1,6x107 per mL pada suhu 40oC. Bakteri Pseudomonas 
acidovorans memliliki populasi sekitar 1,5x107 per mL pada suhu 40oC. Di atas suhu 60oC 
populasi bakteri Pseudomonas acidovorans berkurang, namun dalam merecovery minyak 
bumi pada suhu 40oC sampai pada suhu 80oC belum dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih 
lanjut. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengaruh temperatur secara langsung dalam merecovery 
minyak bumi menggunakan biosurfactant dari bakteri indigen Pseudomonas flourescens dan 
bakteri Pseudomonas acidovorans. Dari penelitian yang telah dilakukan kedua bakteri 
tersebut belum diketahui keefektifannya dalam merecovery minyak bumi. Bakteri 
Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas acidovorans dipilih karena belum pernah 
dilaporkan biosurfactant dari kedua bakteri tersebut dalam merecovery dengan variasi 
temperatur 40, 50, 60, 70, dan 80oC. Pengaruh temperatur terhadap recovery minyak bumi 
menggunakan biosurfactant perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
temperatur yang optimum.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Tahapan Penelitian 
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Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: peremajaan bakteri, pembuatan kurva 
pertumbuhan bakteri, preparasi sampel tanah dan sludge, pembuatan starter, pembuatan crude 
biosurfactant, Recovery minyak bumi menggunakan kedua biosurfactant dengan pengaruh 
suhu, Penentuan TPH awal dan akhir, dan Analisa Gas Chromatography. 
 
Peremajaan bakteri 

Nutrient Agar sebanyak 150 mL, diambil 5 mL untuk masing-masing tabung reaksi. 
Medium NA setelah disterilisasi dimiringkan dan dibiarkan dingin hingga padat selama 24 
jam. Masing-masing isolat bakteri Pseudomonas flourescens dan Pseudomonas acidovorans 
digoreskan dengan gerakan zig-zag pada media NA miring. Inokulum tersebut selanjutnya 
diinkubasi pada suhu 37oC selama 2 hari [4]. 
 
Preparasi Sampel 
Tanah lempung kasar diambil dari kedalaman tanah sekitar 10 meter, dioven selama 24 jam 
pada suhu 110oC. Lalu digerus sampai didapatkan tanah lempung yang halus [4]. 
Sludge dihomogenkan dan diambil terlebih dahulu 3 sampel masing -masing 10 g. Kemudian 
di oven selama 24 jam pada suhu 110oC lalu ditimbang. Sampel sludge yang telah ditimbang 
kemudian disokletasi sampai pelarut dalam selongsong bening kemudian dihitung %TPH 
Sludgenya. %TPH ini merupakan TPH hidrokarbon sebelum ditambahkan dengan media 
tanah. %TPH Sludge tersebut digunakan untuk mencari konsentrasi pengenceran sludge 
dalam tanah [4]. 
 Sludge dicampurkan dengan tanah dengan mencampurkan 30 g sludge dalam 70 g tanah. 
Keduanya dihomogenkan lalu diambil 3 sampel dengan berat masing – masing 10 g untuk 
disokhletasi lalu dihitung %TPH campurannya. TPH campuran tanah dan sludge dipakai 
sebagai TPH awal T0. Dari TPH campuran tersebut di ambil residu yang paling besar lalu di 
encerkan dengan n-heksan kemudian dianalisis GC. 
 
Pembuatan Starter 

Terlebih dahulu disiapkan medium Zobell cair dengan komposisi tiap 1 L akuades 
dibutuhkan peptone 5 g, Yeast exstract 1 g, K2HPO4 0,12 g, dan FeSO4.H2O 0,01 g lalu 
ditambahkan akuades kemudian dipanaskan diatas hot plate menggunakan magnetik stirer 
sebagai penghomogennya sampai larut. 100 mL medium Zobell kemudian diautoklaf kurang 
lebih 1 jam lalu didinginkan pada suhu kamar. Kemudian setelah dingin ditambahkan 5 ose 
bakteri, dari masing-masing bakteri Pseudomonas flourescens dan bakteri Pseudomonas 
acidovorans. Kemudian di diaerasi selama 24 jam. Starter tersebut diberhentikan atau diambil 
berdasarkan waktu generasi terpendek [4]. Pada bakteri Pseudomonas flourescens 
diberhentikan pada jam ke-9,  pada bakteri Pseudomonas acidovorans pada jam ke-3.  
 
Produksi Crude Biosurfactant 

Volume total untuk campuran didalam crude biosurfactant adalah 200 mL. Terlebih 
dahulu disiapkan medium Zobel cair,  sebanyak 100 mL medium Zobell cair ditambahkan 5% 
molase dari volume total, ditambahkan hasil starter sebanyak 20 mL, kemudian dimasukan ke 
dalam labu takar 200 mL ditambahkan medium Zobell cair sampai tanda batas. Campuran 
tersebut di inkubasi pada suhu kamar sesuai dengan waktu generasi terpendek, jam ke-9 
untuk bakteri Pseudomonas fluorescens dan jam ke-3 untuk bakteri Pseudomonas 
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acidovorans [4].  
 
Recovery Crude Biosurfactant terhadap minyak dengan variasi temperatur 

Recovery minyak dilakukan dengan menyiapkan media yang telah diketahui 
konsentrasinya (terdiri dari 30 g minyak bumi dalam 70 g tanah) sebanyak 10 g ke dalam 
erlenmeyer masing-masing ditambahkan 200 mL crude biosurfactant dari kedua bakteri 
Pseudomonas flourescens dan bakteri Pseudomonas acidovorans masing-masing bakteri 
membutuhkan 3 erlenmeyer untuk tiga kali pengulangan. Kemudian dishaker atau diaerasi 
selama 7 hari serta dipanaskan dengan temperatur 40oC di dalam water bath. Lalu dilakukan 
penyaringan dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya, hingga didapatkan endapan. 
Endapan tersebut lalu dipanaskan menggunakan oven pada 110oC sampai endapan kering. 
Endapan yang kering kemudian disimpan terlebih dahulu di dalam desikator. Endapan 
tersebut kemudian ditimbang sampai beratnya konstan. Perlakuan tersebut diulang dengan 
menaikkan temperatur water bath 10oC setiap perlakuan sampai pada temperatur ke-80oC 
selama 7 hari. 
 
Penentuan TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) 

Penentuan TPH dilakukan dengan menyiapkan 10 g endapan kering dari tiga kali 
pengulangan yang dicampur setelah recovery minyak bumi menggunakan biosurfactant dari 
masing-masing variasi temperatur. Tanah dan slugde dibungkus dengan kertas saring dan juga 
pelarut volatil berupa n-heksan. Labu didih yang sudah diketahui berat awalnya. Endapan 
dimasukkan kedalam selongsong alat sokletasi kemudian pelarut didalam labu didih diuapkan 
memenuhi solongsong sampai larutan dalam sampel bening dan didapatkan ekstrak minyak 
bumi. Pelarut yang ada di dalam labu didih didestilasi dan ditampung, kemudian labu didih 
yang berisi hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 100-110 oC selama satu jam 
kemudian disimpan dalam desikator. Setelah itu, labu beserta minyaknya ditimbang sampai 
bobotnya konstan, sehingga didapatkan berat residu recovery minyak bumi. Persentase Total 
Petroleum Hidrokarbon (TPH) minyak bumi dihitung [4]. 
Selanjutnya dilakukan penentuan % Recovery TPH dengan membandingkan TPH awal 
(sludge minyak bumi + tanah) hasil perhitungan awal sebelum perlakuan dan TPH akhir 
setelah perlakuan Recovery menggunakan biosurfaktan dari masing-masing bakteri 
Pseudomonas flourescens dan bakteri Pseudomonas acidovorans, dengan masing-masing 
variasi suhu recovery 40, 50, 60, 70, 80 oC. 
Rumus %recovery adalah : 
 

%Recovery 100% 

 
Analisa Gas Chromatography Sampel awal dan setelah perlakuan dengan biosurfaktan 

 Minyak bumi yang diperoleh dari sokletasi sebelum penambahan crude 
biosurfactant diencerkan menggunakan n-heksan dengan perbandingan 1:9. Hasil dari 
pengenceran akan di ambil beberapa mL untuk di injeksi pada alat GC. Analisis GC 
ditentukan melalui % Recovery terbaik lalu di analisa menggunakan GC Shimadzu, Detektor 
FID t300 dengan carier (fase gerak) gas Helium. GC disini mempunyai temperatur injeksi 
290oC, membelah sampai 70 Kpa, injeksi 1µL pada suhu 40oC ditahan selama 1 menit, 
kemudian dinaikkan dengan kenaikkan 2,5oC per menit, sampai pada suhu 280oC kemudian 
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ditahan selama 5 menit [6].. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Recovery minyak bumi dengan Biosurfactant dari Bakteri Pseudomonas fluorescens dan 
Pseudomonas acidovorans. 

 Kestabilan biosurfactant berkisar antara temperatur 30-800C [8]. Sehingga dalam 
penelitian ini Oil Recovery dilakukan variasi temperatur berkisar 40-800C. Hasil uji TPH 
dengan perlakuan terhadap temperatur menggunakan biosurfactant dari bakteri Pseudomonas 
fluorescens (Pf) dan Pseudomonas acidovorans (Pa) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Nilai %TPH setelah penambahan biosurfactant 

 
 
 
 

B 
 
E 
 
Kondisi awal sampel mempunyai %TPH sebesar 18,64%, maka pada Tabel 1. 

menunjukkan adanya penurunan %TPH dipengaruhi oleh biosurfactant dari bakteri 
Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas acidovorans dari suhu ke 400C sampai pada 
suhu 800C. Kecenderungan penurunan %TPH juga terjadi pada penelitian yang dilakukan 
sebelumnya[7] yang menggunakan aerasi pada reaktor dengan bakteri Indigenous dari PT 
Pertamina UP IV Cilacap, penelitian tersebut menjelaskan bahwa penurunan TPH dapat 
mungkin terjadi bahwa bakteri tersebut mampu menurunkan %TPH bukan hanya karena 
adanya aktivitas biologis namun akibat volatilisasi komponen hidrokarbon rantai pendek.  

Dari data tersebut biosurfactant yang dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas 
acidovorans mampu menurunkan %TPH yang lebih baik dibandingkan   biosurfactant yang 
dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas fluorescens. Dibandingkan dengan TPH awal minyak 
bumi biosurfactant dari bakteri Pseudomonas acidovorans lebih baik dalam menurunkan 
%TPH dari 18,64% menjadi 17,14% pada temperatur 40oC, dibandingkan Pseudomonas 
fluorescens yang hanya dapat menurunkan % TPH sampai 18,15% pada temperatur 40oC. 
Dengan bertambahnya temperatur pada biosurfactant yang dihasilkan oleh bakteri 
Pseudomonas fluorescens dapat menurunkan %TPH dari 18,15% pada temperatur 40oC 
sampai 18,04% pada temperatur 80oC. Sebaliknya dengan bertambahnya variasi temperatur 
kemampuan biosurfactant yang dihasilkan dari Pseudomonas acidovorans semakin menurun 
dari 17,14% pada suhu 40oC sampai 17,45% pada suhu 80oC. Hal ini membuktikan bahwa 
produk biosurfactant lebih besar dipengaruhi oleh temperatur optimal bakteri dalam 
menghasilkan biosurfactant.  
 
Kromatogram Hasil Analisis Menggunakan GC 

Dari hasil analisis GC pada sampel tanah sebelum dan sesudah penambahan crude 

No Temperatur (OC) Analisa % TPH Pf Analisa % TPH Pa 

1 40 18.15 17.14 
2 50 18.1 17.39 
3 60 18.08 17.4 
4 70 18.07 17.43 
5 80 18.04 17.45 
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biosurfactant dari dua bakteri Pseudomonas fluorescens dan bakteri Pseudomonas 
acidovorans memiliki kromatogram sebagai Gambar 1 berikut : 

 

 

    (a)       (b) 

 

(c) 
Gambar 1. Kromatogram untuk (a) TPH awal sebelum penambahan crude biosurfactant, (b) 

TPH akhir setelah penambahan crude biosurfactant dari bakteri Pseudomonas 
fluorescens, dan (c) TPH akhir setelah penambahan crude biosurfactant dari 
bakteri Pseudomonas acidovorans.. 
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Pada Gambar 1. kromatogram TPH awal sebelum penambahan crude biosurfactant 
memiliki 33 puncak, dengan puncak solven tertinggi pada waktu retensi di 3,57;  3,74; 4,17; 4,38 
dan 21,92 menit. Selanjutnya terdapat kromatogram setelah penambahan crude biosurfactant dari 
bakteri Pseudomonas fluorescens dan bakteri Pseudomonas acidovorans. Kromatogram dari TPH 
setelah penambahan crude biosurfactant dari bakteri Pseudomonas fluorescens memiliki 46 puncak. 
Waktu retensi puncak solven pada TPH akhir setelah penambahan crude biosurfactant dari bakteri 
Pseudomonas fluorescens berada pada 3,57; 3,74; 4,15; 4,37 dan 5,75. Puncak kromatogram antara 
TPH akhir setelah penambahan crude biosurfactant dari bakteri Pseudomonas acidovorans 
memiliki kromatogram 27 puncak dan puncak solven pada waktu retensi 2,73; 3,31; 3,46; 3,82;  
dan 4,05 sedangkan pada kromatogram lainnya memiliki puncak yang lebih rendah dari pada 
puncak solven. Data kromatogram Minyak bumi dengan crude biosurfactant dari bakteri 
Pseudomonas acidovorans.  

Perbandingan kromatogram dari minyak bumi dan kromatogram hasil Oil Recovery dengan 
biosurfactant dari bakteri Pseudomonas fluorescens memiliki perubahan puncak. Perubahan puncak 
tersebut ditandai dengan beberapa perubahan baik kemunculan puncak dan bertambahnya tinggi 
puncak serta hilangnya puncak dan pengurangan tinggi puncak. Pada kromatogram tersebut 
terdapat 18 puncak baru, 4 puncak yang mengalami kenaikan, 5 puncak yang hilang, dan 24 puncak 
yang berkurang ketinggian puncaknya. Perbandingan kromatogram dari minyak bumi dan 
kromatogram hasil Oil Recovery dengan biosurfactant dari bakteri Pseudomonas acidovorans 
memiliki perubahan. Perubahan puncak tersebut ditandai dengan adanya 4 puncak baru, 7 puncak 
yang hilang, 26 puncak yang mengalami penurunan puncak. Perubahan puncak-puncak 
kromatogram dapat terjadi karena proses degradasi oleh bakteri. Hasil degradasi dapat 
menunjukkan adanya puncak yang hilang, muncul, bertambah puncaknya maupun berkurang 
puncaknya. Pemecahan senyawa hidrokarbon menjadi senyawa yang lebih sederhana sangat 
ditentukan oleh struktur molekul hidrokarbon tersebut dan jenis bakterinya. Degradasi senyawa 
hidrokarbon dapat ditunjukkan melalui data histogram dengan membandingkan fraksi karbon 
puncak identik dari masing-masing kromatogram, dengan dilengkapi persen kelimpahan. Dari 
ketiga kromatogram tersebut terdapat beberapa puncak area kromatogram yang memiliki fraksi 
karbon puncak yang identik. Rantai karbon puncak identik tersebut terdapat pada kromatogram 
TPH awal sebelum penambahan crude biosurfactant dan kromatogram TPH akhir setelah 
penambahan crude biosurfactant. Baik crude biosurfactant dari bakteri Pseudomonas fluorescens 
maupun bakteri Pseudomonas acidovorans. Penentuan puncak identik dan persen kelimpahan 
tersebut dapat menjelaskan pada fraksi karbon yang mengalami degradasi maupun yang terlarut.  
Selisih persen kelimpahan luas puncak antara kromatogram sebelum dan sesudah perlakuan 
ditentukan dengan % kelimpahan akhir dikurangi % kelimpahan awal akan menunjukkan 
komponen senyawa hidrokarbon yang terlarut dan yang terdegradasi. Komponen senyawa 
hidrokarbon dengan persen kelimpahannya baik yang terlarut maupun yang terdegradasi ini dapat 
dijelaskan melalui histogram pada Gambar 2. 
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   (a)      (b) 

Gambar 2.  Histogram Hidrokarbon terlarut antara kromatogram TPH awal dan Kromatogram TPH 
akhir (a) setelah penambahan crude biosurfactant dari bakteri Pseudomonas 
fluorescens. (b) setelah penambahan crude biosurfactant dari bakteri Pseudomonas 
acidovorans 

 
Dari Gambar 2. Histogram (a) selisih persen kelimpahan dihitung dengan cara 

mengurangkan persen kelimpahan puncak setelah penambahan crude biosurfactant (At) dari bakteri 
Pseudomonas fluorescens dikurangi  persen kelimpahan puncak sebelum penambahan crude 
biosurfactant (A0). Dari hasil pengurangan tersebut didapatkan bahwa senyawa hidrokarbon yang 
terlarut didalam biosurfactant dari bakteri Pseudomonas fluorescens didapatkan jika hasil 
pengurangan adalah negatif yang berarti bahwa senyawa hidrokarbon tersebut larut dalam 
biosurfactant. Hidrokarbon yang terlarut menunjukkan bahwa senyawa hidrokarbon rantai pendek 
terlarut dalam rantai panjang, sehingga pada puncak kromatogram terdapat rantai karbon pendek 
yang hilang. Perubahan tersebut terjadi pada temperatur 133,27; 139,13; 144,69; 149,97; 155,03; 
164,50 dan 165,47oC, dimana senyawa hidrokarbon rantai pendek terlarut. Hidrokarbon rantai 
panjang mengalami kenaikan pada temperatur program 168,95; 173,43; 178,25; 183,68; 189,98; 
197,47 dan 206,32oC. Dari Histogram (b) selisih persen kelimpahan juga dapat dihitung dengan 
cara mengurangkan persen kelimpahan puncak sesudah penambahan crude biosurfactant dari 
bakteri Pseudomonas acidovorans (At) dikurangi  persen kelimpahan puncak sebelum penambahan 
crude biosurfactant (A0). Pada histogram (b) temperatur 133,27; 139,12; 144,70; dan 159,85oC 
mengalami penurunan persen kelimpahan Hal ini menunjukkan bahwa Oil Recovery menggunakan 
biosurfactant dari bakteri Pseudomonas acidovorans dapat melarutkan hidrokarbon rantai pendek. 
Pada temperatur 164,50; 168,95; 173,42; 183,67; 189,97; 197,47 dan 206,32oC persen kelimpahan 
mengalami kenaikan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa senyawa hidrokarbon rantai panjang 
yang tersisa pada residu dan tidak terlarut dalam biosurfactant. Sedangkan jika terjadi penurunan 
maka hidrokarbon digunakan mikroba sebagai sumber energi, atau terlarut. Hal inilah yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan luas area disetiap waktu retensi yang sama [9]. 

Penurunan persen kelimpahan hidrokarbon rantai pendek yang sangat rendah terjadi pada 
temperatur 164,50oC dengan persen kelimpahan sebesar 0,82%. Kenaikan persen kelimpahan pada 
senyawa hidrokarbon rantai panjang yang terbesar terjadi pada saat temperatur 173,43oC  dengan 
persen kelimpahan sebesar 14,79%. 

Selanjutnya pada Histogram (b) terdapat perbandingan puncak identik dengan selisih 
kelimpahan antara luas puncak sebelum dan sesudah perlakuan Oil Recovery menggunakan 
biosurfactant dari bakteri Pseudomonas acidovorans. Senyawa hidrokarbon rantai pendek yang 
terlarut pada saat temperatur 133,27; 139,12; 144,70; dan 159,85oC Penurunan persen kelimpahan 
senyawa karbon rantai pendek yang sangat rendah setelah perlakuan dengan biosurfactant dari 
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bakteri Pseudomonas acidovorans terjadi pada temperatur 139,12oC dengan persen kelimpahan 
akhir sebesar 3,00%. Kenaikan persen kelimpahan pada hidrokarbon rantai panjang setelah 
perlakuan Oil Recovery dengan biosurfactant dari bakteri Pseudomonas acidovorans tidak terjadi 
perubahan yang signifikan pada hidrokarbon tingginya terjadi pada saat temperatur 189,98oC  
dengan persen kelimpahan akhir sebesar 10,88%. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Recovery minyak bumi optimal dari ekstraksi dengan biosurfactant dari Pseudomonas 

flourescens terjadi pada temperatur 80oC sebesar 3,22%TPH, dan biosurfactant dari 
Pseudomonas acidovorans terjadi pada  temperatur 40oC sebesar 8,05%TPH. 

2. Biosurfactant dari Pseudomonas flourescens dapat melarutkan hidrokarbon rantai pendek pada 
fraksi temperatur 133,27; 139,13; 144,69; 149,97; 155,03; 164,50 dan 165,47oC dengan total 
kelimpahan akhir yang larut sebesar 24,27%. Sedangkan biosurfactant dari Pseudomonas 
acidovorans dapat melarutkan hidrokarbon rantai pendek pada fraksi temperatur 133,27; 
139,12; 144,70; dan 159,85oC dengan total kelimpahan akhir yang larut sebesar 28,68%.  

 
Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut degradasi minyak bumi untuk menghasilkan TPH 
yang lebih minimum dengan dengan memperbanyak jumlah variasi perlakuan sehingga dapat 
ditemukan variasi perlakuan yang lebih efektif untuk proses biodegradasi hidrokarbon. 
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ABSTRAK 
 

Batubara merupakan salah satu sumber energi yang digunakan untuk keperluan industri 
maupun transportasi.Kegiatan  penambangan batubara  akan menghasilkan air buangan bersifat 
asam. Air yang bersifat asam ini dikenal dengan air asam tambang (AAT).Keberadaan AAT di 
lingkungan akan mempengaruhi perairan dan habitat lingkungan. Sehingga sebelumdialirkan ke 
perairan umum, AAT harus diperlakukan sedemikian rupa agar tingkatkeasaman dan kadar 
logamnya mencapai ambang batas yang dapat diterima. Penelitian ini dilakukan disekitar rumah 
percobaan Jurusan Biologi dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.Rancangan penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan perlakuan konsentrasi AAT yaitu kontrol, 
25% AAT, 50% AAT, 75% AAT dan 100% AAT. Jumlah Perlakuan 5 dan masing-masing 
perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga terdapat 25 unit percobaan.Penelitian diawali dengan 
pengambilan sampel AAT di PIT 1 Tambang Air Laya, PT Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera 
Selatan. Ipomoea aquatica diambil diarea yang sama  Selanjutnya I. aquatica di aklimatisasi selama 
10 hari, kemudian dilanjutkan pembuatan media tumbuh dan penanaman serta pemeliharaan I. 
aquatica selama 20 hari. Pada akhir penelitian dilakukan pengamatan karakter fisik I. aqutica, 
pengukuran kadar klorofil, pengukuran berat kering, pengukuran sulfat (SO4

2-) dan besi (Fe) pada 
tiap bioreaktor. Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing konsentrasi AAT berpengaruh 
terhadap penurunan (SO4

2-) dan besi (Fe). I. aquatica mampu menurunkan  kadar sulfat secara 
berurutan sebesar 17,71%, 20,68%, 51,70%, 24, 67%  dan mampu menurunkan kadar besi ebesar 
25,36 %; 25,50% dan 20,37% , 12,39% pada konsentrasi AAT 25%, AAT 50%, dan AAT 75%, 100 
% AAT. Karakteristik I. aquatica  setelah fitoremediasi  : pada konsentrasi AAT  25 % dan 50 %  
menunjukkan kondisi yang masih baik, sedang pada konsentrasi AAT 75 % dan 100% AAT 
mengalami penurunan baik pada kadar klirofil daun, berat kering , rambut akar rontok batang 
brwarna kemerahan serta daun mengalami klorosis dan nekrosis. I. aquatica berpotensi sebagai 
agen fitoremediasi AAT pada konsentrasi 25% dan 50% AAT. 
 
Kata kunci: Batubara, Ipomoea Aquatica, Fitoremediasi, AAT 
 
PENDAHULUAN 

Batubara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, dimana batubara 
digunakan hampir di seluruh segi kehidupan manusia, baik untuk keperluan industri maupun 
transportasi.Hal ini menyebabkan kegiatan eksplorasipertambangan dan produksi batubara untuk 
memenuhi kebutuhan manusia meningkat. 

Sistem pertambangan batubara baik itu pertambangan terbuka (Open pit mining) ataupun 
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pertambangan bawah tanah (Underground mining) dapat menyebabkan terlepasnya unsur-unsur 
kimia tertentu seperti Fe dan S dari senyawa pirit (Fe2S) yang menghasilkan air buangan bersifat 
asam.Air yang bersifat asam ini dikenal dengan air asam tambang (AAT) [1] 

AAT mengandung ion-ion logam seperti Al, Mn, Fe, dan senyawa sulfat dengan pH antara 
2-6, tergantung kandungan sulfat yang terdapat pada AAT tersebut (Nasir et al., 2014). Mineral 
sulfida yang terdapat pada lahan tambang berupa Pyrite (FeS2), Calcopyrite (CuFeS2,) Calcosite 
(Cu2S,) Spalerit (ZnS), Millerit (Nis) Galena (PbS) apabila terpapar dengan air dan oksigen akan 
menyebabkan air menjadi asam. Air yang berasal dari tambang batubara memiliki karakteristik 
berwarnamerah kecoklatan, kuning dan kadang-kadang putih. Air tersebut bisa saja bersifatasam 
maupun basa tergantung dari tingkat konsentrasi sulfat (SO4

2-), besi (Fe), mangan (Mn) juga di 
pengaruhi elemen-elemen seperti kalsium, sodium, potassium,dan magnesium [2] 

Keberadaan AAT di lingkungan terutama air permukaan maupun air tanah berpotensi 
memberikan dampak terhadap terganggungnya kualitas air dan habitat lingkungan [3]. Oleh karena 
itu, sebelumdialirkan ke perairan umum, AAT harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga 
tingkatkemasaman dan kadar logamnya mencapai ambang batas yang dapat diterima. 

Fitoremediasi adalah suatu metode yang menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan 
polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi.Secara lengkap istilah fitoremediasi adalah 
penggunaan tanaman, termasuk pohon-pohonan, rumput-rumputan dan tanaman air, untuk 
menghilangkan atau memecahkan bahan-bahan berbahaya baik organik maupun anorganik dari 
lingkungan [4]. 

Pelaksanaan fitoremediasi memerlukan tanaman yang cocok serta mempunyai kemampuan 
untuk memperbaiki lingkungan.Ariyani et al [5] menyatakan bahwa tumbuhan memiliki 
kemampuan untuk menyerap ion-ion dari lingkungan ke dalam jaringan melalui membran sel 
dengan sifat penyerapan ion oleh tumbuhan. Hafiz [6] menyatakan bahwa salah satu tanaman 
sebagai fitoremediator yaitu Ipomoea aquatica Forsk.I. aquatica merupakan tanaman akuatik yang 
dapat ditemukan di kolam, air sungai yang tenang, danau, kanal, sawah ataupun parit.I. aquatica 
merupakan tanaman herba yang dapat mereduksi logam berat dari suatu air limbah dimana I. 
aquatica ini memiliki kemampuan tinggi dalam menurunkan kadar logam berat. 
 
METODE PENELITIAN 

2.1 Pengambilan Sampel 
  Pengambilan sampel air asam tambang batubara di PIT 1 Tambang Air Laya, PT Bukit 
Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 
2.2 Persiapan dan Aklimatisasi  
   I. aquatica yangdijadikan sebagai agen fitoremediasi diambil. Kemudian diaklimatisasi 
dengan air ledeng selama 10 hari. Selanjutnya I. aquaticadipilih dengan kriteria sehat dan masih 
pada fase vegetatif digunakan untuk bahan penelitian. 
2.3 Persiapan Media Tumbuh 
  Disiapkan media tumbuhan (bioreaktor) berupa baskom sebanyak 25 buah.Kemudian 
limbah air asam tambang dimasukkan ke dalam bioreaktor dengan konsentrasi sesuai dengan 
perlakuan penelitian yang telah dibuat. Kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk. 
2.4 Penanaman dan Pemeliharaan  
  I. aquatica yang telah diaklimatisasi dengan berat 150 gram, ditanam pada bioreaktor yang 
sudah diberi perlakuan dengan penambahan air asam tambang (AAT) pada berbagai 
konsentrasi.Kemudian   pemeliharaan I. aquatica dilakukan selama 20 hari. Bioreaktor 
dihomogenkan setiap hari dengan cara diaduk. 
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2.5 Variabel Pengamatan 
2.5.1.Presentase Penurunan Kadar Sulfat  
  Pengukuran kadar sulfat dilakukan sebelum dan sesudah penelitian (20 hari perlakuan). 
Diambil masing-masing sampel yang berasal dari bioreaktor. Sampel air diuji dengan mengacu 
pada SNI 6989.20 Tahun 2009 tentang cara uji sulfat menggunakan Spektrofotometer Serapan 
Atom (SSA)-nyala.  
 Menurut Nurhasni,  [7] rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kadar sulfat 
adalah: 
 
 
 
 
Keterangan: 
P   = Presentase penurunan (%) 
X0 = Kadar awal sulfat (mg/L) 
X1 = Kadar akhir sulfat (mg/L) 
 
2.5.2.Presentase Penurunan Kadar Besi  
  Pengukuran kadar besi dilakukan sebelum dan sesudah penelitian (20 hari perlakuan). 
Diambil masing-masing sampel yang berasal dari bioreaktor. Sampel air diuji dengan mengacu 
pada SNI 6989.4 Tahun 2004 tentang cara uji logam besi (Fe) menggunakan Spektrofotometer 
Serapan Atom (SSA) 
 Menurut Nurhasni [7]  rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kadar  besi 
adalah: 
 
 
 
 
Keterangan: 
P   = Presentase penurunan (%) 
X0 = Kadar awal logam Fe (mg/L) 
X1 = Kadar akhir logam Fe  (mg/L) 
 
2.5.3. Pengukuran Kadar KlorofilI. aquatica 
  Pengukuran kadar klorofil I. aquatica Forsk. dilakukan pada akhoir penelitian menggunakan 
alat klorofil meter Konika Minolta Seri SPAD-502, dengan cara menjepitkan bagian sensor dari alat 
klorofil meter. Sensor SPAD ditempatkan pada bagian ujung daun, tengah daun dan pangkal daun. 
Kemudian dirata-ratakan. 
 
2.5.4. Pengukuran Berat Kering I. aquatica 
   Pengukuran berat kering dilakukan pada akhir penelitian. I. aquaticatersebut dicuci dengan 
aquades kemudian dikeringkan dengan dimasukkan kedalam oven pada suhu 800C Pengeringan 
tumbuhan dilakukan setiap hari hingga mencapai berat yang konstan  [8] 
 
2.5.5. Perubahan Karakteristik I. aquatica 
   Pengamatan karakteristik fisikI. aquatica dilakukan  pada awal dan akhir penelitian yaitu 
selama 20 hari, bagian-bagian yang diamati berupa perubahan warna pada akar, batang dan daun.  

P =  X0 - X1 X  100% 

 X0 

P =  X0- X1 X  100% 

  X0 
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2.6 Analisis Data 
  Data kuantitatif berupa presentase kadar sulfat (SO4

2-), presentase kadar besi (Fe), rata-rata 
kadar klorofil I. aquatica yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian dianalisa dengan analisa 
varian (ANAVA). Jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) pada taraf nyata 5%, analisa data menggunakan softwere statistik7.0. Data kualitatif 
berupa karakteristik I. aquaticaakan disajikan dalam bentuk gambar dan dideskripsikan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persentase Penurunan Kadar Sulfat (SO4
2-) 

Berdasarkan uji Analisis Varian (ANAVA) didapatkan bahwa konsentrasi AAT batubara 
yang berbeda berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar sulfat batubara. Hasil uji lanjut DMRT α 
5% pada masing-masing konsentrasi AAT batubara terhadap persentase penurunan kadar sulfat 
disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 Persentase penurunan kadar sulfat pada berbagai konsentrasi air asam tambang batubara 

setelah fitoremediasi 
Konsentrasi AAT (%) Sulfat (SO4

2-) Rata-rata persentase penurunan sulfat (%) 

 Awal 
(mg/
L) 

Akhir 
(mg/L) 

 

0 0 0 0a

 25 735,4 578,0 17,71b

 50 
 75 

1231,6 
2257,5 

1134,2 
1140,2 

 20,68bc

51,70d 

   100 2810,0 2116,4 24,67c

Keterangan:  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada uji 
lanjut DMRT α 5% 

 
Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0% tidak terjadi penurunan 

sulfat, hal tersebut dikarenakan pada konsentrasi 0% tidak terdapat limbah maupun logam berat. 
Sedangkan pada konsentrasi AAT 25% dan AAT 50% menunjukkan berbeda tidak nyata, hal 
tersebut diduga karena sulfat yang terdapat pada AAT dapat dimanfaatkan oleh I. aquatica untuk 
melakukan metabolisme dan pertumbuhannya. Menurut Danapriatna [9] sulfat merupakan bagian 
penting dari ferodoksin, suatu komplek Fe dan S yang terdapat dalam kloroplas dan terlibat dalam 
reaksi oksidoreduksi dengan transfer elektron. Lakitan  [10] menambahkan bahwa sulfat digunakan 
oleh tumbuhan sebagai penyusun asam amino sistein dan metionin.Selain itu juga, terkandung dalam 
koenzim A, yakni suatu senyawa esensial untuk respirasi dan sintesis serta penguraian asam-asam 
lemak. 

Pada konsentrasi AAT 75% terjadi desulfurisasi yang paling tinggi, dimana presentase 
penurunan sulfat sebesar 51,78%. Diduga sulfat dimanfaatkan oleh tanaman dengan bantuan 
mikroba yang terdapat pada rizosfer akar dengan mekanisme rizodegradasi. Menurut Danapriatna [9] 
sulfur dalam bentuk ion sulfat yang diserap oleh akar akan mengalami reduksi di dalam tanaman 
menjadi gugus  sulfuhidril (-SH).  Gugus sulfuhidril (-SH) akan menerima APS dengan bantuan 
enzim APS sulfurtransferase sehingga akan mengalami reduksi yang akan menghasilkan sulfida. 
Sulfida akan digunakan untuk pembentukan asam amino.  
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3.2 Persentase Penurunan Kadar Logam Fe 
Berdasarkan uji Analisis Varian (ANAVA) perlakuan konsentrasi AAT batubara 

berpengaruh nyata terhadap persentase penurunan logam.Hasil uji lanjut DMRT α 5% pada masing-
masing konsentrasi AAT batubara terhadap persentase penurunan besi disajikan dalam Tabel 
3.2.sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2 Persentase penurunan besi pada berbagai konsentrasi air asam tambang batubara setelah 

fitoremediasi 
Konsentrasi 

AAT (%) 
Logam Besi (Fe) Rata-rata persentase 

penurunan Besi (%) 
 Awal 

(mg/L) 
Akhir 
(mg/L) 

 

0 
 25 
50 

0 
2,61 
5,47 

0 
1,948 
4,064 

0a

 25,36c 

25,50c 

75 8,44 6,454 20,37c

  100 11,5 10,062 12,39b

Keterangan:  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada uji 
lanjut DMRT α 5% 

 
Pada konsentrasi 0% tidak menunjukan penurunan dikarenakan tidak terdapat penambahan 

limbah AAT batubara. Pada konsentrasi konsentrasi AAT 25%, 50% dan 75% menunjukan 
presentase penurunan besi yang berbeda tidak nyata, hal ini dikarenakan logam besi pada 
konsentrasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh I. aquatica untuk metabolismenya. Menurut Lakitan 
[10] besi merupakan unsur hara esensial karena merupakan bagian dari enzim-enzim tertentu dan 
merupakan bagian dari protein yang berfungsi sebagai pembawa elektron pada fase terang 
fotosintesis dan respirasi.  
 
3.3 Pengukuran Kadar Klorofil 

Berdasarkan uji Analisis Varian (ANAVA) perlakuan konsentrasi AAT batubara berpengaruh 
tidak nyata terhadap rata-rata kadar klorofil I. aquatica. 

 
Tabel 3.3 Rata-rata kadar klorofil pada berbagai konsentrasi air asam tambang batubara setelah 

fitoremediasi 
Konsentrasi Air Asam 

Tambang (%) 
Rata-rata Kadar Klorofil (µ / 

gram) & Standar Deviasi 
0 38,488 ± 5,104

25  40,438 ± 2,762
50 39,456 ± 4,412
75 38,192 ± 5,733

  100 35,538 ± 5,400

Tabel 3.3 menunjukan bahwa masing-masing perlakuan konsentrasi AAT berpengaruh tidak 
nyata terhadap kadar klorofil. I. aquatica.Diduga I. aquatica mampu memanfaatkan unsur hara 
yang terdapat pada AAT pada semua konsentrasi yang dicobakan untuk pembentukan klorofil.Salah 
satu unsur yang terdapat pada AAT yaitu Mn dan Zn.Diduga Mn dan Zn dimanfaatkan dengan baik 
oleh I. aquatica untuk pembentukan klorofil.Mangan (Mn) digunakan sebagai unsur penyusun 
bagian kloroplas. Menurut Lakitan  [10] Mn merupakan unsur yang berperan dalam struktur sistem 
membran kloroplas, apabila suatu tumbuhan mengalami kekahatan mangan maka akan 
mengakibatkan gangguan  pada membran tilakoid. Selain unsur Mn, unsur Zn juga ikut serta dalam 
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pembentukan klorofil dan mencegah kerusakan klorofil. 
3.4 Pengukuran Berat Kering 

Berdasarkan uji Analisis Varian (ANAVA) menunjukan bahwa  perlakuan konsentrasi AAT 
batubara berpengaruh nyata terhadap berat kering I. aquatica. Hasil uji lanjut DMRT α 5% pada 
masing-masing konsentrasi AAT batubara terhadap rata-rata berat kering I. aquatica disajikan 
dalam Tabel 3.4.sebagai berikut: 

 
Tabel 3.4  Rata-rata berat kering pada berbagai konsentrasi air asam tambang  batubara setelah 

fitoremediasi 
Konsentrasi Air Asam 

Tambang (%) 
Rata-rata Berat Kering (gram) 

0 18,714bc

25 20,051c

50 17,217bc

75 15,440b

  100 12,592a

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukan berbeda tidak nyata 
pada uji lanjut DMRT α 5% 

 
Berdasarkan Tabel 3.4. masing-masing perlakuan konsentrasi AAT berpengaruh terhadap 

berat kering dari I. aquatica. Pada konsentrasi 0% berat kering rata-rata I. aquatica berbeda tidak 
nyata dengan perlakuan AAT 25%, 50% dan 75%.Diduga pada konsentrasi 0% I. aquatica tidak 
mengalami gangguan karena tidak terdapat penambahan limbah AAT.Namun, jika dilihat dari nilai 
rata-rata berat kering tertinggi terletak pada konsentrasi AAT 25%, dimana berat kering rata-rata 
sebanyak 20,051 gram.Tingginya berat kering I. aquatica pada konsentrasi AAT 25% diduga 
karena I. aquatica mampu memanfaatkan unsur hara yang terdapat pada air asam tambang untuk 
penyusunan protein tubuhnya. Selanjutnya ketika konsentrasi AAT ditingkatkan , mulai terjadi 
gangguan metabolism sehingga berat kering semakin  menurun 
3.5 Perubahan Karakteristik Fisik I. aquatica 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut: 
3.5.1. Perubahan Warna Akar 

Akar merupakan salah satu organ tanaman yang pertama kali merespon limbah AAT 
batubara pada proses fitoremediasi. Perubahan warna pada akar I. aquatica setelah proses 
fitoremediasi air asam tambang pada konsentrasi 0% hingga konsentrasi AAT 100% dapat dilihat 
pada Gambar 3.1. Akar I. aquatica sebelum fitoremedasi berwarna putih dan bersih (Gambar 
3.1.a).Sedangkan setelah fitoremediasi mengalami perubahan warna, pada konsentrasi 0% (Gambar 
3.1.b), AAT 25% (Gambar 3.1.c) berwarna kekuningan dan pada konsentrasi AAT 50% (Gambar 
3.1.d), AAT 75% (Gambar 3.1.e), dan AAT 100% (Gambar 3.1.f).terlihat berwarna cokelat. 
Perubahan warna pada konsentrasi 0% diduga TSS (Total Suspened Solid)  berasal dari bahan 
organik dari sisa-sisa daun yang telah rontok yang telah mengalami dekomposisi. Sedangkan pada 
konsentrasi 25% hingga 100% diduga karena adanya TSS (Total Suspened Solid) pada AAT 
tersebut, dimana akar I. aquatica bersinggungan langsung dengan limbah AAT sehingga koloid-
koloid yang berada pada AAT tersebut menempel pada bagian akar I. aquatica. 
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(a). sebelum           (b). 0% AAT     (c). 25% AAT    (d) 50% AAT    (e) 75 % AAT     (f) 100 % AAT 
 
Gambar 3.1 Perubahan warna Akar I. aquatica sebelum ( gmbr. a) dan setelah fitoremediasi pada 

berbagai konsentrasi air asam tambang (gambar b,c,d,e,f) 
 
3.5.2 Perubahan Warna Batang 

Respon fisik I. aquatica setelah akar yaitu batang.Batang merupakan salahsatu organ pokok 
dari suatu tumbuhan.Batang dapat menunjukan respon tumbuhan terhadap media tumbuhnya karena 
polutan yang telah diserap oleh akar di tranformasikan pada batang terlebih dahulu, kemudian 
dilanjutkan pada bagian tajuk. 

 

 
(a). sebelum      (b). 0% AAT           (c). 25% AAT      (d) 50% AAT     (e) 75% AAT   (f) 100 % AAT 
             
Gambar 3.2 Perubahan warna batangI. aquatica sebelum (gmbr.a) dan setelah fitoremediasi pada 

berbagai konsentrasi air asam tambang (Gambar b,c,d,e,f) 
Warna batang I. aquatica sebelum perlakuan yaitu berwarna hijau cerah (Gambar 3.2.a), 

sedangkan setelah perlakuan fitoremediasi, batang mengalami perubahan warna menjadi agak 
kemerahan.Diduga perubahan warna tersebut diakibatkan pengaruh pH dan unsur logam yang 
terdapat pada AAT yang memengaruhi pigmen antosianin pada I. aquatica.Menurut Lakitan [10] 
bahwa antosianin merupakan pigmen warna merah yang terdapat pada tumbuhan, warna merah 
disebabkan karena pH yang rendah. Neil [12] menambahkan bahwa pigmen antosianin dapat 
diinduksi oleh stress lingkungan dan beberapa logam seperti Fe, Mg dan Al akan menginduksi 
antosianin. Fitter & Hay [13] menambahkan bahwa Al dapat mengakibatkan jatuhnya kandungan 
posfat sehingga menyebabkan posfat kurang tersedia. Lakitan [10]  menambahkan bahwa apabila 
suatu tanaman kekurangan posfat maka akan muncul gejala warna merah pada organ tanaman. 
 
3.5.3. Perubahan Warna Daun 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa  perlakuan masing-
masing konsentrasi AAT berpengaruh terhadap perubahan warna daun I. aquatica. Adanya 
perubahan warna tersebut dikarenakan  respon dari I. aquatica terhadap keberadaan sulfat dan 
logam yang terdapat pada AAT. Berdasarkan perlakuan konsentrasi AAT 25% dan AAT 50% 
(Gambar 3.3.c dan 3.3.d) I aquatica masih mampu hidup dengan baik, hal tersebut ditandakan 
dengan jumlah daun yang mengalami sedikit klorosis dan nekrosis dibandingkan dengan perlakuan 
AAT 75% dan AAT 100% (Gambar 3.3.e dan 3.3.f).Perlakuan konsentrasi AAT 75% dan AAT 
100% terlihat jumlah daun yang banyak mengalami klorosis.Selama penelitian telah diamati bahwa 
klorosis terjadi dimulai dari ujung daun, pinggir daun kemudian ke tengah daun hingga helai daun 
menjadi kuning keseluruhan. Setelah helai daun berwarna kuning keseluruhan kemudian akan 
berubah warna menjadi cokelat kemudian gugur. 
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(a). sebelum           (b). 0% AAT      (c). 25% AAT      (d) 50% AAT              (e) 75 % AAT       (f) 100 % AAT 
 
Gambar 3.3 Perubahan warna daunI. aquatica sebelum (Gmbr.a) dan setelah fitoremediasi pada 

berbagai konsentrasi air asam tambang (Gmbr. b,c,d,e,f) 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 
1. I. aquatica mampu menurunkan  kadar sulfat secara berurutan sebesar 17,71%, 20,68%, 51,70%, 

24, 67%  dan mampu menurunkan kadar besi sebesar 25,36 %; 25,50% dan 20,37% , 12,39% 
pada konsentrasi AAT 25%, AAT 50%, dan AAT 75%, 100 % AAT 

2. karakteristik I. aquatica  setelah fitoremediasi  : pada konsentrasi AAT  25 % dan 50 %  
menunjukkan kondisi yang masih baik, sedang pada konsentrasi AAT 75 % dan 100% AAT 
mengalami penurunan baik pada kadar klirofil daun, berat kering , rambut akar rontok batang 
berwarna kemerahan  serta daun mengalami klorosis dan nekrosis. 

3. I. aquatica berpotensi sebagai agen fitoremediasi AAT pada konsentrasi 25% dan 50% AAT. 
 
4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan penelitian dengan volume AAT yang lebih banyak dan lama waktu proses 

fitoremediasi. 
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai isolasi bakteri pereduksi sulfat yang terdapat disekitar akar 

I. aquatic  
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ABSTRAK 
 

Saluran pembawa pada sistem pembangkitan energi listrik skala kecil seperti turbin ulir Archimedes 
merupakan bagian yang berperan penting sebagai pensuplai air. Permasalahan yang sering ditemui 
pada pengembangan Pembangkitan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah ketidaktersediaan 
suplai air pada saat musim kemarau. Meninjau permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis ketersediaan air yang seterusnya mengkaji kecepatan minimum dan optimum 
aliran. Metode yang digunakan untuk analisis adalah metode beda hingga dengan bantuan bahasa 
pemograman Matlab. Hasil simulasi yang dilakukan mengindikasikan kesesuaian teori yang 
menyatakan bahwa kecepatan maksimum terjadi di sekitar tengah-tengah lebar saluran dan 
kecepatan minimum terjadi di sekitar dasar saluran yaitu sebesar 5,2032 m/dt dan 1,0001 m/dt. 
 
Kata Kunci: PLTMH, kecepatan air, beda hingga, matlab 
 
 
PENDAHULUAN 

Pada saluran terbuka, variabel aliran sangat tidak teratur baik terhadap ruang maupun waktu. 
Variabel tersebut adalah tampang lintang saluran, kekasaran, kemiringan dasar, belokan, debit aliran 
dan sebagainya. Ketidakteraturan tersebut mengakibatkan analisis aliran sangat sulit untuk 
diselesaikan secara analitis [4]. Oleh karena itu analisis aliran melalui saluran terbuka adalah lebih 
empiris disbanding dengan aliran melalui pipa. Sampai saat ini metode empiris masih yang terbaik 
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk saluran buatan seperti saluran irigasi, drainase, 
saluran pembawa pada pembangkit listrik tenaga air atau untuk keperluan industri. Karakteristik 
aliran di sepanjang saluran adalah seragam. Analisis aliran jauh lebih sederhana daripada aliran 
melalui saluran alam. Teori aliran yang ada dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
dengan teliti [1]. 

Pada umumnya tipe aliran melalui saluran terbuka adalah turbulen, karena kecepatan aliran 
dan kekasaran dinding relatif besar. Aliran melalui saluran terbuka akan turbulen apabila angka 
Reynold Re > 1.000, dan laminar apabila Re < 500 [3]. Aliran melalui saluran terbuka disebut 
seragam (uniform) apabila berbagai variabel aliran seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan 
dan debit pada setiap tampang di sepanjang aliran adalah konstan. Pada aliran seragam, garis energi, 
garis muka air dan dasar saluran adalah sejajar sehingga kemiringan dari ketiga garis tersebut 
adalah sama. Kedalaman air pada aliran seragam disebut dengan kedalaman normal yn.  
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Gambar 1. Aliran seragam (a), dan berubah (b) 

Aliran tidak seragam atau berubah (non uniform flow atau varied flow) apabila variabel 
aliran seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan di sepanjang saluran tidak konstan. Apabila 
perubahan aliran terjadi pada jarak yang pendek maka disebut aliran berubah cepat, pada saluran 
panjang disebut aliran berubah beraturan. Gambar 1. menunjukkan tipe aliran pada saluran terbuka. 

Aliran mantap pada saluran terbuka dapat dibedakan menjadi saluran sub kritis (mengalir) 
dan super kritis (meluncur) dan super kritis (meluncur). Aliran sub kritis dipengaruhi oleh kondisi 
hilir. Jika kecepatan aliran cukup besar sehingga gangguan yang terjadi tidak menjalar ke hulu maka 
aliran adalah super kritis. Penentuan tipe aliran dapat didasarkan pada nilai angka Froude Fr, yang 
mempunyai bentuk , dengan V dan y adalah kecepatan dan kedalaman aliran. Aliran 
adalah sub kritis apabila Fr < 1, kritis apabila Fr = 1 dan super kritis jika Fr > 1. 

Gambar 2. menunjukkan perbandingan antara kecepatan aliran dan kecepatan rambat 
gelombang karena adanya gangguan. Gangguan pada air diam seperti Gambar 2.a.  (V = 0) akan 
menimbulkan gelombang yang merambat ke segala arah. Gambar 2.b. aliran  sub kritis, gelombang 
masih bias menjalar ke arah hulu, pada kondisi ini angka Froude Fr < 1 atau V < √gy, dengan √gy 
merupakan kecepatan rambat gelombang dan y kedalaman aliran. Gambar 2.c. aliran kritis dimana 
kecepatan aliran sama dengan kecepatan rambat gelombang, dalam keadaan ini Fr = 1 atau V = √gy. 
Gambar 2.d.  aliran super kritis dimana gelombang tidak bisa merambat ke hulu karena kecepatan 
aliran lebih besar dari kecepatan rambat gelombang (Fr > 1 atau V > √gy). 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Pola penjalaran gelombang di saluran terbuka 
 
 

 

 

 

Gambar 3. Distribusi kecepatan pada saluran terbuka 

Kecepatan aliran pada saluran adalah salah satu parameter yang sangat mempengaruhi 
besaran debit yang pada akhirnya akan dibutuhkan untuk kuantitas daya mencari nilai kecepatan 
aliran minimum dan maksimum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) 
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segmen yaitu; (1) pengumpulan data kecepatan aliran pada saluran, (2) perhitungan kecepatan aliran 
melalui metode beda hingga (finute elemen) berbantukan program Matlab. 

Persamaan diferensial parsiil jenis eliptik adalah persamaan yang berhubungan dengan 
masalah keseimbangan dan tidak tergantung dengan waktu, penyelesaiannya memerlukan kondisi 
batas pada daerah yang ditinjau [2]. Untuk menurunkan persamaan diferensial parsiil jenis eliptik 
perhatikan persamaan Laplace berikut,  

 
          (1) 

 
dan persamaan Poiison, 

         (2) 

Untuk memperoleh penyelesaian numeriknya, ganti turunan parsiil dalam persamaan yang 
diberikan dengan hasil bagi bedanya dan menurut persaman Taylor, 

   (3) 

dan, 
    (4) 

Dengan mengurangkan Persamaan (3) dengan Persamaan (4) dan dengan mengabaikan 
suku-suku h3, h4, , didapat, 

       (5) 

Dengan cara serupa didapat, 

       (6) 

Dengan memperhatikan turunan kedua, jumlahkan Persamaan (3) dengan Persamaan (4) dan 
dengan mengabaikan suku-suku h4, h5, , didapat, 

     (7) 

Untuk menyelesaikan uxx didapat, 

     (8) 

Dengan cara yang serupa didapat, 

     (9) 

Subtitusikan Persamaan (8) dan Persamaan (9) ke Persamaan (2) dengan mengambil k = h 
dan didapat, 

 (10) 

Persamaan (10) dinamakan persamaan beda. Untuk Persamaan Laplace adalah, 

  (11) 

Lihat Gambar 4. dengan u di titik (x,y) yang dihubungkan ke empat titik tetangganya oleh 
besaran h, yang dinamakan ukuran mesh. 
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(x, y)

(x, y+h)

(x, y-h)

(x+h, y)(x-h, y)

h

h

h

h

 

Gambar 4. Titik-titik dalam Persamaan (10) dan (11) 

 
Untuk memudahkan notasi pada titik-titik mesh dan penyelesaiannya lihat Gambar 5. 

 

(i, j)

(i, j+1)

(i, j-1)

(i+1, j)(i-1, j)

 

Gambar 5. Titik mesh (i,j) yang dihubungkan ke empat titik tetangganya 
 

Titik (i,j) dihubungkan oleh h ke empat titik tetangganya dengan besarnya h =1. Dengan 
notasi ini Persamaan (10-11) dapat dibuat persamaan umum untuk sembarang titik mesh adalah 
seperti berikut, 

2) 
 
 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Diagram fishbone 
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Diagram fishbone menguraikan langkah penelitian yang dilakukan, rangkaian penelitian 
dibagi menjadi 2 (dua) tahap penelitian yaitu (1) pengambilan data kecepatan aliran pada saluran, 
tampang saluran disegmentasi dalam bentuk titik-titik matrik guna menghasilkan data kecepatan 
aliran yang akurat, penggunaan peralatan ukur current meter diterapkan pada saat pengambilan 
data, validasi data selanjutnya dilakukan untuk menguji kebenaran data yang didapat. (2) 
pengolahan data kecepatan aliran dengan memilah data sehingga didapatkan data kecepatan aliran 
sesuai dengan asumsi keceparan maksimum, minimum, dan kecepatan aliran pada kedua tebing 
saluran. Melalui metode beda hingga keempat data saluran tersebut diformulasikan secara 
matematis sehingga diperoleh model matematis sebanyak 100 (seratus) titik, berbantuan program 
Matlab selanjutnya proses komputasi dilakukan untuk mendapatkan hasil kecepatan aliran yang 
presisi selaiknya data pengukuran. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan aliran pada saluran seperti yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Proyeksi penampang lintang saluran 
 

berperan penting untuk menentukan besaran debit. Kecepatan aliran pada berbagai titik disetiap  
penampang saluran disimulasi seperti Gambar 7. dengan mengadopsi nilai maksimum, minimum 
dan kedua tebing saluran. 

Penampang lintang saluran dibentuk dalam segmentasi dengn interval yang sama pada arah 
x dan y dengan titik m menunjukkan arah x dan  titik n pada arah y. Penampang lintang saluran 
diuraikan dalam bentuk kisi-kisi sama bentuk, semakin kecil kisi-kisi yang diasumsikan maka akan 
didapatkan akurasi kecepatan aliran. Persamaan (12) diaplikasikan dengan membagi tampang 
lintang saluran dalam kisi-kisi sama bentuk dengan jumlah titik sebanyak 100. Nilai batas yang 
diadopsi adalah nilai maksimum = 5.75 m/det, minimum = 0.45 m/det, tebing sebelah kiri = 3.067 
m/det, dan tebing sebelah kanan = 3.45 m/det. Model matematis yang diperoleh persamaan untuk 
masing-masing titik : 
 
V1=1/4*(3.067+5.750+V2+V11); 
V2=1/4*(V1+5.750+V3+V12); 
V3=1/4*(V2+5.750+V4+V13); 
: 
V100=1/4*(V99+V90+3.450+0.383); 
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Hasil perhitungan berbantukan bahasa pemograman Matlab, seperti dalam Gambar 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 8. Hasil perhitungan kecepatan aliran 
 
KESIMPULAN 

Hasil simulasi yang dilakukan mengindikasikan kesesuaian teori yang menyatakan bahwa 
kecepatan maksimum terjadi di sekitar tengah-tengah lebar saluran dan kecepatan minimum terjadi 
di sekitar dasar saluran yaitu sebesar 5,2032 m/dt dan 1,0001 m/dt. 
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ABSTRAK 
 
Kerupuk adalah suatu jenis makanan kering yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung pati 
cukup tinggi. Dalam perencanaan dan pemilihan elemen mesin, terlebih dahulu perlu adanya 
pemahaman tentang pemindahan daya. Pemindahan daya pada mesin adalah pemindahan daya dari 
mesin-sumber-daya kepada mesin-pemakai-daya yang diinginkan bergerak menurut kebutuhan. 
Pemindahan daya dapat disertai dengan perubahan arah putaran, perubahan kecepatan putaran, dan 
perbesaran atau memperkecil momen puntir pada poros yang menerima daya. Dari hasil analisis 
menunjukkan displacement maksimum terdapat pada bagian tengah alat pendorong sebesar 0,7143 
mm. Nilai tersebut sangat kecil karena mengingat gaya yang diterima oleh alat ini juga terbilang 
kecil, maka displacement yang terjadi juga sangat kecil. 

Kata Kunci: FEM, Kerupuk Kemplang, Portable 
 
 
PENDAHULUAN 

Pengembangan teknologi pada dasarnya bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan efisiensi 
peralatan, baik yang telah ada, ataupun yang akan dirancang. Maka suatu upaya pengembangan 
teknologi yang efektif, pertama-tama harus didasarkan pada permintaan pasar, baik yang telah ada, 
atau yang mulai diperlukan oleh pasar. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden RI no. 3 tahun 
2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Kemampuan itu harus 
dilengkapi dengan kemampuan menerjemahkan perkembangan kebutuhan pasar tersebut dengan 
kemampuan untuk menggagas spektrum teknologi bagaimana yang dapat menanggapi kebutuhan 
yang diamati tersebut. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang mendukung 
untuk menciptakan suatu karya cipta teknologi yang dapat di gunakan oleh masyarakat. Tujuan 
utama dalam menciptakan inovasi teknologi ini adalah untuk mengganti peran manusia dalam 
menciptakan suatu rekayasa produksi dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini supaya 
hasil yang di dapat lebih efektif, efisien dan berkualitas. 

Perkembangan di dunia kuliner di Indonesia sudah sangat pesat. Begitu pula dengan 
perkembangan dari kuliner khas dari masing – masing daerah. Tidak terkecuali daerah Sumatera 
Selatan dengan kuliner khasnya pempek dan kerupuk kemplang. Khususnya di Kabupaten Ogan 
Ilir, Sumatera Selatan tepatnya di Desa Tanjung Pering dan Desa Tebing Gerinting terdapat banyak 
industri rumah tangga kerupuk kemplang. Sebagian besar industri rumah tangga tersebut masih 
melakukan produksinya dengan cara manual atau dengan tangan sendiri, belum memakai alat atau 
teknologi yang dapat mempermudah, mempercepat dan memperbanyak produksinya. Hal itu 
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dikarenakan minimnya alat yang bersangkutan. Apabila adapun, alatnya masih tergolong mahal 
untuk industry rumah tangga. Maka dari diperlukan untuk mendisain suatu alat yang effisien serta 
murah untuk mempermudah industri rumah tangga dalam pembuatan produksinya, khususnya 
kerupuk kemplang. 

Pengembangan kerupuk merupakan proses ekspansi tiba-tiba dari uap air dalam struktur 
adonan sehingga diperoleh produk yang volumenya mengembang dan porus. Pada dasarnya 
kerupuk mentah diproduksi dengan gelatinisasi pati adonan pada tahap pengukusan, selanjutnya 
adonan dicetak dan dikeringkan. Pada proses penggorengan akan terjadi penguapan air yang terikat 
dalam gel pati akibat peningkatan suhu dan dihasilkan tekanan uap yang mendesak gel pati 
sehingga terjadi pengembangan dan sekaligus terbentuk rongga-rongga udara pada kerupuk yang 
telah digoreng (Sutrisno, 2009). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Alat ini dirancang untuk memudahkan masyarakat khususnya bagi pengusaha industri kecil 
atau industri rumah tangga yang memproduksi kerupuk kemplang. Alat ini dibuat dari bahan besi 
yang biasa digunakan sebagai material konstruksi. 

Dalam perencanaan dan pemilihan elemen mesin, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman 
tentang pemindahan daya. Pemindahan daya pada mesin adalah pemindahan daya dari mesin-
sumber-daya kepada mesin-pemakai-daya yang diinginkan bergerak menurut kebutuhan. 
Pemindahan daya dapat disertai dengan perubahan arah putaran, perubahan kecepatan putaran, dan 
perbesaran atau memperkecil momen puntir pada poros yang menerima daya. Alat-alat transmisi 
daya dapat berupa (Anwari, 1980): 

1. Pemindah daya dengan sabuk/belt 
2. Pemindah daya dengan roda rantai 
4. Pemindah daya dengan roda gigi 
5. Pemindah daya dengan poros ulir 

Untuk daya pemotongan sendiri dapat diperoleh dengan rumus berikut : 
Рpot = Fp.vp 

Dimana :  Ppot = Gaya pemotongan (watt), Fp = Gaya potong pisau (N) 
vp = Kecepatan pisau (m/s) 

Penjelasan tentang masing-masing alat pemindah daya tersebut ditunjukkan dalam uraian 
berikut. 

2.1 Pemindahan Daya dengan Sabuk/Belt 
Dalam proses pemindahan daya, belt berfungsi untuk penghubung antar puli. Pulley (puli) 

biasanya dibuat dari besi cor untuk penghematan biaya. Lingkaran puli (rim) merupakan tempat 
sambungan dengan lengan (arm) atau jari-jari (ruji). Lengan dapat berbentuk lurus ataupun 
melengkung seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bentuk Puli (Khurmi, 2002) 
 

Pembahasan selanjutnya difokuskan pada V-belt karena alat perancangan lama 
menggunakan tipe V-belt untuk pemindahan dayanya. V-belt biasanya digunakan dalam pabrik dan 
bengkel yang membutuhkan jumlah daya yang besar untuk ditransmisikan dari satu puli ke puli 
yang lain yang jaraknya dekat. V-belt biasanya dibuat dari tali (cord) atau fabric yang dicetak 
dengan karet (rubber) seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 (a). Daya ditransmisikan oleh aksi 
irisan atau gesekan antara belt dengan permukaan V puli. Contoh yang mewakili permukaan V puli 
ditunjukkan dalam Gambar 2 (b). 

 
Gambar 2. V-Belt dan Permukaan V Puli (Khurmi, 2002) 

 
Pada dasarnya peletakan suatu belt dan ukuran penampangnya tergantung pada daya input 

yang direncanakan (Sularso, 1980). Menurut Anwari (1980), peletakan puli yang benar sesuai 
Gambar 3.3 (a), sedangkan peletakan yang salah sesuai Gambar 3 (b) dan (c). Perencanaan 
penampang V-belt juga disesuaikan dengan poros penggerak. Jarak sumbu poros harus sebesar 1,5 
sampai 2 kali diameter puli besar (Sularso, 1980). 
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Gambar 3. Pemasangan Ban V Pada Alur Puli (Anwari, 1980) 
 
 

2.2 Pemindahan Daya dengan Roda Gigi 
 Untuk keperluan transmisi dengan kedudukan poros yang bermacam - macam, roda gigi 

dapat dibedakan menjadi: 
1. Roda gigi silindris dengan gigi lurus. 
2. Roda gigi silindris dengan gigi miring. 
3. Roda gigi silindris dengan gigi bentuk panah. 
4. Roda gigi silindris dengan gigi busur. 
5. Roda gigi kerucut. 
6. Roda gigi spiral. 
7. Roda ulir. 

Mementukan torsi atau daya yang bekerja dalam sistem roda gigi, yaitu : 

 
Dimana : T = Torsi pada system, P = Daya,  = Jumlah gigi gear 
 
2.3 Pemindahan Daya dengan Poros 

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Poros (shaft) adalah 
suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat, dimana terpasang elemen-
elemen seperti roda gigi, pulli, flywheel, engkol, sproket, dan elemen pemindah daya lainnya. 
Hampir semua mesin meneruskan  tenaga bersama-sama dengan putaran. jika digerakkan oleh 
penggerak mula dimana akan mengalami beban puntir juga.Untuk menghitung daya tang 
ditransmisikan oleh poros, dapat diperoleh dengan rumus berikut ini. 

 
Dimana : P = Daya (W), T = Moment Puntir (N.m), N = Kecepatan Poros (rpm) 

Menurut bentuknya, poros dapat digolongkan menjadi poros lurus umum, poros engkol, poros 
luwes, dan lain-lain. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan alat ini dimulai dengan membuat desain dari alat tersebut. Peneliti membuat 
desain alat ini menggunakan Software Autodesk Inventor. Dengan perangkat lunak ini akan dibuat 
secara utuh bentuk dari alat pemotong kerupuk kemplang portabel ini.  
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Gambar 4. Hasil Perancangan Alat pemotong Kerupuk Kemplang Portabel 

 
Alat tersebut memiliki bagian – bagian sebagai berikut : 
1. Meja sebagai tempat untuk menempatkan bahan 
2. Pisau pemotong 
3. Engkol 
4. Roda gigi sebagai transmisi gaya 
5. Pendorong bahan yang akan dipotong 
Alat ini dirancangan dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pemotongan kerupuk 

kemplang karena sudah menggunakan engkol dan dapat memotong hingga 3 bahan kerupuk 
kemplang sekaligus dalam sekali pekerjaan.  
 Sebelum menganalisis tengangan yang terjadi pada alat pemotong kerupuk kemplang ini, 
harus diketahua sifat mekanik pada setiap bagian alat tersebut. 
 
Tabel 1. Sifat Mekanik Meja pada alat pemotong kerupuk kemplang 

General 

Mass Density 7.85 g/cm^3 

Yield Strength 250 MPa 

Ultimate Tensile Strength 235 MPa 

Stress 

Young's Modulus 205 GPa 

Poisson's Ratio 0.3 ul 

Shear Modulus 78.8462 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0.000012 ul/c 

Thermal Conductivity 44.5 W/( m K ) 

Specific Heat 475 J/( kg c ) 

  

 
 Dengan mengetahui sifat – sifat mekanik pada setiap bagian yang akan dianalisis, maka 
akan mempermudah analisis tegangan yang terjadi pada alat pemotong kerupuk kemplang portabel 
tersebut dengan menggunakan Software Autodesk Inventor. 

Tegangan von Mises (von Mises stress) adalah tegangan kerja maksimum yang terjadi pada 
alat pemotong ini. Tegangan von Mises (von Mises stress) menyatakan bahwa kegagalan terjadi 
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bilamana tegangan utama terbesar sama dengan kekuatan. Jika nilai tegangan von Mises (von Mises 
stress) melebihi nilai yield strength maka struktur akan mengalami deformasi plastis, sedangkan 
jika nilai tegangan von Mises (von Mises stress) melebihi nilai ultimate strength maka struktur akan 
mengalami patah statik. 

Karena alat ini menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya, maka harus dicari 
terlebih dahulu gaya yang dihasilkan tangan manusia untuk dapat mencari atau menentukan 
tegangan yang terjadi pada alat ini. Gaya tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus usaha 
yaitu : 

W  = ΔEkrot 

Dimana : 
W  : Usaha 
ΔEkrot : Perubahan Energi Kinetik Rotasi 

Karena usaha adalah hasil dari gaya dikali waktu tempuh, sedangkan Perubahan Energi Kinetik 
Rotasi adalah hasil dari setengah dikali momen inersia dikali kuadrat dari kecepatan sudut, maka : 
 

F =   

 
Jari – jari poros adalah 25 mm. Massa dari poros untuk penggerak yang diputar diasumsikan 
sebesar 1 Kg.  Sedangkan banyaknya putaran yang dihasilkan tangan manusia selama 1 detik 
diasumsikan sebanyak 2 kali putaran. Maka : 

F = 0,125 N 
Maka dengan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa gaya yang dihasilkan tangan 

manusia pada alat tersebut adalah 0,125 N. Dengan didapatkannya nilai gaya tersebut maka dapat 
dilakukan analisis perhitungan yang terjadi pada alat tersebut. 
Hasil Tegangan von Mises (von Mises stress) yang didapat dari analisi di Software Autodesk 
Inventor : 
 

 
Gambar 5. Von Mises Stress 

 
 Dari hasil analisis yang didapat pada Stress Analysis di Software Autodesk Inventor, didapat 
Von Mises Stress pada alat pemotong kerupuk kemplang ini minimum sebesar 0 MPa yang terjadi di 
ujung pendorong dimana area tersebut tidak besentuhan secara langsung dengan roda gigi, 
sedangkan  beban maksimum sebesar 0,02195 MPa yang terdapat di area tengah batang pendorong 
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bahan kerupuk kemplang. Posisi beban maksimum dan minimum dapat dilihat pada gambar  
 

  
Gambar 6. Area Maksimum dan Minimum Von Mises Stress 

 
 Hasil tersebut tegolong kecil namun sesuai dengan keadaan dan kebutuhan alat atau mesin 
ini yang memang tidak memerlukan gaya yang terlalu besar dalam kerjanya. Dengan analisis 
tersebut dapat dikatakan bahwa alat ini dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang didapat pada Stress Analysis di Software Autodesk Inventor, didapat 
Von Mises Stress pada alat pemotong kerupuk kemplang ini minimum sebesar 0 MPa yang terjadi 
di ujung pendorong dimana area tersebut tidak besentuhan secara langsung dengan roda gigi, 
sedangkan  beban maksimum sebesar 0,02195 MPa yang terdapat di area tengah batang pendorong 
bahan kerupuk kemplang. Dari hasil analisis menunjukkan displacement maksimum terdapat pada 
bagian tengah alat pendorong sebesar 0,7143 mm. Nilai tersebut sangat kecil karena mengingat 
gaya yang diterima oleh alat ini juga terbilang kecil, maka displacement yang terjadi juga sangat 
kecil. 
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ABSTRAK 

 
Salah satu komoditi Sumatera Selatan adalah kain jumputan. Dalam pembuatannya melibatkan 
proses pewarnaan dan pencucian. Pewarnaan menggunakan zat warna sintetis sehingga 
menghasilkan limbah cair yang berdampak negatif bagi lingkungan. Kandungan dalam limbah cair 
kain jumputan dapat dikurangi dengan cara adsorpsi menggunakan karbon aktif dari biji pinang 
hias. Karbon aktif dibuat dengan suhu karbonisasi 500oC dan konsentrasi HCl 0,5 M. Proses 
adsorpsi berlangsung secara kontinyu dalam suatu fixed-bed adsorber. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh tinggi bed dan waktu pengambilan sampel terhadap penurunan kadar BOD 
pada limbah cair kain jumputan. Variabel penelitian adalah tinggi bed (5, 15, dan 25 cm) dan waktu 
pengambilan sampel (30, 60, 90, 120, dan 150 menit). Kadar BOD dianalisa menggunakan metode 
volumetri. Hasil penelitian menunjukkan tinggi bed dan waktu pengambilan sampel yang paling 
optimum untuk menurunkan kadar BOD adalah 25 cm dan 150 menit dengan penurunan sebesar 
99,7692%.  
 
Kata kunci : Adsorpsi kontinyu, limbah cair kain jumputan, karbon aktif, kadar BOD 
 
PENDAHULUAN 

Pada saat ini beberapa negara berkembang termasuk Indonesia mengalami permasalahan 
penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan suatu negara berdampak terhadap 
kualitas dan tingkat kesehatan penduduk dikarenakan tempat tinggal yang tercemar. Salah satu 
contoh penurunan kualitas lingkungan adalah pencemaran air. Air merupakan salah satu kebutuhan 
pokok manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa bahan yang 
menyebabkan air tercemar antara lain bahan mikrobiologi, bahan organik seperti pestisida, pewarna 
sintetis serta bahan kimia berbahaya lainnya.  

Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya Industri tekstil terus mengalami 
perkembangan. Salah satu indurtri tekstil Sumatera Selatan adalah kain jumputan. Secara luas, kain 
jumputan telah dimanfaatkan warga. Dalam pembuatannya, melibatkan proses pewarnaan dan 
pencucian. Jenis zat warna yang dipakai merupakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis tersebut 
lebih disukai karena harga yang lebih murah, warna yang lebih tahan lama, dan warna yang lebih 
beragam dibandingkan dengan pewarna alami. Pewarna sintetis yang sering digunakan dalam 
industri tekstil adalah : Napthol, Indigosol, Rapide, Ergan Soga, Kopel Soga, Chroom Soga, dan 
Procion [1]. Pengrajin biasanya langsung membuang air sisa pewarnaan dan pencucian ke Sungai 
Musi tanpa pengolahan terlebih dahulu. Menurut [2], angka turbidity Sungai Musi telah dua kali 
lipat melebihi angka turbidity maksimum yang dibolehkan yaitu 600 NTU [3]. Kekeruhan tersebut 
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diakibatkan oleh pembuangan limbah cair baik dari domestik maupun industri, dan juga sedimentasi 
partikel-partikel padat yang mengakibatkan pendangkalan Sungai Musi. Penurunan kualitas air 
ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada air yang disebabkan oleh polusi zat warna. Air 
yang keruh akan menghalangi masuknya sinar matahari untuk sampai ke dasar perairan sehingga 
mengganggu ekosistem di air tersebut. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair sangatlah 
diperlukan.  

Beberapa metode yang telah dikembangkan untuk mengolah limbah tekstil adalah dengan 
menggabungkan proses biologi, kimia dan fisika (Hamburger, 1987 dalam [4]); ozonasi dan 
photooksidasi (Tranyek et al, 1994 dalam [4]); adsorpsi [5,6]. Salah satu teknologi pengolahan 
limbah cair yang murah, mudah didapat, mudah dioperasikan, dan efektif untuk digunakan  adalah 
adsorpsi dengan menggunakan karbon aktif. Karbon aktif merupakan salah satu bahan organik yang 
biasa digunakan di industri besar maupun kecil baik sebagai katalis, penghilang bau, penyerapan 
warna, purifikasi dan sebagainya. Untuk pengolahan limbah cair kain jumputan menggunakan 
karbon aktif telah dilakukan oleh [7,8,9]. Secara berurutan jenis karbon aktif yang digunakan 
berasal dari coalite batubara [7], karbon aktif, zeolite, dan reagen fenton [8], biji buah pinang hias 
[9]. 

Hasil penelitian [9] mengenai pengaruh suhu karbonisasi dan konsentrasi aktivator karbon 
aktif yang terbuat dari biji pinang hias serta aplikasinya pada limbah cair jumputan secara batch 
menyatakan bahwa suhu dan konsentrasi aktivator optimum didapat pada 500oC dan 0,5 M dengan 
penurunan COD 98,61%, BOD 98,5% dan TSS 87,5%. Penggunaan metode batch dianggap kurang 
efisien jika digunakan pada skala komersil.  

Untuk pengolahan limbah cair skala besar, proses kontinyu lebih efektif untuk diterapkan 
dikarenakan biaya operasional yang lebih rendah dan waktu proses yang lebih singkat. Sebagian 
besar penelitian tentang karbon aktif ini dilakukan secara batch, hanya beberapa saja yang 
menggunakan proses kontinyu. Data yang didapatkan dari pengoperasian secara batch tidak 
aplikatif untuk mendapatkan data kesetimbangan dikarenakan waktu yang  kurang memadai [10]. 
Data kesetimbangan dari penyerapan basic red 46 (BR46) menggunakan karbon aktif granular (12-
40 mesh (0,425 - 1,70 mm)) dalam fixed-bed column yang dilaporkan oleh [10] mengindikasikan 
bahwa Freudlich Isoterm Model lebih cocok dibandingkan Langmuir. Mereka menggunakan kolom 
dengan dimensi sebagai berikut: inside diameter = 12 mm, tinggi 210 mm, tinggi bed = 100 mm 
dengan laju alir sebesar 50 mL/menit. 

[11] juga melaporkan tentang adsorpsi kontinyu, yaitu mengenai penyerapan Copper 
menggunakan bentonit (0,855 mm) dalam Regenerable Calcined Clay Column. Dimensi kolom 
berbahan acrylic tersebut adalah: inside diameter = 1,4 cm, tinggi 24 cm, tinggi bed = 14 cm 
dengan laju alir sebesar 4 mL/menit. Hasil tes mereka menyebutkan bahwa proses adsorpsi 
menggunakan fixed-bed column cukup menjanjikan tetapi masih membutuhkan investigasi lanjutan 
untuk menentukan feasibility-nya secara teknis dan ekonomis. 

[12] melakukan penelitian mengenai penentuan efisiensi penyisihan kromium heksavalen 
(Cr6+) dengan adsorpsi menggunakan tempurung kelapa secara kontinyu. Konsentrasi optimum 
yang didapatkan dari proses adsorpsi secara batch dikombinasikan dengan variasi debit dan tinggi 
adsorben sehingga mencapai kondisi yang optimum pada adsorpsi secara kontinyu. Hasil yang 
didapat efisiensi penyisihan Cr6+ dengan adsorpsi menggunakan tempurung kelapa secara kontinyu 
adalah 39,35% pada debit 120 L/menit dan tinggi adsorben 15 cm sedangkan efisiensi terkecil 
penyisihan Cr6+ terkecil adalah 22,95% dengan debit 100 L/menit dan tinggi adsorben 20 cm. 

Penelitian terhadap limbah zat warna tekstil secara kontinyu lainnya dilakukan oleh [13] 
dimana menggunakan campuran arang tempurung kelapa dan pasir vulkanik merapi dalam reaktor 
vertikal dan horizontal. Hasilnya menyatakan bahwa karbon aktif dengan 100% tempurung kelapa 
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efektif untuk menghilangkan pengotor pada limbah sebanyak 96% pada reaktor vertikal dan 98% 
pada reaktor horizontal. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan metode kontinyu dengan 
memakai fixed-bed adsorber untuk mengolah limbah cair industri kain jumputan, dengan adsorben 
berupa karbon aktif dari biji buah pinang hias berukuran 18 mesh. Pengoperasian kolom ini 
bertujuan untuk mengurangi kandungan biologycal oxygen demand (BOD) dalam limbah cair kain 
jumputan dengan variasi tinggi bed dan waktu pengambilan sampel. 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan Penelitian 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : furnace, oven, neraca analitis, mortar, 

beker gelas, erlenmeyer, pipet tetes, kertas saring, corong buchner, pompa vakum, desikator,pH 
meter, labu ukur, pipet volum, spatula, batang pengaduk, krusible, krus porselin, hot plate, buret, 
klem, statif, magnetic stirrer, gelas ukur, kolom adsorpsi, tanki penampung adsorban, pompa, basin 
dan sieve. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi : biji pinang, zat aktivator HCl 0,5 M, 
aquadest, bahan analisa seperti : I2 0,1N ; Na2S2O3 0,1 N ; K2Cr2O7 0,1 N ; Amilum 1% dan limbah 
cair industri kain jumputan. 

 
2.2 Variabel Penelitian 
a) Variabel terikat : daya serap karbon aktif terhadap BOD limbah cair kain jumputan. 
b) Variabel bebas : ketinggian karbon aktif yang digunakan (15;25;35 cm) dan waktu sampling 

(30;60;90;120;150 menit). 
 

2.3 Prosedur Percobaan 
Prosedur penelitian terdiri dari 2 tahapan, yaitu : tahap pembuatan karbon aktif dan tahap 

pengujian penggunaan karbon aktif terhadap limbah cair kain jumputan dalam continuous fixed-bed 
adsorber. Karbon aktif biji buah pinang hias berukuran 18 mesh dibuat menggunakan prosedur 
yang sama seperti penelitian [9]. Aplikasi kontinyu proses adsorpsinya dapat dilihat pada gambar 
skematik di bawah ini. Hasil adsorpi akan dianalisa menggunakan metote volumetri untuk 
mengetahui kadar BOD yang terkandung di dalamnya. 

 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema continuous fixed-bed adsorber 

 

 

Keterangan : 
1) Tanki penampung limbah cair kain 

jumputan 
2) Pompa 
3) Valve 
4) Continuous Fixed Bed Adsorber 
5) Bed yang berisi karbon aktif dari 

biji buah piang hias 
6) Tanki penampung keluaran proses 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum karbon aktif digunakan untuk proses adsorpsi, terlebih dahulu dilakukan analisa 
kadar air dan daya serapnya terhadap iodin. Pengujian kadar air yang terdapat didalam karbon aktif 
bertujuan untuk mengetahui jumlah kandungan air yang tersisa pada karbon aktif setelah melalui 
proses pengaktifan dengan zat aktivator. Molekul air yang terdapat didalam karbon aktif akan 
mempengaruhi daya serapnya , hal itu dikarenakan molekul air yang terikat pada karbon aktif akan 
menutup pori dari karbon aktif itu sendiri. Menurut [14] semakin besar pori-pori maka luas 
permukaan adsorben akan semakin bertambah. Bertambahnya luas permukaan ini akan 
meningkatkan kemampuannya untuk menyerap. Berdasarkan pengujian kadar air yang dilakukan, 
didapatkan kadar air karbon aktif adalah 2,9826%. Kadar air yang dihasilkan dari penelitian ini 
memenuhi standar kualitas karbon aktif menurut SNI 06-3730-1995 yaitu maksimal 4,5% untuk 
arang aktif yang berbentuk butiran. 

Pengujian daya serap terhadap iodin pada karbon aktif bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan karbon aktif dalam menyerap molekul-molekul yang memiliki diameter kecil serta 
mengetahui kemampuan karbon aktif untuk menyerap larutan berwarna. Daya serap karbon aktif 
terhadap iodine mengindikasikan kemampuan karbon aktif untuk mengadsorpsi komponen dengan 
berat molekul rendah [15]. Berdasarkan pengujian daya serap terhadap iodin didapatkan daya serap 
karbon aktif terhadap I2 adalah 485,85369 mg/g. Daya serap terhadap iodin yang dihasilkan dari 
penelitian ini belum memenuhi standar kualitas karbon aktif menurut SNI 06-3730-1995 yaitu 
minimal 750 mg/g hal ini dikarenakan adanya senyawa hidrokarbon yang masih tertinggal pada 
permukaan karbon aktif. 

Kandungan BOD yang terdapat dalam limbah cair industri kain jumputan sebelum 
diadsorpsi adalah 827,5 mg/L. Jumlah ini hampir 14 kali lebih tinggi daripada kadar BOD yang 
diizinkan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel No. 08 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Limbah 
Cair untuk Industri Tekstil menyatakan bahwa nilai BOD maksimum yang layak dibuang agar tidak 
mencemari lingkungan adalah 60 mg/L. Karenanya, limbah ini harus diolah terlebih dahulu 
sebelum dibuang ke lingkungan. 

Salah satu pengolahan yang dapat dilakukan adalah dengan adsorpsi. Penelitian ini 
merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [9]. Sebelumnya limbah 
cair kain jumputan diolah menggunakan karbon aktif dari biji buah pinang hias secara batch. Kadar 
BOD dalam limbah cair kain jumputan setelah diadsorpsi secara kontinyu dengan menggunakan 
karbon aktif dari biji buah pinang hias ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil analisa kandungan BOD 
Tinggi Bed 

(cm) 
Waktu Sampling (menit) 

30 60 90 120 150 
5 38,69 9,15 2,36 3,1 7,2 

15 23,75 3,75 9,68 6,55 1,91 
25 24 11,735 23 28,55 1,91 

 
Dari tabel 1. diatas, semua nilai BOD yang didapatkan setelah adsorpsi telah memenuhi 

baku mutu lingkungan. Hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian telah memenuhi standar baku 
mutu yang diizinkan. Titik balik dimana limbah setelah proses adsorpsi melebihi baku mutu hingga 
waktu 150 menit tidak didapatkan. Hal tersebut berarti karbon aktif biji buah pinang hias memiliki 
waktu jenuh yang relatif lama, hal ini sangat mendukung proses kontinyu yang dijalankan. Semakin 
lama waktu jenuh karbon aktif, maka akan semakin banyak limbah yang bisa diolah. Gambar 2 
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menunjukkan hubungan antara tinggi bed yang terdapat pada kolom adsorpsi dan waktu sampling 
dengan nilai BOD yang tersisa didalam limbah cair industri kain jumputan. 

 
Gambar 2. Kadar BOD setelah adsorpsi 

 
Kandungan BOD dari tiap sampel mengalami penurunan yang drastis setelah diadsorpsi 

secara kontinyu dengan menggunakan karbon aktif dari biji pinang hias. Dari grafik diatas dapat 
dilihat bahwa pada tinggi bed 5 cm kandungan BOD yang paling sedikit tersisa adalah pada waktu 
sampling 90 menit yaitu sebesar 2,36 mg/L. Pada tinggi bed 15 dan 25 cm kandungan BOD yang 
paling sedikit tersisa adalah pada waktu sampling 150 menit yaitu sebesar 1,91 mg/L.  

BOD menyatakan jumlah oksigen yang dikonsumsi bakteri untuk mendekomposisi bahan-
bahan organik secara aerobik [16]. BOD ditentukan dengan cara menginkubasi sampel dalam 
tempat tertutup selama 5 (lima) hari, kemudian dihitung oksigen yang hilang [16]. Jika BOD pada 
limbah tinggi dan langsung dibuang ke lingkungan, akan berakibat pada peningkatan pertumbuhan 
bakteri di dalam badan air, sehingga akan menurukan jumlah oksigen dalam air (dissolved oxygen) 
[16]. Salah satu faktor yang dapat menurunkan kandungan BOD didalam limbah cair industri kain 
jumputan adalah banyaknya jumlah karbon aktif yang menyerap komponen yang terdapat didalam 
limbah tersebut. Variasi tinggi bed berhubungan dengan jumlah karbon aktif, semakin tinggi bed 
dalam kolom adsorpsi maka jumlah karbon aktif didalamnya juga akan semakin banyak.  
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Gambar 3. Persentase BOD terserap 

 
Gambar 3 menunjukkan hubungan antara tinggi bed dan waktu sampling dengan persentase 

BOD yang terserap. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tinggi bed 5 cm persentase 
penyerapan BOD terbesar adalah pada waktu sampling 90 menit yaitu 99,7148%. Pada tinggi bed 
15 dan 25 cm persentase penyerapan BOD yang paling optimum adalah pada waktu sampling 150 
menit yaitu sebesar 99,7692%. Jika dibandingan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
[9] persentase penyerapan BOD yang mereka dapatkan sebesar 98,5029%, hasil penelitian ini dapat 
dikatakan lebih baik yaitu sebesar 99,7692%. Dengan demikian proses adsorpsi secara kontinyu 
memperlihatkan hasil yang lebih baik. Selain dalam peningkatan persentase penyerapan BOD, 
proses kontinyu juga mampu mengolah limbah cair kain jumputan dalam jumlah yang lebih banyak. 
Dalam 150 menit dengan laju alir 58 mL/menit, alat pengadsorpsi tersebut mampu mengolah 8,7 
liter limbah cair kain jumputan.  

Penurunan kandungan BOD dalam limbah cair industri kain jumputan dikarenakan karbon 
aktif dari biji pinang hias mampu menyerap komponen organik dan anorganik yang terdapat 
didalam limbah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya kandungan BOD dalam 
limbah cair industri kain jumputan, yaitu jumlah karbon yang digunakan untuk menyerap 
komponen organik, waktu kontak dan tingkat kejenuhan karbon aktif. Pada penelitian ini jumlah 
karbon dihubungkan dengan tinggi bed pada kolom adsorpsi. Semakin tinggi bed pada kolom maka 
semakin banyak juga jumlah karbon aktif yang terdapat didalamnya. Semakin banyak dosis dari 
activated carbon yang digunakan maka akan semakin baik dalam menurunkan kadar BOD [17]. 
Khusus untuk packed column, proses adsorpsi sangat bergantung pada ketinggian bed [18]. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan. Tinggi bed maksimum (25 cm) menunjukkan 
persentase penyerapan BOD yang optimum. Hal ini juga dapat dilihat dari persamaan liner pada 
gambar 2, untuk tinggi bed 25 cm yaitu y = -4,006x + 450,9 dengan koefisien korelasi (R) = 0,459. 
Harga R ini lebih besar daripada bed 5 dan 15 cm.  

KESIMPULAN 

1. Tinggi bed yang paling optimum untuk menurunkan kadar BOD selama 150 menit adalah 25 cm, 
dengan penurunan kadar BOD menjadi 1,91 mg/L atau persentase penyerapan sebesar 99,7692. 
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2. Proses adsorpsi limbah cair kain jumputan secara kontinyu menunjukkan hasil yang lebih baik 
dibandingkan secara batch. 

3. Karbon aktif dari biji buah pinang hias memiliki waktu jenuh yang relatif lama, sehingga sangat 
baik jika diaplikasikan untuk proses kontinyu. 
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ABSTRAK 
 
Ashpalt adalah  material untuk mengaspal yang dihasilkan dari ashpalt cement dan batu yang telah 
dihancurkan. Ashpalt cement dipanaskan pada ashpalt plants di dalam tangki, dan kemudian 
dicampurkan dengan bebatuan yang telah dihancurkan. Pemanasan pada ashpalt plants dilakukan 
dengan menggunakan burner sebagai alat pencampur bahan bakar dan udara sebagai oksidator pada 
proses pembakaran. Salah satu masalah yang ada pada burner ini adalah belum meratanya distribusi 
temperatur di dalam drum atau kiln sebagai alat pemanasan material pembuat aspal. Masih sulit 
didapatkan penelitian tentang karakteristik api dan panas yang terjadi pada proses tersebut, maka 
dilakukan penelitian tentang salah satu burner ini yang memiliki dua buah swirl dan dua buah klep 
pada aliran udaranya. Dilakukan simulasi menggunakan software FLUENT untuk mendapatkan 
distribusi temperatur yang terbaik dengan melakukan variasi pada bukaan kedua klep dan nilai 
equivalence ratio sebagai indikator banyaknya jumlah bahan bakar pada burner. Parameter yang 
diasumsikan adalah temperatur udara dan bahan bakar 300,15 K, reaksi pembakaran yang terjadi 
adalah reaksi pembakaran sempurna, fraksi massa bahan bakar solar (C16H29) adalah 100%. 
Variasi dilakukan dengan mengubah nilai equivalence ratio pada burner yaitu 0,25, 0,385, 0,6 dan 
1,2. Variasi juga dilakukan dengan merubah bukaan katup udara sekunder dan bukaan katup udara 
primer dengan konfigurasi 800-200, 700-300, 600-500 dan 500-600. Hasil yang didapatkan dari 
simulasi adalah : Distribusi temperatur akan semakin tinggi apabila konfigurasi dari bukaan katup 
lebih besar bukaan katup udara sekunder dibandingkan dengan bukaan katup udara primer. Nilai 
equivalence ratio yang baik untuk burner dengan dua buah swirl ini adalah mendekati nilai 
equivalence ratio 0,6. 

 
Kata kunci: Swirl, Kiln, Burner, Equivalence Ratio, Computational Fluid Dynamic 

PENDAHULUAN  

Pada saat ini, banyak industri yang telah menyadari bahwa usaha untuk meningkatkan 
efisiensi pada produksinya dengan cara mengoptimalkan kinerja peralatan akan dapat menghasilkan 
keuntungan bagi perusahaan. Produksi yang berkelanjutan akan menghasilkan produk yang akan 
terus berkembang dan dengan melakukan riset serta studi akan menghasilkan suatu produk yang 
lebih baik dibandingkan dengan produk yang sebelumnya. Pengembangan dari suatu produk lama 
menjadi produk baru tentunya tidaklah mudah, dan akan menimbulkan permasalahan baru dari 
kinerja produk baru tersebut. 

Di dalam hal ini, salah satu contoh adalah produk burner yang diproduksi oleh PT. X yang 
ingin dikembangkan dan diperbesar hasil produksinya dan sekarang telah menjadi burner generasi 
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terbaru. Tentunya pada generasi terbaru mengalami pengembangan, yaitu panjang kiln yang lebih 
panjang dibandingkan dengan generasi terdahulunya. Burner ini digunakan untuk pemanasan 
diposisikan pada salah satu ujung dari kiln. Batu yang dimasukkan dengan menggunakan conveyor 
diputar di dalam kiln dengan mengambil panas dari api burner. Batu yang masuk dengan suhu 
ruangan, setelah keluar dari kiln menjadi batu yang kelembapannya telah dikurangi dengan 
temperatur yang cukup panas. Dasar-dasar yang dipakai pada generasi terbaru tentunya tidaklah 
berbeda dibandingkan dengan generasi terdahulunya, akan tetapi timbul suatu masalah yang 
tentunya dengan analisis dan penelitian yang teliti dan berkelanjutan akan dapat mengatasi masalah 
yang timbul tersebut. Ouput atau hasil yang diharapkan dari burner dan kiln generasi terbaru ini 
adalah berupa batu yang telah berkurang moisture content-nya tidak dapat tercapai sesuai dengan 
yang diharapkan. Jumlah batu untuk pembuatan aspal yang dikurangi kelembapannya dengan cara 
memanaskan temperatur batu tersebut belum mencapai besar yang diharapkan pada awal 
pembuatan burner. 

Salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini adalah dengan 
melakukan studi terhadap burner, dengan melakukan analisa dari jumlah bahan bakar yang 
digunakan pada saat produk beroperasi, serta juga menganalisa bentuk fisik dari burner, yaitu 
bentuk nozzle pada burner. Selain itu burner ini juga memakai bahan bakar solar, yang cukup 
jarang terlihat pada burner-burner industri. Oleh karena itu, karakteristik api yang terjadi antara 
percampuran solar dan udara pada burner dapat dianalisa dengan menggunakan simulasi 
Computational Fluid Dynamic (CFD) yaitu dengan bantuan software Fluent dan Gambit. 

 
1.1 Perumusan masalah 

Pada laporan tugas akhir ini, membahas tentang karakteristik suatu nyala api pada burner 
produksi PT. X dengan variasi nilai equivalent ratio serta variasi bukaan katup udara primer dan 
bukaan katup udara sekunder (butterfly) pada perangkat lunak computational fluid dynamics. 

Percobaan akan difokuskan pada jenis burner yang sama dengan menggunakan analisa 
pembakarannya (hot flow). Variasi yang dilakukan adalah nilai equivalent ratio dari input bahan 
bakar solar dan udara pada burner, serta variasi bukaan butterfly yang ada pada burner. 

  
1.2 Tujuan Penelitian  

 Meningkatkan efisiensi dari burner pada kiln yang berfungsi sebagai pengurang moisture 
pada batu yang akan digunakan sebagai bahan dasar aspal. Dengan melakukan variasi pada nilai 
equivalent ratio yang diambil dari input udara dan input bahan bakar serta juga melakukan variasi 
pada butterfly yaitu katup udara primer dan katup udara sekunder dari burner. Untuk itu, dilakukan 
simulasi pada berbagai keadaan dan diharapkan dapat dilihat karakteristik dari api yang terbentuk 
dan temperatur api rata-rata yang dinilai paling tinggi agar didapatkan nilai yang paling memuaskan 
untuk pemanasan batu pada kiln.  Simulasi yang dilakukan terfokus  pada hot flow atau aliran panas 
dari api yang dihasilkan oleh burner tersebut.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Pemodelan 
 Simulasi yang dilakukan pada percobaan kali ini, dilakukan berdasarkan beberapa tahap, 
yaitu: 

1. Pembentukkan model 3D dari Burner dan detail komponen pada burner dengan 
menggunakan software Solidworks. 
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2. Meshing model tersebut dan melakukan identifikasi boundary pada sistem dengan 
menggunakan software Gambit. 

3. Melakukan iterasi atau perhitungan dengan menggunakan software Fluent agar didapatkan 
hasil simulasi seperti yang diinginkan. 

 
Pemodelan dengan menggunakan fluent ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi nilai 

equivalent ratio dan bukaan katup udara primer dan katup udara sekunder terhadap distribusi 
temperatur di dalam kiln. Hasil dari pemodelan ini diharapkan menjadi tuntunan untuk 
menghasilkan simulasi pembakaran yang sempurna. 

Ada beberapa parameter yang diasumsikan berdasarkan percobaan di lapangan dalam 
pemodelan tersebut, yaitu: 

1. Fraksi massa dari bahan bakar yang dipakai di dalam permodelan yaitu solar atau gasoil 
(C16H29) adalah 1. 

2. Reaksi pembakaran yang terjadi adalah reaksi pembakaran sempurna. 
3. Kecepatan injeksi udara tetap sebesar 98 m/s 
4. Temperatur solar dan temperatur udara adalah sebesar 27o C  atau 300,15 K. 

 
Dengan mengasumsikan nilai-nilai di atas diharapkan simulasi yang akan dijalankan 

mendekati keadaan sebenarnya sehingga hasil simulasi yang dilakukan dapat digunakan. Pemodelan 
yang dilakukan dengan menggunakan software juga dapat digunakan sebagai acuan untuk 
mengoptimalisasikan disain burner. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Burner yang dimaksud adalah burner produksi PT. X yang digunakan sebagai burner pada 
kiln. Dimensi dari burner dan disainnya didapatkan langsung dari pihak PT. X sehingga dapat 
dilakukan simulasinya. 

 

                            
Gambar 3. Geometri Burner   Gambar 4. Arah Aliran Udara dan Bahan Bakar  
             pada Burner 

 
Pada artikel ini, disain dilakukan dengan menggunakan software Solidworks 2010. Beberapa 

part yang menentukan dari disain ini adalah sebagai berikut : 
 

3.1 Inlet udara dan Inlet Bahan Bakar 
Inlet udara terdiri dari pipa yang bercabang dengan sumber udara dari satu buah blower, 

aliran udara masuk melalui pipa yang besar yang bekerja sebagai aliran udara sekunder seperti di 
tampilkan di Gambar 4. Pipa yang kecil merupakan pipa aliran udara primer yang nantinya bertemu 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 201 
 

langsung dengan bahan bakar. Diameter pipa udara primer sebesar 114,3 mm dan diameter pipa 
udara sekunder adalah 216,3 mm.Kedua buah pipa ini dibatasi oleh masing-masing satu katup, yang 
berguna untuk menahan aliran udara untuk menciptakan variasi kecepatan udara di dalam burner. 
Di dalam laporan ini, katup inilah yang divariasikan untuk mengetahui pengaruh dari masuknya 
udara melalui saluran udara primer dan saluran udara sekunder dengan bukaan katup yang berubah-
ubah untuk mendapatkan perubahan besar distribusi temperatur yang terjadi. 

 

 
Gambar 5. Letak Katup Dalam Burner 

 
Inlet bahan bakar merupakan tempat masuknya bahan bakar dari pompa yang berada di 

ujung burner. Diameter dari inlet bahan bakar adalah 16,10 mm dengan panjang total 940 mm. 
Pada akhir dari inlet bahan bakar ini merupakan atomizer yang berfungsi sebagai jalur keluarnya 
bahan bakar untuk bertemu dengan aliran udara. 

Simulasi yang  dilakukan adalah pengkondisian suatu burner kiln yang digunakan untuk 
mengurangi moisture dari batu. Pada burner ini terdapat dua buah swirl yang mempengaruhi aliran 
udara di dalam burner yang akan bercampur dengan bahan bakar solar. Untuk mendapatkan nilai 
distribusi temperatur yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengeringkan batu, dibutuhkan beberapa 
variasi dari nilai equivalent ratio pada burner yang mengindikasikan banyaknya bahan bakar yang 
dipakai di dalm percampuran antara bahan bakar dengan udara.  Dengan menggunakan parameter-
parameter yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, telah didapatkan hasil distribusi 
temperatur di dalam kiln.  

Pada artikel ini akan ditampilkan  hasil distribusi temperatur yang didapatkan yang telah 
dipengaruhi oleh nilai equivalent ratio serta swirl ganda yang ada di dalam burner. Akan 
dibandingkan pengaruh bertambahnya nilai equivalent ratio serta pengaruh bukaan butterfly atau 
klep yang ada pada saluran udara pada burner. Akan dilihat distribusi temperatur dari burner yang 
dilihat dari plane  tengah burner dimulai dari ujung masuknya bahan bakar sampai ke ujung kiln 
burner. Data yang didapatkan merupakan distribusi temperatur yang diambil dari sumbu X dari 
plane tengah burner. Gambar  6. berikut merupakan ilustrasi dari besar jarak pada data yang akan 
ditampilkan. 
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Gambar 6. Ilustrasi Nilai Jarak pada Sumbu X 

 
 Gambar 7 dan Gamba 8 masing-masing menunjukkan distribusi temperatur pada plane 

tengah burner pada bukaan katup 80-20 dengan equivalent ratio 0,25 dan 0,385. 
 

 
istribusi temperatur pada plane tengah 385 

 
  
Gambar 8 dan 9 masing-masing menunjukkan  distribusi temperatur pada plane tengah burner 

pada bukaan klep 80-20 dengan equivalent ratio 0,6 dan 1,2 
 

 
 
  
 

 
3.2 Grafik Bukaan Klep 80-20 dengan Variasi Equivalent Ratio 

  Pada perbandingan  Gambar 10, menunjukkan grafik distribusi temperatur dengan bukaan 
80-20 pada plane tengah dengan variasi equivalent ratio ini, didapatkan bahwa nilai temperatur 
pada X= -5 mulai naik secara drastis dikarenakan bahan bakar solar mulai bertemu dengan udara 

Gambar 7. Kontur Temperatur pada Plane 
Tengah Burner 80-20 eqr 0,25 

Gambar 8. Kontur Temperatur pada Plane 
Tengah Burner 80-20 eqr 0,385 

Gambar 8. Kontur Temperatur pada Plane 
Tengah Burner 80-20 eqr 0,6 

Gambar 9. Kontur Temperatur pada 
Plane Tengah Burner 80-20 eqr 1,2 
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yang telah mengalami turbulensi akibat dari pengaruh swirl ganda yang terletak pada ujung aliran 
udara. 

 
Gambar 10. Grafik Distribusi Temperatur Bukaan 80-20 dengan Variasi EQR 

 
Temperatur maksimum yang didapatkan di sekitar jarak x=-4 di antara setiap equivalent 

ratio tidak berbeda jauh, pada equivalent ratio 0,25 sebesar 2227 K, pada equivalent ratio 0,385 
sebesar 2373 K, pada equivalent ratio 0,6 sebesar 2359 K dan pada equivalent ratio 1,2 sebesar 
2374 K. Meskipun temperatur yang terbesar adalah pada equivalent ratio 1,2, distribusi temperatur 
rata-rata yang terbesar adalah pada  equivalent ratio 0,385, kemudian yang kedua equivalent ratio 
0,6, lalu equivalent ratio 1,2 dan yang terendah adalah pada equivalent ratio 0,25. Karena yang 
dicari merupakan distribusi temperatur yang tertinggi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada 
bukaan klep 80-20 yang terbaik adalah dengan menggunakan nilai equivalent ratio 0,385. 

KESIMPULAN 

Untuk Bukaan 80-20 temperatur paling tinggi ada pada equivalent ratio 0,385, untuk bukaan 
70-30 nilai temperatur tertinggi adalah pada equivalent ratio 1,2, untuk bukaan klep 60-50 nilai 
temperatur tertinggi adalah nilai equivalent ratio 1,2 dan untuk bukaan 50-60 nilai temperatur 
tertinggi pada nilai equivalent ratio 0,6. Akan tetapi, apabila kita melihat semua grafiknya, dari 
semua variasi nilai equivalent ratio ini, nilai equivalent ratio 0,6 menunjukkan nilai temperatur 
yang cukup tinggi pada semua bukaan klep dan distribusi temperatur pada jarak x=-2 sampai x=2 
selalu sekitar 1200 K. Pada nilai equivalent ratio yang lain terlihat perubahan yang cukup signifikan 
meskipun dapat mencapai temperatur tertinggi pada keadaan tertentu. 
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ABSTRAK 
 

Kandungan fosfat dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih 
dahulu akan terus meningkat seiring waktu yang lama kelamaan akan terakumulasi dan menjadi 
masalah karena mencemari lingkungan. Banyaknya enceng gondok yang bertebaran dibadan air 
merupakan efek dari eutrofikasi yang disebabkan oleh kandungan fosfat yang sangat berlebihan. 
Akibatnya, kualitas air di banyak ekosistem air menjadi sangat menurun, demikian pula kandungan 
oksigen terlarut dan kemampuan daya dukung badan air terhadap biota air juga ikut menurun. Salah 
satu metode pengolahan air limbah adalah dengan adsorpsi (penyerapan di permukaan) dengan 
menggunakan media penyerap (adsorben). Penelitian ini menggunakan adsorben tanah liat yang 
dibentuk menjadi keramik dengan pemanasan tinggi 1000oC lalu diaktivasi dengan menggunakan 
larutan NaOH 48%. Penelitian ini menggunakan kolom dengan tinggi 50 cm dan diameter 1 in 
dengan variasi waktu kontak antara air limbah dengan adsorben antara 1 sampai 10 jam. Penurunan 
kandungan fosfat terbanyak pada waktu kontak 10 jam yaitu sebesar 97,93%.    

Kata Kunci: Fosfat, Air Limbah, Eutrofikasi, Adsorpsi, Adsorben Keramik.  
 
 
PENDAHULUAN  

Salah satu senyawa kimia yang terkandung dalam deterjen adalah fosfat. Kandungan fosfat 
dalam air limbah sisa pencucian terus meningkat seiring waktu, sedangkan hampir semua aktivitas 
pencucian membuang air sisa pencucian langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih 
dahulu, maka hal ini lambat laun akan terjadi akumulasi jumlah fosfat di badan air. Akibat dari 
akumulasi jumlah fosfat dibadan air antara lain menyebabkan eutrofikasi dimana badan air menjadi 
kaya akan nutrien terlarut. Banyaknya enceng gondok yang bertebaran dimana-mana juga 
disebabkan oleh fosfat yang sangat berlebihan. Akibatnya, kualitas air di banyak ekosistem air 
menjadi sangat menurun, demikian pula kandungan oksigen terlarut dan kemampuan daya dukung 
badan air terhadap biota air juga ikut menurun. 

Permasalahan yang ada dalam pengolahan air limbah sisa pencucian adalah belum adanya 
sistem pengolahan yang efektif dan efisien secara teknis maupun ekonomis. Metode pengolahan 
yang ada selama ini adalah koagulasi dan flokulasi yang membutuhkan banyak zat kimia dan 
metoda biologi yang menghasilkan sludge yang menjadi problem tersendiri bagi lingkungan. 

Tanah liat berasal dari kerak bumi yang terjadi karena pelapukan dan erosi angin, air dan 
gletser sehingga berbentuk halus. Pada tanah liat terdapat akar – akaran dan sisa tumbuh – 
tumbuhan serta bahan organik lainnya yang membusuk sehingga tanah liat menjadi berwarna [1]. 
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Tanah liat memiliki sifat paling stabil dan paling tahan erosi. Walaupun tanah liat miskin akan pori 
– pori besar dalam hal ini kapasitas infiltrasinya sangat rendah, namun di pihak lain tanah liat 
mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan tanah pasir dan tanah debu, yaitu: 
1. Liat mempunyai kemantapan struktur yang tinggi 
2. Kapasitas penampungan airnya tinggi. 

Di alam, tanah liat (lempung) terbagi menjadi dua jenis, yaitu [2]:  
1. Tanah liat primer 

Tanah liat primer adalah jenis tanah liat yang dihasilkan dari pelapukan batuan feldspatik 
oleh tenaga endogen yang tidak berpindah dari batuan induk. Karena tidak terbawa oleh arus air, 
angin maupun gletser, maka tanah liat ini tidak berpindah tempat sehingga sifatnya lebih murni 
dibandingkan dengan tanah liat sekunder. Tanah liat primer cenderung berbutir kasar, tidak plastis, 
daya leburnya tinggi dan daya susutnya kecil. Karena tidak tercampur dengan bahan organik seperti 
humus, ranting atau daun busuk dan sebagainya, maka tanah liat berwarna putih atau putih kusam. 

Pada umumnya tanah liat primer bersifat tahan api. Suhu matang berkisar antara 1300oC s/d 
1750oC. Yang termasuk tanah liat jenis ini antara lain : bentonite, feldspar, kwarsa dan dolomit, 
biasanya terdapat di tempat – tempat yang lebih tinggi daripada letak tanah sekunder. Mineral 
kuarsa dan alumina dapat digolongkan sebagai jenis tanah liat primer karena merupakan hasil 
samping pelapukan batuan feldspatik yang menghasilkan tanah liat kaolinit. 

 
2.  Tanah liat sekunder 

Tanah liat sekunder adalah jenis tanah liat hasil pelapukan batuan feldspatik yang berpindah 
jauh dari batuan induknya karena tenaga eksogen, dan dalam perjalanan bercampur dengan bahan – 
bahan organik maupun anorganik sehingga merubah sifat – sifat kimia maupun fisika tanah liat 
tersebut. Jumlah tanah liat sekunder lebih banyak dari tanah liat primer. Pada umumnya tanah liat 
sekunder lebih plastis dan mempunyai daya susut yang lebih besar daripada tanah liat primer. 
Setelah dibakar, warnanya menjadi lebih terang dari krem muda, abu – abu muda ke coklat. 
Semakin tinggi suhu bakarnya semakin keras dan semakin kecil porositasnya, sehingga benda 
keramik menjadi kedap air. 

Menurut titik leburnya, tanah liat sekunder dapat dibagi menjadi lima kelompok besar, yaitu:  
a. Tanah liat tahan api (Fire clays) 

Tanah liat tahan api dapat ditemukan di alam berbentuk bongkahan padat dan berwarna 
terang (putih) ke abu – abu gelap menuju kehitaman, beberapa di antaranya berkadar alumina 
tinggi dan kadar alkalinya rendah. Titik leburnya mencapai suhu ± 1500oC. Tanah liat yang 
tergolong jenis ini adalah tanah liat yang tahan dibakar pada suhu tinggi tanpa berubah bentuk, 
misalnya kaolin dan mineral tahan api seperti alumina dan silika. Bahan ini sering digunakan 
untuk pembuatan porselin, karena beberapa sifatnya yang menguntungkan antara lain berwarna 
putih, mempunyai daya lentur dan sebagainya, maka kaolin juga dipakai sebagai bahan pengisi 
untuk produk kertas dan kosmetik. 
b. Tanah liat stoneware 

Tanah liat stoneware ialah tanah liat yang berwarna abu – abu, plastis, mempunyai sifat 
tahan api dan mempunyai ukuran butir tidak terlalu halus. Titik lebur tanah liat stoneware bisa 
mencapai suhu 1400oC. Tanah liat jenis ini dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan 
benda keramik alat rumah tangga tanpa atau menggunakan campuran bahan lain. Setelah suhu 
pembakaran mencapai ± 1250oC, sifat fisiknya berubah menjadi keras seperti batu, padat, kedap 
air dan bila diketuk bersuara nyaring. 
c. Ball clay 
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Ball clay disebut juga sebagai tanah liat sedimen yang memiliki sifat berbutir halus, 
mempunyai tingkat plastisitas sangat tinggi, daya susutnya besar dan biasanya berwarna abu - 
abu. Mempunyai titik lebur antara 1250oC s/d 1350oC. Karena sangat plastis, ball clay tidak 
dapat dibentuk sehingga hanya dapat dipakai sebagai bahan campuran pembuatan massa tanah 
liat siap pakai. 
d. Tanah liat merah (earthenware clay) 

Tanah liat jenis ini sangat banyak terdapat di alam. Tingkat keplastisannya cukup, sehingga 
mudah dibentuk, warna bakar merah coklat dan titik leburnya sekitar 1100oC s/d 1200oC. 
Banyak digunakan di industri bata, genteng dan gerabah kasar dan halus. Warna alaminya tidak 
merah terang tetapi merah karat, karena kandungan besinya mencapai 8 %. Bila diglasir 
warnanya akan lebih kaya, khususnya dengan menggunakan glasir timbal. Melihat kelebihan – 
kelebihan dari tanah liat merah (earthenware clay) di atas, maka pada penelitian ini digunakan 
tanah liat jenis ini. 

Tanah liat memiliki kemampuan sebagai adsorben dalam mengadsorpsi unsur-unsur logam 
diantaranya Pb, Cr, As dan Cd. Kemampuan ini karena tanah liat memiliki kandungan unsur-unsur 
anorganik antara lain SiO2 dan Al2O3 selain itu tanah liat juga memiliki pori-pori yang sangat luas 
mencapai 800 m2/gr. Penelitian terdahulu menunjukkan kandungan silika mencapai 47%, alumina 
18,59%, dan besi 7,39% [3]. Untuk meningkatkan kemampuan tanah liat sebagai adsorben perlu 
dilakukan aktivasi fisika terhadap unsur-unsur yang terkandung pada tanah liat tersebut. 

Beberapa metode yang dilakukan untuk mengaktivasi tanah liat sebagai adsorben adalah 
dengan cara perendaman pada larutan asam ataupun basa. Proses pemanasan juga memiliki fungsi 
untuk memperluas area permukaan adsorpsi pada tanah liat. Untuk itu diperlukan pemilihan larutan 
asam dan basa dan juga penentuan temperatur pemanasan. 

Adsorpsi terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada 
permukaan zat padat. Molekul-molekul pada permukaan zat padat atau zat cair, mempunyai gaya 
tarik ke arah dalam, karena tidak ada gaya-gaya lain yang mengimbangi. Adanya gaya-gaya ini 
menyebabkan zat padat dan zat cair, mempunyai gaya adsorpsi. Adsorpsi berbeda dengan absorpsi. 
Pada absorpsi zat yang diserap masuk ke dalam absorben sedangkan pada adsorpsi zat yang diserap 
hanya terdapat pada permukaannya [4]. Komponen yang terserap disebut adsorbat (adsorbate), 
sedangkan daerah tempat terjadinya penyerapan disebut adsorben (adsorbent/ substrate). 

Adsorpsi fisika memiliki kekuatan ikatan yang relatif lemah antara molekul yang teradsorpsi 
dan molekul pengadasorpsi, ikatan yang terjadi adalah ikatan Van der Waals. Kondisi ini berbeda 
jika yang terjadi adalah ikatan adsorpsi kimia, disini yang terjadi adalah suatu transfer elektron. 
Sehingga menyebabkan keadaan molekul adsorben dan adsorbat berbeda antara keadaan awal 
dengan keadaan setelah adsorpsi terjadi. Keadaan ini terjadi karena pada adsorpsi kimia ini terjadi 
adanya elektron yang mengisi ruang kosong pada elektron valensi, keadaan ini memungkinkan 
terjadinya kejenuhan pada elektron valensi [5]. 

Daya adsorpsi pada beberapa penelitian akan semakin meningkat dengan lamanya waktu 
kontak anatara adsorbat dan adsorben [6]. Kemampuan adsorben dapat diukur menggunakan cara 
yang paling sederhana yaitu dengan cara membandingkan konsentrasi adsorbat sebelum dan 
sesudah adsorpsi ataupun dengan menggunakan spektroskopi.  
 Dalam proses adsorpsi faktor pemilihan adsorben merupakan suatu yang sangat penting 
selain faktor kondisi operasi. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan atau penentuan adsorben yang 
tepat yaitu harus memenuhi beberapa syarat diantaranya [7]: 

1. Adsorben tersebut harus mempunyai daya serap yang tinggi. 
2. Harus mempunyai luas permukaan yang besar. 
3. Adsorben tersebut tidak larut didalam zat yang akan di adsorpsi 
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4. Tidak terjadi reaksi dengan zat yang akan dimurnikan. 
5. Dapat dilakukan regenerasi dengan mudah 
6. Tidak beracun. 

Adsorben ialah zat yang melakukan penyerapan terhadap zat lain (baik cairan maupun gas) 
pada proses adsorpsi. Umumnya adsorben bersifat spesifik, hanya menyerap zat tertentu. Dalam 
memilih jenis adsorben pada proses adsorpsi, disesuaikan dengan sifat dan keadaan zat yang akan 
diadsorpsi. Tiap partikel adsorben dikelilingi oleh molekul yang diserap karena terjadi interaksi 
tarik menarik. Penyerapan bersifat selektif, yang diserap hanya zat terlarut atau pelarut sangat mirip 
dengan penyerapan gas oleh zat padat. 

 
METODELOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan 
Peralatan yang digunakan yaitu rangkaian alat adsorpsi yang terdiri dari kolom adsorpsi 

yang terbuat dari kaca berdiameter 2 in, ketinggian 50 cm, pompa sentrifugal, flowmeter, pengatur 
aliran, pipa paralon, rangka besi, tanki penampung umpan dan tangki penampung effluen. Selain itu 
dibutuhkan juga peralatan pencetak adsorben, pengaduk, furnace dan oven. Bahan yang digunakan 
adalah tanah liat, Na5P3O10 (STPP), NaOH 48% dan aquades. Alat ukur dan analisa yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pH meter, Atomic Absorpsion Spectrophotometer (AAS).  

 
Variabel Penelitian 

Bahan pembuat adsorben terbuat dari tanah liat yang dicetak berbentuk bola-bola kecil 
dengan diameter 0,5 cm kemudian dibakar dengan furnace suhu tinggi 1000 – 1300oC sehingga 
terbentuk keramik. Adsorben yang telah berbentuk keramik kemudian diaktivasi dengan cara 
direndam dalam larutan NaOH 48% selama 1 (satu) jam untuk mengisi muatan negatif pada 
permukaan adsorben, lalu adsorben dicuci dengan aquadest dan kemudian dikeringkan didalam 
oven dengan suhu 150oC selama 1 jam. Setelah adsorben benar-benar kering lalu adsorben 
dimasukkan kedalam kolom adsorpsi untuk kemudian dikontakkan dengan air limbah.  
 

     
 

Gambar 1. Rangkaian Alat Adsorpsi   Gambar 2. Adsorben 
 

Air limbah yang digunakan merupakan air limbah buatan / sintetis yang dibuat dengan 
melarutkan 200,18 mg STPP (Sodium Tri Poli Phosfat) Na5P3O7 kedalam 1 liter aquadest. Air 
limbah dikontakkan dengan adsorben di dalam kolom adsorpsi dengan cara dialirkan dengan 
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flowrate 2 liter/menit dengan variasi waktu kontak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam. Parameter yang 
akan diteliti adalah konsentrasi fosfat pada air limbah sebelum dan sesudah dikontakkan dengan 
adsorben. 
Kapasitas adsorpsi dihitung dengan persamaan berikut ini: 
 

                       qe  =   [Co] - [Ct]                                                                                       (1) 
 

dan persentase adsorpsi dihitung dengan persamaan: 
 

                         % qe  =    [Co] - [Ct]      x 100%                                                                      (2) 
               [Co] 

Dimana Co adalah jumlah konsentrasi awal dan Ct adalah jumlah konsentrasi akhir kandungan 
fosfat dalam air limbah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Penurunan konsentrasi fosfat pada air limbah dengan variasi waktu kontak 
Sampel Waktu Kontak 

(jam) 
Konsentrasi fosfat 

(mg/L) 
Persentase Penurunan 

fosfat (%) 
 

Sampel 1 
0 
1 

200,18 
142,22 

0 
28,95 

Sampel 2 2 110,16 44,97 
Sampel 3 
Sampel 4 
Sampel 5 
Sampel 6 
Sampel 7 
Sampel 8 
Sampel 9 

 Sampel 10 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

83,18 
64,43 
44,46 
32,42 
17,19 
11,12 
6,66 
4,14 

58,45 
67,81 
77,79 
83,80 
91,41 
94,44 
96,67 
97,93 

 
Gambar 3. Grafik penurunan konsentrasi fosfat dengan variasi waktu kontak  
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Dari gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap 
konsentrasi fosfat yang terkandung pada air limbah dan penurunan terbanyak adalah pada waktu 
kontak 10 jam, makin lama waktu kontak maka konsentrasi fosfat semakin menurun. Ini 
menunjukkan bahwa waktu kontak mempunyai peranan penting dalam proses adsorpsi yang terjadi. 
Prose aktivasi adsorben dengan larutan NaOH 48% berfungsi untuk mengisi gugus hidroksil (OH-) 
pada adsorben dimana ion hidroksil ini untuk dipertukarkan dengan ion fosfat (PO4

3-), makin lama 
waktu kontak antara limbah dengan adsorben maka makin banyak pula terjadinya pertukaran ion 
(ion exchange) antara fosfat dengan adsorben. Hal inilah yang membuat konsentrasi fosfat dalam 
air limbah jadi menurun. Namun penurunan konsentrasi fosfat ini belum memenuhi baku mutu yang 
ditetapkan pemerintah yaitu 2 mg/L.  

KESIMPULAN 

Penggunaan adsorben keramik dalam pengolahan air limbah yang mengandung fosfat 
mampu menurunkan jumlah kandungan fosfat yang cukup signifikan. Aktivasi dengan larutan 
NaOH 48% pada adsorben diperlukan untuk membantu proses adsorpsi. Pada waktu kontak 10 jam 
adsorben ini dapat menurunkan kandungan fosfat hingga 97,93%, dimana sisa konsentrasi fosfat 
yang masih terkandung didalam air limbah adalah sebesar 4,14 mg/L, namun jumlah ini masih 
belum memenuhi standar baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah yaitu 2 mg/L. Dengan 
demikian perlu dilanjutkan lagi penelitian ini agar didapatkan waktu optimum yang dapat 
menurunkan kandungan fosfat pada air limbah hingga mencapai standar baku mutu yang ditentukan 
oleh pemerintah.    
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ABSTRAK 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, mengamanatkan 
dan menegaskan arti penting pelestarian benda-benda cagar budaya bagi identitas dan sejarah 
perkembangan sebuah kota.  Kebijakan Pemerintah kota Surabaya untuk mengiantisipasi  
perkembangan kota yang sangat cepat dan penuh pengaruh intervensi komersial, melakukan  
kebijakan untuk tetap menjaga dan melestarikan kawasan kawasan tua yang ada dikota yang telah  
menjadi identitas dan sejarah perkembangan kota. Salah satu hasil kebijakan Pemerintah 
Kotamadya Surabaya adalah menetapkan kawasan sepanjang jalan Tunjungan sebagai kawasan 
cagar budaya dan ditetapkan untuk dikembalikan keindahan dan keunikan arsitekturalnya serta 
menjadikannya sebagai kawasan wisata di Surabaya.  
Kampung Ketandan adalah salah satu kampung yang merupakan kesatuan dengan kawasan 
Tunjungan. Kampung yang dikelilingi oleh 4 jalan protokol kota dan teridentifikasi keberadaannya 
sejak 1270’an, berpotensi untuk dikembangkan sebagai pendukung wisata kawasan Tunjungan. 
Potensi kampung Ketandan perlu di gali dan di temukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah 
Kotamadya Surabaya terhadap kawasan wisataTunjungan.  
  Kegiatan penelitian “Potensi Kampung Ketandan sebagai living museum kota Surabaya”  
merupakan kegiatan indentifikasi ragam  ruang publik kampung yang ada dan struktur 
pembentuknya yang berpotensi untuk dijadikan identitas arsitektur kampung Ketandan. Penelitian 
ini merupakan penelitian tipologi yaitu pengklasifikasian   dan verifikasi struktur fisik pelingkup 
ruang luar kampung untuk mendapatkan gambaran langgam arsitektur  kampung “Surabayan”    
 
Kata kunci :  Identifikasi Ruang Publik Kampung, Pelingkup Ruang Luar, Living Museum. 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, 

mengamanatkan dan menegaskan arti penting pelestarian benda-benda cagar budaya bagi identitas 
dan sejarah perkembangan sebuah kota.  Kebijakan Pemerintah kota Surabaya untuk 
mengiantisipasi  perkembangan kota yang sangat cepat dan penuh pengaruh intervensi komersial, 
melakukan  kebijakan untuk tetap menjaga dan melestarikan kawasan kawasan tua yang ada dikota 
yang telah  menjadi identitas dan sejarah perkembangan kota. Salah satu hasil kebijakan Pemerintah 
Kotamadya Surabaya adalah menetapkan kawasan sepanjang jalan Tunjungan sebagai kawasan 
cagar budaya dan ditetapkan untuk dikembalikan keindahan dan keunikan arsitekturalnya serta 
menjadikannya sebagai kawasan wisata di Surabaya.  

Paradigma baru “sustainability”  yang digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota serta 
perancangan kota (urban design) menjadi trending konsep struktur kota yang menyatu dengan 
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perkembangan masyarakat, politik, ekonomi, kelembagaan dan fisik ekologisnya. Salah satu teori 
perkotaan yaitu “Organism Theory” menunjukan  kekuatan dinamis  terjadi dalam struktur kota 
berkelanjutan  terbentuk oleh faktor faktor fisik lingkungan.  Berdasarkan argumentasi terhadap 
teori organis ini (muncul pertama kali akibat tuntutan terhadap sosiologi kota,  khususnya pada 
Chicago School tahun 1920) yaitu argumentasi McKenzie dalam Elewa (1989), kota diibaratkan 
sebagai suatu organisme yang memiliki fungsi, tumbuh – berkembang – mati.  Organisme kota 
tersusun dari organ utama (mayor) dan organ minor, dihubungkan dengan jaringan syaraf dan 
sistem sirkulasi. Sel pada obyek kota ekivalen dengan lahan perorangan atau kavling.  
Dalam hal kampung sebagai representasi kota dalam wilayah kecil, dapat dilihat adanya ekivalen 
terhadap teori organis ini. Unit-unit bangunan didalam kampung identik dengan elemen-elemen  
fisik dan rupa pembentuk organisme, gang yang ada ibarat sistem sirkulasi yang menghubungkan 
sel-sel dari ruang luar bersama yang terbentuk dari interaksi sosial  yang terus menerus hidup secara 
alami. 
 Struktur ruang publik dalam kampung Ketandan  yang tetap hidup dan berkembang menjadi 
ciri dan identitas kampung Surabayan (khususnya karena terletak menjadi kesatuan dengan jl 
Tunjungan yang menjadi destinasi wisata utama di Surabaya) perlu digali dan dijelaskan untuk 
mendukung kebijakan Pemerintah Kotamadya Surabaya menjadikan sebagai living museum.  
 
1.2 Kampung Ketandan. 

Kampung Ketandan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalan Tunjungan yang 
ditetapkan  sebagai kawasan wisata  di Surabaya. Kampung Ketandan   telah ditengarai telah ada 
dalam peta kota Surabaya sejak lama (tertulis pada peta tahun 1270). 
Kampung Ketandan dikelilingi 4 ruas jalan utama dalam kota yaitu jalan Tunjungan – jalan 
Embong Malang – jalan Blauran – jalan Praban. Kawasan  ini terdiri dari kampung Ketandan, 
kampung Kebangsren  dan kampung Blauran. Luas kampung Ketandan sendiri adalah sekitar 60 ha, 
mempunyai kepadatan yang tinggi.  Mata pencaharian masyarakatnya beragam  mulai dari penjual 
rokok, home industri, percetakan kecil, tempat kos, warung dan toko maupun kantor swasta. 

Dalam survey awal dan wawancara dengan masyarakat kampung Ketandan ditemukan 
bagaimana subyek yaitu masyarakat kampung Ketandan yang telah tinggal dalam setting tertentu 
ini mempunyai kehidupan sosial yang hidup secara alami dan khas.  Kehidupan sosial  yang terjadi 
dipengaruhi oleh elemen-elemen pelingkup fisik yang membentuknya. Identifikasi kekhasan 
pelingkup fisik sebagai struktur ruang luar publik kampung yang terintegrasi dengan kehidupan 
sosial yang terjadi secara terus menerus  merupakan  kekayaan  dan gambaran utuh potensi 
kampung Ketandan untuk mendukung tujuan kampung Ketandan sebagai living museum. 

 

 
Gambar 1. Peta Kampung Ketandan, Surabaya. 
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1.3 Masalah 
Potensi kampung Ketandan yang pada pengamatan pertama ditengarai ada, perlu di data dan 

digali untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kotamadya Surabaya terhadap kawasan 
wisataTunjungan. Permasalahan yang dihadapi dalam pendataan / inventory Bangunan dan 
Kawasan kampung Ketandan adalah: 

a. Potensi eksisting bangunan dan fasilitas umum kampung Ketandan yang belum terdata  
(tipologi dan keunikan kampung sebagai identitas kawasan). 

b. Identifikasi dan verifikasi ruang luar kampung dan pelingkup fisiknya sebagai ruang 
publik yang khas dan unik akan menjadi obyek wisata yang menjadikan kampung 
Ketandan sebagai living museum.  

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat yang ingin melestarikan 
kehidupan sosial yang terbangun sejak dahulu dan mendapatkan pendampingan  dalam menata 
lingkungan fisik serta mengembangkan   perikehidupan  sosial; ekonomi dan budaya yang 
berkelanjutan secara mandiri. 

Lebih jauh hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kotamadya 
Surabaya sebagai masukan kebijakan pemerintah setempat untuk mengarahkan dan mendampingi 
masyarakat kampung Ketandan dalam mendukung kampungnya sebagai living museum.  Makalah 
ini menyampaikan temuan adanya pola-pola kehidupan sosial yang tetap dan khas serta struktur 
pelingkupnya sebagai ruang publik kampong dalam gambar dan sketsa. 
 
METODE PENELITIAN 

2.1 Dasar Teori 
Beberapa teori yang penting dan mendukung penelitian ini adalah: 

1. Struktur ruang publik dlam kampung yang berkelanjutan. 
Untuk mendapatkan standard kebutuhan perkehidupan dalam sebuah kampung berkelanjutan, 
tipologi kota berkelanjutan dapat digunakan sebagai acuan standard kebutuhan yang holistik dan 
inklusif bagi sebuah struktur ruang publik dalam kampung.  
Penelitian masalah lingkungan (Newman 1996; Kenworth, 2006) mengungkapkan bentuk kota 
mempunyai pengaruh langsung terhadap habitat, ekosistem, keanekaragaman dan kualitas 
melalui konsumsi lahan, fragmentasi habitat serta konversi lahan terbuka hijau. Struktur bentuk 
kota juga berpengaruh terhadap perilaku pergerakan. 
Kota berkelanjutan memiliki kriteria sebagai berikut; 
 Pengaruh kepadatan antara penduduk atau unit bangunan dengan luas lahan suatu kawasan 

menunjukkan kelayakan/ambang batas yang dipersyaratkan untuk keberlangsungan aktivitas 
yang membangkitkan interaksi sosial melalui kompaksi 

 Keragaman aktivitas merupakan esensi dari kota berkelanjutan.  
Penggunaa lahan campuran atau zonasi yang heterogin memungkinkan kegunaan lahan saling 
membutuhkan untuk saling berdekatan sehingga mengurangi jarak tempuh antar aktivitas. 
Tata guna lahan campuran dalam radius yang dekat, memungkinkan untuk dicapai dengan 
berjalan kaki atau bersepeda. Disamping itu penggunaan lahan campuran dapat merevitalisasi 
kawasan kota dengan penambahan fungsi baru. 

 Kompaksi suatu lingkungan binaan daat meminimalkan energi untuk transportasi, air barang 
dan manusia. Kota berkelanjutan harus padat, kompak, beragam dan terintegrasi secara kuat, 
dengan demikian struktur ruang kota yang terbentuk akan dapat mendorong masyarakat untuk 
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berjalan kaki dengan mudah dan mengurangi keinginan untuk menggunakan kendaraan 
pribadi. 

 Bentuk kota berkelanjutan harus memiliki struktur kota yang sesuai untu melakukan 
pergerakan dengan berjalan kaki, bersepeda dan angkutan umum secara efisien, kompak dan 
mendorong interaksi sosial. 

 Mereduksi kebutuhan energi dan penggunaan energi pasif dengan passive solar design adalah 
konsep yang  tepat dalam usaha meminimalkan kebutuhan akan pemanasan ataupun 
pendidnginan bangunan melalui sumber energi konvensional Mougtin dan Peter (2005) 
menyampaikan beberapa kriteria desain (Bentuk bangunan; Koridor jalan; Desain bangunan; 
material penutup permukaan; Vegetasi dan permukaan air; transportasi) yang dapat 
meningkatkan iklim mikro dan mewujudkan kota berkelanjutan. 

 Penghijauan merupakan konsep yang penting untuk mewujudkan kota berkelanjutan, karena 
penghijauan memiliki kemampuan emberikan kontribusi positif pengembangan kota 
berkelanjutan. Dengan penghijauan integrasi antara alam dan kota tetap menjaga kehadiran 
akan kehidupan masyarakat kota.  

 
2. Agus (2012 dalam penelitiannya merekonstruksi kriteria struktur kota berkelanjutan berdasarkan 

pendekatan terhadap teori-teori diatas menjadi suatu model teoritis kriteria struktur kota 
berkelanjutan (Kepadatan;Keragaman aktivitas; tata guna lahan campuran; Kompaksi antar 
elemen struktur kota). Dua kriteria berikutnya adalah desain yang diperlukan untuk mewujudkan 
rancang kota yang berkelanjutan.  

 
Kampung Ketandan dapat diekivalensikan sebagai bentuk kota dalam sekala kecil/kawasan 

yang terletak ditengah kota dan mempunyai elemen-elemen yang setara dengan elemen kota 
(tataguna, vegetasi, utilitas lingkungan, jalur pergerakan, keragaman aktivitas, bangunan dan 
fasilitas umum) yang dibangun berdasarkan ekonomi, budaya dan sosial.  

 
2.2 Metode pendekatan 

Sintetis dari kajian pustaka diatas dan berdasarkan pengamatan kondisi eksisting kampung 
Ketandan memperlihatkan bahwa kampung ini secara teoritis memiliki struktur pembentuk 
kampung yang mampu dirancang sebagai kawasan berkelanjutan dalam arti berpotensi mampu 
tumbuh dan berkembang  secara berkelanjutan dan mandiri. Sintesa yang sekaligus menjadi 
hipotesa pendekatan untuk mengembangkan kampung ini menjadi living museum di kota Surabaya.   
Penelitian mempertimbangkan dan melakukan kegiatan : 
1. Pada tempat-tempat tersebut dilakukan identifikasi; inventarisasi; dokumentasi dan pengukuran 

pelingkup ruang luar kampung untuk mendapatkan   gambaran secara utuh bagaimana struktur 
ruang publik dibentuk.  Analisa pada kegiatan ini adalah melakukan verifikasi berdasarkan 
kriteria struktur kota berkelanjutan dalam matriks dan dilakukan penilaian dan pembobotan. 
Hasil verifikasi menunjukkan tingkat intensitas penggunaan sehari harinya dan kepadatan jumlah 
pnduduk yang berinteraksi serta kekhasan jenis aktivitasnya. 

2. Mengidentifikasi dan inventarisasi bangunan yang mempunyai potensi untuk di konservasikan 
sebagai identitas  keunikan dan kekhasan bangunan di kampung Ketandan. Analisa pada 
kegiatan ini adalah melakukan studi tipologi bangunan berdasarkan keunikan tampang bangunan, 
kesejarahan dan keterawatan bangunan.  Hasil studi tipologi ini diharapkan menghasilkan daftar 
katagori bangunan yang layak  dikonservasikan, dapat diubah dengan pertimbangan khusus atau 
dapat diubah dengan bebas. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan verifikasi matriks struktur ruang publik kampung ditemukan 3 (tiga) setting 

yang mempunyai bobot tertinggi. Setting-setting tersebut adalah : 
1. Sekitar makam eyang Tondo. 
2. Pertemuan gang  Ketandan lama dan gang Ketandan  
3. Pertemuan gang Ketandan dan gang Kebangsren. 

 

 
Gambar 2. Salah satu ruang publik di Kampung Ketandan yang hidup alami. 

 
Pembobotan ini adalah setting yang mempunyai penilaian tinggi terhadap kriteria-2 yaitu 

Jarak pencapaian dengan berjalan kaki; Kepadatan jumlah pengguna; Keragaman aktifitas yang 
terjadi didalamnya; Kompaksi yang terjadi antara aspek fisik pelingkup dan kegiatan yang terjadi. 
Hasil identifikasi setting-setting tersebut diatas juga memperlihatkan tingkat prioritas tindakan yang 
menjadi panduan dalam penggubahan tampang bangunan pelingkup ruang publik. Dengan demikian 
penggubahan  tetap menjaga kualitas suasana dan makna ruang sebagai ruang publik Kampung 
yang khas. Panduan penggubahan dikatagorikan dalam 3 tindakan yaitu: 
1. Dikonservasi 
2. Dapat diubah dengan catatan 
3. Dapat diubah dengan bebas. 
 

 
Gambar 3. Salah satu detail struktur (pelingkup) ruang publik kampung Ketandan. 

 
KESIMPULAN 

Relevansi temuan setting ruang-ruang publik di Kampung Ketandan terhadap usaha menjaga 
identitas dan sejarah kampung Ketandan adalah sebagai berikut 
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a. Teridentifikasinya potensi dan kekayaan wajah kampung Ketandan yang unik dan khas 
menjadi identitas kampung. 

b. Teridentifikasinya struktur pembentuk ruang-ruang luar kampung  sebagai ruang publik 
kampung  membantu masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kampung tanpa 
meninggalkan makna dan kualitas interaksi sosialnya yang telah hidup sejak dahulu secara 
alami dan khas.  

 
REFERENSI 

[1] Agus Dwi Wicaksono, 2012. Struktur ruang kota berkelanjutan berbasis perilaku 
pergerakanpenduduk. Lokus Surabaya. Desertasi. Jurusan Arsitektur FTSP – ITS. 

[2] Baetly, Timothy. 2000. Green Urbanism : Learning from Europiean Cities. Island Press. 
Washington, D.C.  

[3] Dwi Hariadi, dkk, 2013. Pendampingan Arsitektural: Perencanaan Pemugaran Bangunan 
untuk meningkatkan “Living Museum” kampung Kemasan, Gresik. LPPM – ITS.  

[4] Elewa, Mahmoud A.E, 1998. Toward a Theory of Urban Structure: the Impact of seasonal 
Population Activities on City Structure. Texas A&M University. 

[5] Jabareen, Yosef Rafeq. 2002. Suistanable Urban Form : Their Typologies Model, and 
concept. Journal of Planning Education and Research. Vol. 26. 38-52. 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 217 
 

POLA SEBARAN MUKA AIR TANAH DANGKAL BERDASARKA 
DATA  SUMUR DAN LITOLOGI DAERAH SUKAMORO DAN 

SEKITARNYA 

 
Harnani, Stevanus Naledra Jati 

 Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya Indonesia 
E-mail: harnanistmt@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
 

Air merupakan bagian dari sumber daya alam juga sebagai bagian dari ekosistem secara 
keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan disuatu waktu tidak tetap artinya bisa 
berlebih atau berkurang maka air harus dikelola dengan baik dan pendekatan secara terpadu dan 
menyeluruh. Tujuan dari penelitian menganalisa pola penyebaran air tanah dangkal berdasarkan 
data sumur dan litologi pada daerah Sukamoro dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan informasi yang diperoleh dari data sekunder seperti peta 
geologi regional dan peta hidrogeologi daerah Sukamoro, sedangkan metode deskriptif kualitatif 
untuk menjelaskan data - data lapangan seperti pengamatan litologi dan pengukuran muka air tanah 
dangkal. Daerah penelitian terletak pada dua formasi, yaitu Formasi Gumai (Tmg) dan Formasi 
Talangakar (Tomt), dimana termasuk didalam akuifer produktif kecil dengan lapisan terlipat yang 
dipengaruhi litologi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adanya peta pola sebaran muka air 
tanah dangkal yang bersumber dari air tanah dangkal daerah Sukamoro dan sekitarnya. 
 
Kata kunci : Air Tanah, Porositas, Permeabilitas, Litologi Dan Hidrologi 
 
 
PENDAHULUAN 

Air merupakan bagian dari sumber daya alam juga sebagai bagian dari ekosistem secara 
keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan disuatu waktu tidak tetap artinya bisa 
berlebih atau berkurang maka air harus dikelola dengan baik dan pendekatan secara terpadu dan 
menyeluruh. 

Dalam rangka menunjang pesatnya pertumbuhan pembangunan di Indonesia khususnya 
mengenai pangan. Maka air tanah merupakan sumber daya alam dan kebutuhan primer yang sangat 
penting bagi makhluk hidup, air tanah merupakan sumber daya alam yang dapat terbarukan dan 
berperan sangat penting dalam pasokan kebutuhan air bagi berbagai keperluan termasuk 
didalamnya keperluan penunjang pembangunan, khususnya di daerah telitian yaitu daerah 
Sukamoro dan sekitarnya. 

Pengelolaan sumber daya air sangat penting, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 
dengan tingkat mutu yang diinginkan. Pemanfaatan airtanah secara tidak tepat, dapat 
mengakibatkan penurunan potensi air tanah itu sendiri, dan akan berdampak juga terhadap ekologi 
di daerah penelitian. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami keberadaan air tanah (lokasi, 
ketinggian, kedalaman muka airtanah dan arah alirannya) serta potensi air tanah (mutu dan jumlah). 
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METODELOGI PENELITIAN 

Metode kajian dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder mengamati peta-peta yang 
dikumpulkan guna menginterpretasikan data-data seperti peta geologi regional dan peta topografi 
serta data laporan-laporan terdahulu (Gambar 1). 
Sedangkan data primer penyebaran peta muka air tanah dangkal dengan metode iso-depth 
countouring yaitu menghubungkan titik-titik elevasi yang sama dengan sistem intrapolasi. Data 
elevasi didapat dari pengukuran langsung kedalaman MAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Geologi Daerah Penelitian 
 
Formasi Muara enim (Tmpm)  

Formasi Muara enim memiliki memiliki umur Miosen Akhir-Pliosen dengan   susunan yang 
terdiri atas batu pasir, batu lempung, batu lanau dan sisipan batubara. Memiliki umur Pliosen 
terendapkan dalam lingkungan delta-laguna. Berada selaras di atas Formasi Air Benakat. 
 
Formasi Gumai (Tmg)  

Formasi Gumai terbentuk pada awal Miosen Tengah. Formasi yang diendapkan di atas 
Formasi Baturaja. Formasi ini sering disebut juga sebagai Formasi Telisa yang  terbentuk  di  
sekitaran  cekungan  pada  fasies  laut  dangkal  yang  telah  mengalami pengerosian dengan litologi 
penyusunnya adalah napal tuffaan berwarna abu-abu cerah sampai abu-abu gelap. Terkadang 
terdapat lapisan-lapisan batu pasir glaukonit yang keras, tufff, breksi tufff, lempung serpih dan 
lapisan tipis batu gamping. Endapan sedimen pada formasi ini banyak mengandung Globigerina sp. 
dan napal (Pulonggono, 1986 dan Spruyt, 1956). 
 
Formasi Talang Akar (TAF)  

Formasi yang terdiri dari batu pasir halus, batulanau dan serpih ini berumur Oligosen Akhir 
sampai Miosen Awal. Formasi Talang Akar ini diendapkan pada lingkungan paralis, litoral, delta 
sampai tepi laut dangkal dan berangsur menuju laut terbuka. 
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Formasi yang   diendapkan   di   atas   Formasi   Lemat   secara   tidak   selaras   ini kemungkinan 
paraconformable, sedangkan kontak antara Formasi Talang Akar dengan Telisa dan Anggota Basal 
Batu gamping Telisa adalah conformable. Kontak  antara Talang Akar dan Telisa sulit di pick dari 
sumur di daerah palung disebabkan litologi dari dua formasi ini secara umum sama. Ketebalan dari 
Formasi Talang Akar bervariasi 1500-2000 feet (sekitar 460-610 m). 
 
Air tanah Daerah Penelitian 

Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah hingga mencapai zona jenuh 
air, atau setidaknya terakumulasi dalam suatu lapisan yang semula kering, kemudian basah dan 
akhirnya jenuh air. Di daerah penelitian ada satu macam akuifer, akuifer produktif kecil dengan 
lapisan terlipat yang dipengaruhi litologi yang mempunyai porositas yang kurang baik sedangkan 
permeabelitas juga yang kurang baik. Pada umumnya air tanah permukaan ini dimanfaatkan 
penduduk untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari dengan membuat sumur-sumur dangkal. 

Berdasarkan pada kondisi fisik lapisan batuan yang terdiri dari batu pasir halus sampai 
sedang, batu lempung, batu lanau dan napal tuffaan dalam kaitannya dengan kemampuan batuan 
untuk menyimpan air tanah. Terkadang terdapat lapisan-lapisan batu pasir glaukonit yang keras, 
tufff, breksi tufff, lempung serpih dan lapisan tipis batu gamping napal tufa. 

Berdasarkan Todd (1980), batu pasir sedang sampai halus memiliki angka porositas sebasar 
43%, batu lempung mempunyai angka porositas sebasar 42%, nafal tufaan memiliki angka 
porositas sebasar 6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada daerah penelitian memiliki angka 
porositas sebesar 6% - 43% dengan kesarangan tinggi. Dimana hanya litologi nafal yang tidak baik 
untuk meloloskan air. 
 
Kedalaman Muka Air tanah 

Kedalaman muka air tanah dari 17 sampel sumur pada daerah penelitian sangat bervariasi 
dengan kisaran kedalaman antara 2-9 m yang diukur dari permukaan tanah. Perbedaan kedalaman 
muka air tanah ini dikarenakan oleh adanya perbedaan litologi yang ditembus oleh masing-masing 
sumur dangkal. 

Dari pengukuran muka air tanah, sebaran sumur dangkal yang ada pada daerah penelitian 
maka kita dapat membuat peta kedalaman muka air tanah, dari nilai kedalaman muka air tanah yang 
telah didapat akan dikategorikan dalam tabel berikut: 
 

Tabel 1 . Kelas kedalaman muka air tanah. 
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Tabel 2. Kelas kedalaman muka air tanah daerah penelitian. 
  Lokasi  

Kedalaman MAT 
  

 
No 

  
Kode 

 
   

(m)
 

  
Latitude Longitude

  
     
       

 1 104' 36' 36.2" 02' 53' 16.7" 5 M1  
       

 2 104' 36' 43.6" 02' 54' 07.9" 5,4 M2  

 3 104' 37' 27.4" 02' 54' 23.8" 1 M1  

 4 104' 38' 4.6" 02' 54' 40.6" 2,3 M1  

 5 104' 38' 09.9" 02' 54' 36.3" 2,6 M1  

 6 104' 38' 04.4" 02' 54' 40.1" 3 M1  

 7 104' 37' 46.8" 02' 55' 24.7" 3,6 M1  

 8 104' 38' 05.2" 02' 54' 39.4" 4,1 M1  

 9 104' 37' 47.7" 02' 25' 50.8" 5,1 M2  

 10 104' 37' 47.7" 02' 54' 38.8" 4,1 M1  

 11 104' 38' 6.2" 02' 54' 37.9" 2,4 M1  

 12 104' 38' 04.4" 02' 54' 40.1" 3 M1  

 13 104' 38' 06.2" 02' 54' 37.9" 2,5 M1  

 14 104' 37' 57.4" 02' 55' 33.8" 2,8 M1  

 15 104' 36' 18.2" 02' 52' 50.5" 2 M1  

 16 104' 38' 5.1" 02' 54' 40.2" 1,7 M1  

 17 104' 37' 51.1" 02' 55' 21.8" 8,6 M2  

 
 
Ketinggian Muka Air tanah 

Nilai dari ketinggian muka air tanah daerah penelitian akan dibuat peta sehingga nantinya 
dapat diketahui arah aliran air tanahnya. Ketinggian muka air tanah dari 17 sumur dangkal 
penduduk yang ada pada daerah penelitian berkisar antara 19-47,6 mdpl (Tabel 3). Muka air tanah 
yang mempunyai nilai terendah terdapat pada LP1 (Gambar 2 dan Gambar 3). 

  
Tabel 3. Ketinggian muka air tanah daerah penelitian. 

 
UTM 

  Elevasi  
 

No  Kedalaman Permukaan Ketinggian 
 

 X Y MAT (m) (m) MAT (m) 
 

1 104' 36' 36.2" 02' 53' 16.7" 5 27 22 
 

2 104' 36' 43.6" 02' 54' 07.9" 5,4 53 47,6 
 

3 104' 37' 27.4" 02' 54' 23.8" 1 30 29 
 

4 104' 38' 4.6" 02' 54' 40.6" 2,3 38 35,7 
 

5 104' 38' 09.9" 02' 54' 36.3" 2,6 32 29,4 
 

6 104' 38' 04.4" 02' 54' 40.1" 3 44 41 
 

7 104' 37' 46.8" 02' 55' 24.7" 3,6 38 34,4 
 

8 104' 38' 05.2" 02' 54' 39.4" 4,1 37 32,9 
 

9 104' 37' 47.7" 02' 25' 50.8" 5,1 26 20,9 
 

10 104' 37' 47.7" 02' 54' 38.8" 4,1 38 33,9 
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11 104' 38' 6.2" 02' 54' 37.9" 2,4 34 31,6 
 

12 104' 38' 04.4" 02' 54' 40.1" 3 31 28 
 

13 104' 38' 06.2" 02' 54' 37.9" 2,5 42 39,5 
 

14 104' 37' 57.4" 02' 55' 33.8" 2,8 35 32,2 
 

15 104' 36' 18.2" 02' 52' 50.5" 2 21 19 
 

16 104' 38' 5.1" 02' 54' 40.2" 1,7 39 37,3 
 

17 104' 37' 51.1" 02' 55' 21.8" 8,6 45 36,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Peta lokasi pengamatan daerah penelitian. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Peta muka air tanah daerah penelitian. 
 
Aliran Air tanah 

Air tanah mengalir dari daerah yang lebih tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah. Aliran 
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airtanah dikenal dengan hidrolika dalam media porous, karena air tanah mengalir di antara atau di 
sela-sela butiran tanah yang sekaligus sebagai media. Dari peta ketinggian MAT didapatkan hasil 
pada bagian barat daerah penelitian memiliki elevasi muka air tanah lebih tinggi (47 m) 
dibandingkan dengan didaerah tengah (± 30 m) dan pada daerah timur lebih besar dari pada daerah 
tengah (± 35 m) (lihat Gambar 3), sehingga dapat disimpulkan bahwa pada daerah perbukitan yang 
terletak pada bagian barat daerah penelitian sebagai daerah tangkapan (recharge area) dan daerah 
tengah sebagai daerah luahan (discharge area), sehingga aliran airtanahnya adalah dari arah barat 
maupun dari timur menuju ke tengah. 

 
Porositas 

Berdasarkan hasil pemetaan geologi dan analisa litologi di daerah penelitian dapat bagi 
menjadi tiga satuan batuan, yaitu: 1. Perselingan batupasir, batulempung, batulanau dan sisipan 
batubara pada Formasi Muara enim 2. Perselingan napal tuffaan pada Formasi Gumai 3. Satuan 
batupasir sisipan tipis batugamping pada Formasi Talang Akar (Gambar 4). Maka pada satuan ini 
baik untuk menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang besar, karena berdasarkan analisa 
porositas batuan batupasir kasar memiliki angka porositas sebesar 39%, sedangkan napal pasiran 
39%, batulempung 42%, tuff 41% dan batugamping 30% dengan sortasi baik butiran berpori (Todd, 
1980). Sehingga pada satuan batupasir Talang Akar memiliki angka porositas 30% - 42% dengan 
kesarangan sangat tinggi. Dimana lapisan ini tergolong dalam batuan yang baik sebagai pembawa, 
penyimpan, dan meluluskan air karena banyak memiliki pori batuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Peta geologi daerah penelitian. 
 

Permeabilitas 
Semua jenis tanah mempunyai rongga pori untuk meloloskan air yang disebut tanah 

permeabel, sebaliknya tanah yang disebut kedap air atau impermeabel bila tanah tersebut 
mempunyai kemampuan meloloskan air yang sangat kecil. Mempunyai litologi batupasir dengan 
sisipan lempung, dan batugamping. Menurut Jumikis, (1983). Harga k atau koefisien kelulusan air 

untuk batupasir dengan sisipan lempung adalah 5 x 10-4 m/dt sampai 1 x 10-3 m/dt, dan 

batugamping 1 x 10-3 m/dt sampai 1 x 10-4 m/dt. Litologi seperti ini merupakan litologi yang 
mempunyai kemampuan meluluskan air sedang. 
 
KESIMPULAN 

Daerah penelitian mempunyai akuifer produktif kecil dengan lapisan normal miring yang 
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dipengaruhi litologi yang mempunyai porositas yang cukup baik sedangkan permeabelitas juga 
yang kurang baik. Berdasarkan pengukuran data sumur warga didapatkan peta pola sebaran 
airtanah. Perubahan muka airtanah tersebut mempunyai beberapa faktor yaitu pemotongan akuifer 
atau daerah catchment area, ekploitasi airtanah, dan alih fungsi hutan. 
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ABSTRAK 
 

Indonesia memiliki keragaman sumberdaya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak dapat 
terbarukan. Berdasarkan kegunaannya, yang paling dibutuhkan adalah sumberdaya alam energi 
seperti migas dan batubara. Sumberdaya alam tersebut membutuhkan proses pematangan dengan 
umur tertentu sehingga layak untuk dieksploitasi. Pembagian umur tersebut termasuk kedalam umur 
geologi. Umur geologi terbagi menjadi umur relatif dan umur absolut. Analisa Mikropaleontologi 
adalah analisa yang digunakan untuk mencari umur relatif suatu singkapan batuan dengan 
menggunakan keterdapatan fosil foraminifera. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik 
terhadap obyek yang diteliti, maka dipilihlah lokasi pengamatan yang terletak di daerah Lengkayap, 
tepatnya pada sepanjang Sungai Lengkayap yang termasuk ke dalam Formasi Baturaja di Cekungan 
Sumatera Selatan menunjukkan bahwa lokasi pengamatan ini terendapkan pada Kala Miosen 
dengan lokasi pengendapan adalah Zona Neritik (laut dangkal). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi 
pengamatan dulunya adalah daerah cekungan sedimen yang saat ini mengalami penurunan muka air 
laut. 
 
Kata Kunci: Formasi Baturaja, Fosil Foraminifera, Miosen, Neritik 
 
 
PENDAHULUAN 

Dalam ilmu Geologi, penentuan umur suatu lapisan batuan dapat dilakukan dengan dua 
cara. Cara pertama adalah penentuan umur absolut. Penentuan ini dilakukan dengan cara melakukan 
penyinaran radioaktif pada sampel batuan. Dalam penggunaan sinar radioaktif batuan yang dapat 
disinari tidak hanya batuan sedimen saja, tetapi batuan beku dan metamorf pun dapat ditentukan 
umur absolutnya. Namun, penyinaran radioaktif ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga 
tidak jarang batuan yang akan dicari umur absolutnya hanyalah batuan-batuan tertentu saja. 
 Cara berikutnya untuk menentukan umur adalah menentukan umur relatif. Penentuan umur 
relatif ini menggunakan kandungan fosil foraminifera pada bataun sedimen. Penentuan umur 
berdasarkan fosil ini berbiaya rendah, namun terbatas pada jenis batuan yang dapat dianalisa. 
 Pada penulisan ini akan dibahas mengenai penentuan umur relatif yang menggunakan fosil 
foraminifera pada batuan sedimen. Penggunaan fosil foraminifera dipilih karena kemudahan dalam 
pelaksanaan analisa, sehingga hasil analisa lebih cepat diperoleh. Selain itu keterdapatan kandungan 
biota pada suatu lapisan batuan menyebabkan lingkungan pengendapan suatu lapisan batuan dapat 
diperkirakan. 
 Batuan yang diambil untuk dilakukan analisa foraminifera terletak di sepanjang Sungai 
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Lengkayap dan termasuk ke dalam Formasi Baturaja. Lokasi ini dipilih mengingat berdasarkan 
geologi regional yang ada, Formasi Baturaja memiliki kelimpahan batugamping, sehingga 
keterdapatan fosil foraminifera lebih dapat diyakini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Posisi Cekungan Sumatera Selatan[1] 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, yaitu analisis berdasarkan 
deskripsi obyek penelitian. Metode deskriptif yaitu menjelaskan dan menjabarkan data-data yang 
akan digunakan kemudian akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. 

Tahap analisis dan interpretasi data yang akan dilakukan meliputi:  
1. Tahap analisa sampel batuan sedimen  
2.  Mendeskripsi sampel batuan yang telah selesai dipreparasi untuk menentukan aspek fisika, 

kimia dan biologinya  
3. Menentukan rasio plankton-bentosnya, sehingga dapat diketahui penyebaran fosil foraminifera 

plankton dan bentos pada daerah penelitian dengan mengklasifikasikan jumlah kehadiran fosil 
foraminifera dalam satu taburan cawan menjadi Barren (0), Rare (1-2), Common (3-4), 
Abundant (>5) 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan. Berdasarkan peneliti terdahulu, urut-urutan 
pengendapan dari susunan stratigrafi di Cekungan Sumatera Selatan dari tua ke muda adalah 
Kelompok Telisa[2], dari umur Eosen Awal hingga Miosen Tengah terdiri atas Formasi Lahat 
(LAF), Formasi Talang Akar (TAF), Formasi Baturaja (BRF), dan Formasi Gumai (GUF) yang 
disebut sebagai tahapan pengendapan genang laut. Sedangkan tahapan yang disebut sebagai tahapan 
susut laut dikenal dengan Kelompok Palembang [3] terdiri dari Formasi Air Benakat (ABF), 
Formasi Muara Enim (MEF), dan Formsi Kasai (KAF).  
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Formasi Baturaja (BRF). Formasi Baturaja diendapkan pada bagian intermediate-shelfal 
dari Cekungan Sumatera Selatan, di atas dan di sekitar platform dan tinggian.Kontak pada bagian 
bawah dengan Formasi Talang Akar atau dengan batuan Pra Tersier. Komposisi dari Formasi 
Baturaja ini terdiri dari Batugamping Bank (Bank Limestone) atau platform dan reefal.  

Ketebalan bagian bawah dari formasi ini bervariasi, namun rata-ratta 200-250 feet (sekitar 
60-75 m). Singkapan dari Formasi Baturaja di Pegunungan Garba tebalnya sekitar 1700 feet (sekitar 
520 m). Formasi ini sangat fossiliferous dan dari analisis umur anggota ini berumur Miosen. Biota 
yang terdapat pada Formasi Baturaja menunjukkan umur relatif yaitu N6-N7 [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3. Peta lokasi pengambilan sampel 
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HASIL ANALISA DAN INTERPRETASI 

 Berdasarkan sampel yang dianalisa Paleontologi. maka didapatkan bahwa keterdapatan fosil 
relatif melimpah pada daerah pengamatan. Hal ini menunjukkan bahawa pada daerah tersebut 
pengawetan (preservasi) fosil terjadi dengan sangat baik.  

Berdasarkan hasil analisa Paleontologi pada sampel pada LP 01 – LP 09, maka didapatkan 
bahwa daerah pengamatan diendapkan pada Kala Miosen [5,6]  dengan Lingkungan 
pengendapannya mulai dari Neritik Tepi – Batial Bawah[7,8]. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi 
pengamatan dulunya adalah daerah rendahan (cekungan) yang terisi oleh material sedimen. 
 

Tabel 1. Hasil Analisa Mikropaleontologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selain itu, pada LP 05 kemelimpahan kandungan fosil foraminifera plankton ditunjukkan 
oleh keterdapatan fosil indeks (fosil yang memiliki umur pendek, namun jumlahnya melimpah), 
yaitu fosil Globigerinoides primordius. Fosil ini memiliki indeks umur Miosen Awal sehingga 
selain dijadikan sebagai fosil indeks, fosil ini pun dijadikan penentu umur relatif pada LP 05, 
sebagai batas awal pengambilan umur relatif. 

Pada LP 05 pun terdapat kemelimpahan fosil foraminifera bentos yang menunjukkan bahwa 
lokasi pengamatan ini merupakan cekungan laut (marine) dangkal yang ditunjukkan oleh 
kemelimpahan variasi fosil yang diendapkan pada zona Neritik (laut dangkal) dengan kedalaman 
berkisar antara 20 – 200 m di bawah permukaan laut.  

Fosil yang menjadi ciri zona Neritik adalah Bolivina spathulata. Keterdapatan fosil ini 
dengan jumlah yang melimpah menunjukkan bahwa lokasi pengamatan dulunya terletak pada laut 
dangkal (Neritik Tepi) 

 
 
 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 228 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4. Hasil analisa pada LP 05[5,6,7,8] 
 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisa Mikropaleontologi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Keterdapatan sampel batuan yang diambil di sepanjang Sungai Lengkayap daerah Baturaja 

menunjukkan bahwa pada daerah tersebut pernah menjadi laut, yang ditunjukkan oleh adanya 
batuan karbonatan 

2. Kehadiran fosil foraminifera planktonik dan bentonik dengan jumlah yang melimpah, dalam 
kondisi utuh dan berwarna putih mengindikasikan bahwa proses pengawetan (preservasi) pada 
lokasi pengamatan berjalan dengan sangat baik. 

3. Keterdapatan fosil Globigerinoides primordius pada LP 05 menunjukkan bahwa lapisan batuan 
di daerah ini diendapkan pada Kala Miosen 

4. Keterdapatan fosil Bolivina spathulata pada LP 05 menunjukkan bahwa daerah pengamatan 
dulunya adalah cekungan sedimen yang menjadi tempat pengendapan material sedimen berfosil 
pada kedalaman yang dangkal pada Zona Neritik. 
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ABSTRAK 
 

Cekungan Sumatera Selatan menyimpan berbagai macam sumberdaya alam dalam cekungan 
sedimen. Litologi yang tersimpan dalam cekungan sedimen ini ada yang tersingkap di permukaan 
dan dapat ditemukan salah satunya pada daerah Sukomoro, Musi Banyuasin. Pada daerah ini 
tersingkap batuan yang termasuk ke dalam Formasi Palembang Tengah. Dengan menggunakan 
metode deskriptif-analitik, yaitu analisis berdasarkan deskripsi obyek penelitian sehingga dapat 
diinterpretasi bahwa daerah penelitian termasuk dalam lingkungan pengendapan laut dangkal yang 
ditunjukkan oleh terdapatnya materian darat (serpih hitam dan amber) serta terdapatnya litologi 
batugamping. Keterdapatan material tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan laut 
dangkal ini dipengaruhi oleh transgresi-regresi muka air laut. 

Kata Kunci: Amber, Gamping, Serpih Hitam, Transisi-Regresi  
 
 
PENDAHULUAN 

Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang 
tinggi. Sumberdaya alam yang dapat dieksploitasi saat ini banyak ditemukan pada batuan sedimen. 
Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan 
yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia maupun organisme, yang diendapkan lapis 
demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan [1]. Batuan sedimen yang 
tersingkap di permukaan bumi jumlahnya lebih dari 70% dari batuan yang dapat ditemukan di 
permukaan bumi ini. 

Batuan sedimen yang tersingkap di permukaan bumi dapat diendapkan di daratan ataupun 
lautan. Masing-masing lokasi pengendapan akan memberikan karakteristik berbeda pada batuan 
sedimen tersebut. Batuan sedimen yang diendapkan di laut akan memiliki kandungan karbonat pada 
batuannya sedangkan batuan sedimen yang diendapkan pada daerah darat akan memiliki kandungan 
silika. 

Daerah Sukomoro adalah salah satu daerah yang terdapat lapisan-lapisan batuan sedimen 
yang tersingkap di permukaan bumi. Pada daerah ini tersingkap batuan yang termasuk ke dalam 
Formasi Palembang Tengah [2]. Sukomoro sendiri termasuk dalam Cekungan Sumatera Selatan 
seperti pada Gambar 1. Pada daerah ini akan dibahas lokasi pengendapan batuan sedimennya 
berdasarkan litologi yang terdapat pada daerah tersebut. 
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Gambar 1. Posisi Cekungan Sumatera Selatan [3] 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, yaitu analisis berdasarkan 
deskripsi obyek penelitian. Metode deskriptif yaitu menjelaskan dan menjabarkan data-data yang 
akan digunakan kemudian akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. 

Tahap analisis dan interpretasi data yang akan dilakukan meliputi:  
1. Tahap pengambilan sampel batuan sedimen  
2. Mendeskripsi sampel batuan  
3. Menganalisa sampel batuan yang telah dideskripsi 
 
2.1 Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

Berdasarkan peneliti terdahulu, urut-urutan pengendapan dari susunan stratigrafi di 
Cekungan Sumatera Selatan dari tua ke muda adalah Kelompok Telisa[4], dari umur Eosen Awal 
hingga Miosen Tengah terdiri atas Formasi Lahat (LAF), Formasi Talang Akar (TAF), Formasi 
Baturaja (BRF), dan Formasi Gumai (GUF) yang disebut sebagai tahapan pengendapan genang 
laut. Sedangkan tahapan yang disebut sebagai tahapan susut laut dikenal dengan Kelompok 
Palembang [5] terdiri dari Formasi Air Benakat (ABF), Formasi Muara Enim (MEF), dan Formsi 
Kasai (KAF). 
 
2.2 Kelompok Palembang 

Menurut De Coaster [4], penamaan Kelompok Palembang digunakan untuk 
mendeskripsikan sikuen batuan sedimen yang memperlihatkan perubahan lingkungan pengendapan 
dari lautterbuka ke lingkungan laut transisi (darat). Perubahan siklus pengendapan transgresif ke 
regresif ini berhuhungan dengan aktivitas tektonik regional berupa pengangkatan Pegunungan Bukit 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 232 
 

Barisan yang terjadi sejak Miosen  Tengah [6]. Kelompok Palembang dibagi menjadi tiga formasi, 
yaitu: Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim dan Formasi Kasai yang berumur Miosen Tengah 
– Pliosen. 

Akhir pengendapan Kelompok Palembang ini ditandai dengan peristiwa tektonik kompresi 
menyebabkan terangkat dan terlipatnya sedimen-sedimen Tersier. Pengendapan yang terjadi 
selanjutnya berupa sedimen aluvium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Gambar 2. Penampang Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan [2] 
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Gambar 3. Peta lokasi pengambilan sampel 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil kegiatan lapangan, maka didapatkan 4 (empat) titik lokasi pengamatan 
yang menunjukkan keterdapatan batuan dengan ukuran butiran halus. Keterdapatan singkapan 
dengan litologi berbutir halus menunjukkan bahwa lingkungan pengendapannya adalah lingkungan 
pengendapan dengan arus yang tenang. Lingkungan pengendapan dengan arus yang tenang dapat 
dijumpai pada lingkungan pengendapan sungai, danau, lagoon atau zona laut dangkal. 

Pada lokasi pengamatan Polen 02 dijumpai litologi serpih berwarna hitam (Tabel 1). Selain 
itu ditemukan pula keterdapatan amber. Amber adalah resin/getah pohon yang mengalami 
kompasksi. Oleh karena itu terdapatnya amber di suatu siangkapan menunjukkan bahwa daerah 
tersebut memiliki lingkungan pengendapan darat. 
 

Tabel 1. Lokasi Pengambilan Sampel 

 
 

Tidak jauh dari lokasi pengamatan Polen 02 (±50 m arah Baratdaya) ditemukan singkapan 
batugamping. Batugamping adalah batuan yang terbentuk pada lingkungan pengendapan laut 
(marine). Batugamping dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan, yaitu kedalaman laut yang 
tepat, suhu air laut yang hangat, kadar garam yang sesuai, terdapatnya sumber makanan. Untuk 
memenuhi persyaratan tersebut, maka batugamping dapat terbentuk mulai dari laut dangkal. 

Batugamping yang ditemukan tersebut sangat bereaksi terhadap HCl, namun setelah 
dilakukan analisa Paleontologi tidak menunjukkan keterdapatan fosil foraminifera plankton dan 
bentos sebagai indikasi pengendapan laut. Hal ini mengindikasi bahwa meskipun batugamping 
diendapkan pada lingkungan pengendapan laut (marine), tetapi terdapat material sedimen yang 
berasal dari daratan. 

Dengan ditemukannya material sedimen yang berasal dari darat dan laut, maka dapat 
diinterpretasi bahwa lokasi pengamatan termasuk dalam lingkungan pengendapan laut dangkal. 
Dengan komponen utamanya adalah batugamping serta serpih hitam dengan kandungan amber. 
Data ini didukung pula dengan data geologi regional daerah pengamatan yang menunjukkan bahwa 
daerah tersebut termasuk dalam zona transgresi-regresi (pasang-surut) air laut. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan interpretasi data, maka dapat disimpulkan: 
1. Litologi penyusun daerah peneltian adalah serpih hitam dan batugamping 
2. Serpih hitam yang mengandung amber pada lokasi pengamatan Polen 2 mengindikasikan 

lingkungan pengendapan darat 
3. Batugamping yang ditemukan tidak jauh dari lokasi pengamatan Polen 2 mengindikasikan 

lingkungan pengendapan laut 
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4. Keterdapatan material sedimen yang berasal dari darat dan laut menunjukkan bahwa daerah 
pengamatan termasuk dalam lingkungan pengendapan laut dangkal yang mengalami transgresi-
regresi muka air laut 
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ABSTRAK 
 

Polusi dari tumpahan crude oil di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi 
fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat 
sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Penggunaan 
adsorben merupakan salah satu cara menanggulangi tumpahan minyak di laut. Limbah lateks karet 
alam dan  eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk dijadikan produk yang lebih berguna yaitu 
dijadikan sebagai adsorben yang dapat menyerap tumpahan minyak di laut. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui volume limbah lateks optimum,waktu kontak optimum dan massa crude 
oil optimum yang teradsorp.  Penelitian dilakukan dengan proses batch dan dilakukan dengan 
melakukan variasi volume limbah lateks (5,10,15,20,25) ml, waktu kontak (20,40,60,80,100) menit 
dan massa crude oil (3,6,9,12,15) gram. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa volume limbah lateks optimum adalah 15 ml, waktu kontak optimum 100 menit, dan analisa 
adalah pada massa crude oil optimum yang teradsorp adalah 12 gram. 
 
Kata Kunci : Adsorben, Crude Oil Spills, Eceng Gondok, Limbah Lateks Karet Alam  
 
PENDAHULUAN 

 Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk 
hidup yang masuk ke daerah laut. Sumber dari pencemaran laut ini diantaranya adalah tumpahan 
minyak mentah (crude oil spill), sisa damparan amunisi perang, buangan dari proses di kapal, 
buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat 
melalui sungai, emisi transportasi laut dan buangan pestisida dari pertanian. Namun sumber utama 
pencemaran laut adalah berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas 
pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber 
pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan 
sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup 
di sekitar pantai tersebut.  
 Penggunaan adsorben merupakan salah satu cara menanggulangi tumpahan minyak di laut. 
Ada tiga jenis adsorben yaitu organik alami (eceng gondok, kapas, jerami, rumput kering, serbuk 
gergaji),anorganik alami (lempung, vermiculite, pasir) dan sintetis (busa poliuretan, polietilen, 
polipropilen dan serat nilon) (Sari, 2004). Penggunaan adsorben dalam menanggulangi tumpahan 
minyak di perairan diharapkan dapat efektif dan bertindak cepat dalam menahan tumpahan minyak 
tersebut. (Sulistyono, 2013).  

 Limbah lateks karet alam merupakan limbah dari lateks karet alam yang dihasilkan pada 
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pengolahan industri karet alam. Limbah lateks karet alam terbentuk ketika lateks pada proses pra-
vulkanisasi mengalami overcured. Lateks overcured ini biasanya dibuang dan menjadi limbah 
karena produk yang dibentuk dengan lateks ini biasanya mempunyai sifat-sifat yang buruk. Dampak 
dari limbah lateks karet alam ini juga dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap dan kerusakan 
tanah yang disebabkan lamanya waktu degradasi limbah lateks di lingkungan (Tandy,dkk, 2012). 
Cara untuk menanggulangi limbah lateks karet alam ini adalah memanfaatkannya sebagai salah satu 
salah satu supporting agent pada adsorben crude oil spill. 
 Eceng gondok merupakan tanaman di wilayah perairan yang hidup terapung pada air yang 
dalam yang memiliki aliran tenang. Eceng gondok memiliki sifat higroskopis yang tinggi 
dikarenakan adanya jaringan sponge dalam jumlah besar yang dapat dilalui dan menyimpan udara. 
Berdasarkan sifat tersebut, maka eceng gondok dapat menyerap hidrokarbon dan produk petroleum 
dalam jumlah besar ke dalam rongga udara yang terdapat dalam eceng gondok tersebut. Eceng 
gondok juga memiliki kemampuan perkembangbiakan yang cukup tinggi dan penyesuaian dirinya 
yang baik pada berbagai iklim. Perkembangbiakan yang demikian cepat menyebabkan tanaman 
eceng gondok telah berubah menjadi tanaman gulma di beberapa wilayah perairan di Indonesia.  

Atas pemikiran inilah, peneliti memanfaatkan campuran dari limbah lateks karet alam dan 
eceng gondok sebagai adsorben untuk mengadsorpsi crude oil spill di laut. Diharapkan penelitian 
ini dapat meningkatkan nilai ekonomis dari limbah lateks karet alam dan eceng gondok. 
 
1.1 Lateks Karet Alam 
 Lateks atau getah karet terdapat di dalam pembuluh-pembuluh lateks yang letaknya 
menyebar secara melingkar di bagian luar lapisan kambium. Lateks diperoleh dengan membuka 
atau menyayat lapisan korteks. Penyayatan lapisan korteks tanaman karet dikenal sebagai proses 
penyadapan, yaitu suatu tindakan membuka pembuluh lateks agar lateks yang terdapat di dalam 
tanaman dapat keluar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi lateks adalah penyadapan, arah 
dan sudut kemiringan irisan sadap,  panjang irisan sadap, letak bidang sadap, kedalaman irisan 
sadap, frekuensi penyadapan dan waktu penyadapan. Lateks hasil penyadapan dikenal dengan nama 
lateks kebun. 

 Lateks karet alam adalah cairan seperti susu yang diperoleh dari proses penorehan batang 
pohon karet. Cairan ini terdiri dari 30-40% partikel hidrokarbon yang terkandung di dalam serum 
serta juga mengandung protein, karbohidrat dan komposisi-komposisi organik serta bukan organik. 
Lateks karet alam mengandung karet dan partikel bukan karet yang terdapat dalam serum. Lateks 
karet alam  terdiri dari sistem koloid cis -1,4  poliisoprena yang tersebar secara stabil dengan jumlah 
molekul yang tinggi dalam serum. Cis-1,4 poliisoprena ini banyak terdapat di Indonesia yaitu 
berasal dari pohon Hevea brasiliensis. Struktur umum cis – 1,4 poliisoprena terlihat dalam gambar 
1. 

 

 
Gambar 1. Struktur umum cis-1,4 poliisoprena 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 237 
 

 
Kandungan karet dalam lateks segar biasanya ditingkatkan menjadi 60% kandungan karet 

kering melalui proses pemekatan sebelum digunakan untuk membuat produk.  Faktor-faktor seperti 
jenis pohon karet, cara menoreh, keadaan tanah dan cuaca, mempengaruhi kandungan karet kering 
dalam pohon yang ditoreh. Proses pengawetan dilakukan di kebun untuk sementara waktu, sebelum 
proses pemekatan dilakukan. Proses pengawetan dilakukan di kebun dengan menambahkan 
ammonia. Lateks terdiri atas partikel karet dan bahan bukan karet yang terdispersi di dalam air 
dengan jumlah yang relatif kecil. Untuk mengetahuinya, lateks hevea di pusingkan dalam alat 
pemusing ultra dengan kecepatan ± 18.000 rpm selama 15 menit.  

Komposisi lateks Hevea Bransiliensis bila disentrifugasi dengan kecepatan 18.000 rpm 
adalah sebagai berikut :  
1. Fraksi karet (37%): karet (isoprena), protein, lipida dan ion logam. 
2. Fraksi Frey Wyssling (1-3%) : karotinoid, lipida air, karbohidrat dan inositol, protein dan 
turunannya. 
3. Fraksi serum (48%) : senyawa nitrogen, asam nukleat dan nukleotida, senyawa organik, ion 
anorganik dan logam.  
4. Fraksi dasar (14%) : fraksi ini mengandung partikel disebut lutoid. Lutoid ini mempunyai 
dinding semi permiabel. Cairan dalam lutoid ini (serum B) mengandung protein, lipida dan logam.  
 Partikel karet di dalam lateks tidak dapat saling berdekatan, karena masing-masing partikel 
mempunyai muatan listrik. Gaya tolak menolak muatan listrik ini menimbulkan gerak brown ini 
dapat dilihat di bawah mikroskop. Lateks isoprena di lapisi dengan lapisan protein, sehingga 
partikel karet bermuatan listrik. Protein merupakan gabungan dari asam-asam amino yang bersifat 
dipolar (dalam keadaan netral mempunyai dua muatan listrik) dan amphoter (dapat bereaksi dengan 
asam atau basa). Partikel karet terdiri atas hidrokarbon yang diselimuti oleh fosfolipida dan protein 
dengan diameter 0,1 µm - 1,0 µm. Partikel karet tersebar secara merata (tersuspensi) dalam serum 
lateks dengan ukuran 0,04 -3,0 mikron atau 0,2 milyar partikel karet per mililiter lateks. Partikel 
karet memiliki bentuk lonjong sampai bulat. Bobot jenis lateks 0,045 pada suhu 70°F, serum 1,02 
dan karet 0,91. Bentuk partikel karet dapat ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini.  (Anonim, 
2011) 
 

 
Gambar 2. Partikel Karet 

 
1.2 Limbah Lateks Karet Alam 
 Limbah lateks karet alam yang digunakan pada penelitian ini adalah lateks overcured yang 
terbentuk pada saat pra vulkanisasi lateks karet alam dengan metode konvensional. Metode 
konvensional ini melibatkan pencampuran langsung lateks karet alam dengan bahan aditif seperti 
sulfur, akselerator, aktivator, stabilizer dan anti oksidan, dan kemudian dimatangkan dengan 
memanaskan campuran dengan temperatur yang sesuai selama waktu tertentu. Komposisi limbah 
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lateks karet alam yang digunakan dalam penelitian terdapat di tabel 1. 
 

Tabel 1. Kandungan Limbah Lateks Karet Alam  
Parameter Nilai 

DRC (%) min 60,00 
TSC (%) min 61,50 
NRC (%) 1,50 
NH3 (%) max 0,7 
pH max 11,5 
KOH max 10 
VFA max 0,05 
MST min 400 

Limbah lateks karet alam ini terbentuk ketika lateks mengalami overcured pada saat 
penyimpanan ataupun pemrosesan yaitu saat pra-vulkanisasi dimana biasanya suhu vulkanisasi 
yang terlalu tinggi dan waktu curing yang lama. Lateks overcured ini biasanya dibuang dan menjadi 
limbah karena produk yang dibentuk dengan lateks ini biasanya mempunyai sifat-sifat yang buruk. 
(Tandy,dkk, 2012).  

 
1.3 Eceng Gondok 
 Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tumbuhan air yang tumbuh di rawa-rawa, 
danau, waduk dan sungai yang alirannya tenang. Eceng gondok dewasa, terdiri dari akar, bakal 
tunas, tunas atau stolon, daun, petiole, dan bunga. Daun-daun eceng gondok berwarna hijau terang 
berbentuk telur yang melebar atau hamper bulat dengan garis tengah sampai 15 sentimeter. Pada 
bagian tangkai daun terdapat masa yang menggelembung yang berisi serat seperti karet busa. 
Kelopak bunga berwarna ungu muda agak kebirua. Setiap kepala putik dapat menghasilkan sekitar 
500 bakal biji atau 5000 biji setiap tangkai bunga, sehigga eceng gondok dapat berkembang biak 
dengan dua cara yaitu dengan tunas dan biji.  
 Komposisi kimia eceng gondok tergantung pada kandungan unsure hara tempatnya tumbuh, 
dan sifat daya serap tanaman tersebut (Hutabarat, 2010). Tanaman ini berkembangbiak dengan 
sangat cepat, baik secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif 
dapat melipat ganda dua kali dalam waktu 7-10 hari. Kemampuan perkembangbiakan tanaman ini 
cukup tinggi dan penyesuaian dirinya yang baik pada berbagai iklim membuat tanaman ini telah 
tersebar luas di dunia terutama di negara-negara tropis dan sub-tropis. Hal ini mengakibatkan 
penanggulangannya yang sangat sukar sehingga terus menerus menimbulkan masalah yang 
berhubungan dengan kontrol banjir, agrikultur, irigasi dan lainnya. Perkembangbiakan yang 
demikian cepat menyebabkan tanaman eceng gondok telah berubah menjadi tanaman gulma di 
beberapa wilayah perairan di Indonesia.  
 Tumbuhan ini mempunyai daya regenerasi yang cepat karena potongan potongan 
vegetatifnya yang terbawa akan terus berkembang menjadi eceng gondok dewasa. Eceng gondok 
sangat peka terhadap keadaan di dalam air yang unsur haranya kurang mencukupi, tetapi responnya 
terhadap kadar unsur hara yang tinggi juga besar, menyebabkan eceng gondok dapat dimanfaatkan 
sebagai pengendali pencemaran lingkungan. (Aneta, 2014) 
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Gambar 3. Struktur Selulosa Eceng Gondok 

 
1.4 Adsorpsi 

Adsopsi adalah proses dimana molekul-molekul fluida menyentuh dan melekat pada 
permukaan padatan. Adsorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi saat molekul-molekul gas atau cair 
dikontakkan dengan suatu permukaan padatan dan sebagian dari molekul-molekul tadi mengembun 
pada permukaan padatan tersebut. Walaupun adsorpsi biasanya dikaitkan dengan perpindahan dari 
suatu gas atau cairan kesuatu permukaan padatan, perpindahan dari suatu gas ke suatu permukaan 
cairan juga terjadi. Substansi yang terkonsentrasi pada permukaan didefinisikan sebagai adsorbat 
dan material dimana adsorbat terakumulasi didefinisikan sebagai adsorben.  

 

 
Gambar 4. Mekanisme Proses Absorpsi dan Adsorpsi 

 
Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan maupun gas) terikat 

kepada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu film (lapisan tipis) pada permukaan padatan 
tersebut. Berbeda dengan absorpsi, dimana fluida terserap oleh fluida lainnya dengan membentuk 
suatu larutan.  

Proses adsorpsi dapat berlangsung jika suatu permukaan padatan dan molekul-molekul gas 
atau cair, dikontakan dengan molekul-molekul tersebut, maka didalamnya terdapat gaya kohesif 
termasuk gaya hidrostatik dan gaya ikatan hydrogen yang bekerja diantara molekul seluruh 
material. Gaya-gaya yang tidak seimbang pada batas fasa tersebut menyebabkan perubahan-
perubahan konsentrasi molekul pada interface solid/fluida. Padatan berpori yang menghisap 
(adsorption) dan melepaskan (desorption) suatu fluida disebut adsorben. Molekul fluida yang 
dihisap tetapi tidak terakumulasi/melekat kepermukaan adsorben disebut adsorptive, sedangkan 
yang terakumulasi/melekat disebut adsorbat (Ginting, 2010). 

  
1.5 Adsorben 
 Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase 
fluida. Kebanyakan adsorben adalah bahan- bahan yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung 
terutama pada dinding pori- pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel itu. Pemisahan 
terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan 
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sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lainnya. Karena 
pori-pori itu biasanya sangat kecil, luas permukaan dalam menjadi beberapa orde besaran lebih 
besar dari permukaan luar, dan bisa sampai 2.000 m2/gr.  
 Dalam kebanyakan hal, komponen yang diadsorpsi melekat sedemikian kuat sehingga 
memungkinkan pemisahan komponen itu secara menyeluruh dari fluida tanpa terlalu banyak 
adsorpsi terhadap komponen lain. Regenerasi adsorben dapat dilaksanakan kemudian mendapatkan 
adsorbat dalam bentuk terkonsentrasi atau hampir murni. Ada tiga jenis adsorben yaitu organik 
alami (eceng gondok, kapas, jerami, rumput kering, serbuk gergaji), anorganik alami 
(lempung,vermiculite,pasir) dan sintetis (busa poliuretan, polietilen,polipropilen dan serat nilon) 
(Sari,dkk, 2014). Adsorben organik alami berasal dari bahan-bahan alami, seperti tumbuh-
tumbuhan. Karakteristik adsorben yang dibutuhkan untuk adsorpsi yang baik adalah sebagai berikut 
: 

1. Semakin besar luas permukaan maka semakin besar pula daya adsorpsinya, karena proses 
adsorpsi terjadi pada permukaan adsorben. 

2. Tidak ada perubahan volume yang berarti selama proses adsorpsi dan desorpsi. 
3. Adsorben yang memiliki tingkat kemurnian tinggi, daya adsorpsinya lebih baik. 
4. Sifat – sifat atom di permukaan berkaitan dengan interaksi molekuler antara adsorbat dan 

adorben yang lebih besar pada adsorbat tertentu (Ginting, 2010). 
 
1.6 Tumpahan Minyak Bumi (Crude Oil Spills) 
 Crude oil atau sering juga disebut minyak bumi adalah campuran dari ratusan jenis 
hidrokarbon dari rentang yang paling kecil, seperti metana yang memiliki satu atom karbon sampai 
dengan jenis hidrokarbon yang paling besar yang mengandung lebih dari 200 atom karbon. 
Komponen minyak bumi yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung yang menyebabkan 
air laut berwarna hitam. Beberapa komponen minyak bumi tenggelam dan terakumulasi di dalam 
sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai.  
 Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, 
pertumbuhan, dan perilaku biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan, dan 
dengan sendirinya dapat menurunkan produksi ikan. Proses emulsifikasi merupakan sumber 
mortalitas bagi organisme, terutama pada telur, larva, dan perkembangan embrio karena pada tahap 
ini sangat rentan pada lingkungan tercemar. Bahwa dampak-dampak yang disebabkan oleh 
pencemaran minyak di laut adalah akibat jangka pendek dan akibat jangka panjang. 
1. Akibat jangka pendek 
  Molekul hidrokarbon minyak dapat merusak membran sel biota laut, mengakibatkan 
keluarnya cairan sel dan berpenetrasinya bahan tersebut ke dalam sel. Berbagai jenis udang dan 
ikan akan beraroma dan berbau minyak, sehingga menurun mutunya. Secara langsung minyak 
menyebabkan kematian pada ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon dioksida, dan 
keracunan langsung oleh bahan berbahaya.  
 
2.    Akibat jangka panjang 

 Lebih banyak mengancam biota muda. Minyak bumi di dalam laut dapat termakan oleh 
biota laut. Sebagian senyawa minyak dapat dikeluarkan bersama-sama makanan, sedangkan 
sebagian lagi dapat terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Sifat akumulasi ini dapat 
dipindahkan dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan. Jadi, akumulasi minyak 
di dalam zooplankton dapat berpindah ke ikan pemangsanya. Demikian seterusnya bila ikan 
tersebut dimakan ikan yang lebih besar, hewan-hewan laut lainnya, dan bahkan manusia.  

Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak mentah dengan susunannya yang 
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kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. 
Ikan yang hidup di sekeliling laut akan tercemar atau mati dan banyak pula yang bermigrasi ke 
daerah lain. Minyak yang tergenang di atas permukaan laut akan menghalangi masuknya sinar 
matahari sampai ke lapisan air dimana ikan berkembang biak (Minasari, 2014). 

  
METODE PENELITIAN 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Analisa dan Instrumentasi serta Laboratorium 

Pemisahan Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Waktu penelitian 
berlangsung pada bulan Maret 2016 – April 2016. 
 
2.2 Alat yang Digunakan 
1. Gelas ukur 
2. Beaker glass 
3. Erlenmeyer 
4. Timbangan digital 
5. Oven 
6. Pipet tetes 
7. Kertas saring 
8. Blender 
9. Desikator 
10. Sieve shaker 
11. Penumbuk 
12. Pompa vakum 
13. Batang pengaduk 
14. Corong buchner 

 
2.3 Bahan yang Digunakan 
1. Limbah lateks karet alam 
2. Eceng gondok 
3. Crude oil 
4. Aquadest 
5. Garam non iodium 
6. Aluminium foil 
 
2.4 Prosedur Penelitian 
2.4.1 Persiapan Eceng Gondok 
  Eceng gondok dicuci dengan air hingga bersih. Eceng gondok yang sudah bersih tersebut 
lalu dipotong-potong dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 150ºC selama 2 jam. Eceng 
gondok dihaluskan dengan menggunakan blender dan dilanjutkan dengan melakukan pengayakan 
dengan sieve shaker ukuran 120 mesh. 
 
2.4.2 Pembuatan Adsorben untuk Analisa Volume Limbah Lateks Optimum 
1) Eceng gondok sebanyak 2,5 gram dicampurkan dengan variasi volume limbah lateks 5 ml,10 

ml, 15 ml, 20 ml dan 25 ml.  
2) Campuran diaduk selama 15 menit. 
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3) Dikeringkan dalam oven pada suhu 110ºC selama 5 jam. 
 
2.4.3 Pembuatan Adsorben untuk Analisa Waktu Kontak Optimum dan Massa Crude Oil 
Optimum yang Teradsorpsi 
1. Eceng gondok sebanyak 2,5 gram dicampurkan dengan volume limbah lateks  optimum.  
2. Campuran diaduk selama 15 menit. 

3. Dikeringkan dalam oven pada suhu 110ºC selama 5 jam. 
 

2.4.4 Pembuatan Air Garam 

          Pada penelitian ini, air laut akan digantikan dengan air garam. Garam non iodium dengan 
massa 3,5 gram dicampurkan ke dalam 100 ml aquadest di dalam beaker glass. Campuran tersebut 
diaduk hingga garam tersebut terlarut dalam aquadest. 

2.4.5 Analisa Volume Limbah Lateks Optimum 
1.Menghitung massa adsorben sebelum berkontak dengan crude oil di dalam air garam. 

2.Dimasukkan 5 gram crude oil ke dalam air garam.  

3.Adsorben kemudian dimasukkan dan dikontakkan dengan crude oil selama 30 menit. 

4. Pengurangan kadar air dalam adsorben dengan melakukan penyaringan menggunakan vakum 
evaporator selama 15 menit. 

5. Menghitung massa adsorben setelah berkontak dengan crude oil di dalam air garam. 

6. Menentukan volume limbah lateks optimum dengan mencari daya adsorpsi adsorbennya dengan 
rumus : 

       .........  (3.1) 
 

Keterangan :  

q   = Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben) 

W = Massa adsorben akhir (g) 

Wo = Massa adsorben mula – mula (g)  

2.4.6 Analisa Waktu Kontak Optimum 
1. Menghitung massa adsorben sebelum berkontak dengan crude oil di dalam air garam. 

2. Dimasukkan 5 gram crude oil ke dalam gelas beker yang berisi air garam.  
 3. Adsorben dengan volume limbah lateks optimum dimasukkan ke dalam gelas beker tersebut dan 

dikontakkan dengan variasi waktu 20 menit, 40 menit,60 menit,80 menit dan 100 menit. 
4. Adsorben disaring dengan menggunakan penyaring vakum evaporator selama 15 menit. 

5. Menghitung massa adsorben setelah berkontak dengan crude oil di dalam air garam. 
6. Menentukan waktu kontak optimum dengan mencari daya adsorpsi adsorbennya dengan 
menggunakan rumus 3.1. 

2.4.7 Analisa Massa Crude Oil Optimum Yang Teradsorpsi 
1. Menghitung massa adsorben awal sebelum berkontak dengan crude oil di dalam air garam. 
2. Dimasukkan minyak dengan variasi massa yaitu 3 gram,6 gram, 9 gram, 12 gram dan 15 gram 
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ke dalam gelas beker yang berisi air garam. 
3. Dimasukkan adsorben dengan volume limbah lateks optimum dan dikontakkan selama waktu 
optimum. 
4. Adsorben disaring dengan menggunakan penyaring vakum evaporator selama 15 menit. 
5. Menghitung massa adsorben setelah berkontak dengan crude oil di dalam air garam. 
6. Menentukan massa crude oil optimum yang teradsorp dengan menghitung kenaikan daya adsorpsi 
adsorbennya. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Volume Limbah Lateks Optimum  
 Bubuk eceng gondok yang bermassa konstan yaitu 2,5 gram dicampurkan dengan lima 
sampel variasi volume limbah lateks yaitu 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, dan 25 ml. Adsorben yang 
terbuat dari campuran tersebut mengadsorpsi crude oil yang bermassa konstan yaitu 5 gram dalam 
waktu adsorpsi yang konstan yaitu selama 30 menit. 
 

 

Gambar 5. Hubungan Variasi Volume Limbah Lateks Terhadap Daya Adsorpsi Adsorben Rata-Rata 
 

Gambar 5 merupakan hasil analisa pertama yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu analisa 
volume limbah lateks optimum. Setelah dilakukan percobaan sebanyak dua kali, didapatkan hasil 
analisa berupa daya adsorpsi adsorben pada sampel pertama, sampel kedua dan sampel ketiga 
mengalami kenaikan. Namun, daya adsorpsi adsorben mengalami penurunan pada sampel keempat 
dan sampel kelima,. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adsorben mengalami penurunan daya 
adsorpsinya setelah ikatan atom C eceng gondok telah penuh oleh atom dari crude oil . Limbah 
lateks karet alam yang berperan sebagai supporting agent akan menurunkan tegangan permukaan 
air garam sehingga mempermudah proses adsorpsi karena sebagian besar crude oil akan tetap 
mengapung pada permukaan air garam. Hasil analisa volume limbah lateks optimum dengan 
percobaan yang dilakukan sebanyak dua kali ini didapatkan pada volume 15 ml dengan daya 
adsorpsi adsorben rata-rata adalah sebesar 3,4299. 
 
3.2 Analisa Waktu Kontak Optimum 
 Lima sampel bubuk eceng gondok yang bermassa konstan yaitu, 2,5 gram dicampur dengan 
volume limbah lateks karet  optimum yang didapatkan pada analisa sebelumnya, yaitu 15 ml. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 244 
 

Adsorben dari campuran tersebut akan mengadsorpsi crude oil bermassa 5 gram dengan variasi 
waktu kontak adsorpsi yaitu 20 menit, 40 menit, 60 menit, 80 menit dan 100 menit. 

 
Gambar 6. Hubungan Variasi Waktu Kontak Terhadap Daya Adsorpsi Adsorben Rata-Rata 

 
Gambar 6 merupakan hasil analisa kedua yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisa 

waktu kontak optimum. Setelah dilakukan percobaan sebanyak dua kali, daya adsorpsi adsorben 
pada sampel pertama hingga sampel kelima mengalami kenaikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 
semakin lama waktu kontak antara adsorben dan crude oil, maka akan semakin banyak atom crude 
oil yang terikat oleh atom C dari eceng gondok. Hasil analisa waktu kontak optimum dengan 
melakukan percobaan sebanyak dua kali, didapatkan waktu kontak optimum pada 100 menit dengan 
daya adsorpsi adsorben rata-rata dari dua percobaan yang dilakukan adalah sebesar 3,4299. 
 
3.3 Analisa Massa Crude Oil Optimum yang Teradsorpsi 
 Bubuk eceng gondok dengan massa 2,5 gram dicampurkan dengan volume limbah lateks 
cair optimum yaitu 15 ml. Adsorben dari campuran tersebut akan dikontakkan dengan variasi massa 
crude oil yaitu 3 gram, 6 gram, 9 gram, 12 gram, dan 15 gram,  dengan waktu kontak optimum 
yang didapatkan pada analisa sebelumnya yaitu 100 menit. 
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Gambar 7. Hubungan Variasi Massa Crude Oil Tehadap Kenaikan Daya Adsorpsi Adsorben Rata-

Rata 
 Gambar 7 menunjukkan hasil analisa massa crude oil optimum yang teradsorpsi oleh 
adsorben. Setelah dilakukan percobaan sebanyak dua kali, didapatkan hasil analisa berupa daya 
adsorpsi adsorben sampel pertama hingga sampel keempat mengalami kenaikan. Namun, kenaikan 
daya adsorpsi adsorben dari sampel keempat ke kelima mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 
karena setelah mencapai kondisi optimum, adsorben akan mengalami penurunan daya adsorpsinya 
karena atom dari crude oil tidak dapat lagi diikat oleh atom C dari eceng gondok. Hasil dari analisa 
massa crude oil optimum yang teradsorpsi didapatkan pada massa crude oil sebesar 12 gram dan 
didapatkan kenaikan daya adsorpsi adsorben sebesar 0,86085. 
 
KESIMPULAN 

1. Adsorben yang terbuat dari campuran limbah lateks karet alam dan eceng gondok dapat 
digunakan untuk mengadsorpsi crude oil. 

2. Volume limbah lateks optimum pada proses adsorpsi crude oil oleh adsorben dalam air garam 
adalah 15 ml dengan daya adsorpsi adsorben sebesar 3,4299. 

3. Waktu kontak optimum pada proses adsorpsi crude oil oleh adsorben dalam air garam adalah 100 
menit dengan daya adsorpsi adsorben sebesar 3,6583. 

4. Massa crude oil optimum yang teradsorp oleh adsorben dalam air garam adalah 12 gram dengan 
kenaikan daya adsorpsi adsorben sebesar 0,86085. 
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ABSTRAK 
 

Typology arsitektur dan urban design tidak mudah dipahami. Bahkan muncul istilah yang 
mengacaukan seperti rumah tipe 21, 36, 45, 54 dan lain-lain yang bersifat menyesatkan. Saat 
perancang mengajukan sketsa-sketas desain tidak selalu menyandingkan dengan typology 
fungsinya. Ruas Tomang-Grogol Primary Strip sisi barat di Jakarta Barat merupakan blok yang 
diwarnai dengan tumbuh dan gusurnya bangunan sehingga blok kehilangan typologynya. Diawali 
dengan bangunan kampus UKRIDA, menyusul kampus UNTAR II, mall Citra Land (diterjemahkan  
Tanah Ciputra?), Mall Taman Anggrek dengan apartementnya, perubuhan Bank Dewaruci, 
membangun Mall Mediterania, menyusul apartement Tropik dan  Central Park (mixed use) hingga 
tahun 2009 mengalami perubahan setelah lima tahun. Pertumbuhan berikutnya didominasi oleh 
pengembang kuat di Jakarta bahkan di Indonesia dengan memasukkan Mixed Use baru dalam blok. 
Typology blok tidak mudah ditemukan saat fungsi bangunan silih berganti. Metode eksplanatoris 
dan komparasi menjadi metode yang dipakai untuk mengetahui typology apa yang cocok untuk 
penamaan blok ruas Tomang –Grogol. Deret bangunan yang terbangun lebih didominasi fungsinya 
sebagai bangunan campuran dan Mixed Use, sehingga tipologi blok yang cocok  adalah typology 
superblok. Diskusi ini akan menarik karena akan menjelaskan bahwa typology merupakan 
kesamaan dari ketidak-samaan atau ketidak-samaan dari kesamaan, dengan menghadirkan 
perbedaan bangunan-bangunan perdagangan tersebut. Identitas urban design secara typology lebih 
sesuai sebagai superblock. 

Kata kunci: Typology, Blok-Bangunan, Tomang-Grogol    
 
Perubahan fungsi Blok 

Typology dalam arsitektur dan urban design tidak mudah dipahami. Bahkan sudah 
digunakan istilah rumah tipe 21, 36, 45, 54 dan lainnya yang bersifat menyesatkan. Demikian juga 
dengan tipe studio dalam apartement, bukanlah sebuah typology karena typology (typos-logos, 
mempelajari tipe) membedakan kesamaan dari ketidak-samaan [1]. Pernyataan Hauke Neidhart dan 
Monica Sester memasukan prototype rumah dalam klasifikasi-klasifikasi memperkuat perbedaan 
typology dengan prototype [2]. Sementara itu blok atau ruas dalam kota, lebih mudah dimasukan 
dalam typology karena tidak pernah terjadi pengulangan bentuk. Blok sering diikat oleh peraturan 
kota. Fungsi bangunan pengisi blok sering mengalami perubahan sehingga tipe blok sulit untuk 
diidentifikasi. Seperti kasus yang terjadi pada blok ruas Tomang-Grogol Primary Strip sisi barat. 
Oleh sebab itu harus dilakukan penelusuran untuk mendapatkan tipe blok dan bagaimana typology 
menghadirkan fisik dalam blok. Penelusuran blok ruas Tomang-Grogol primary strip sisi barat 
semakin memperjelas bagaimana typology mentransformasikan diri ke dalam bentuk fisik dan 
bukan hanya sekedar memaparkan pencetakan atau pengulangan bentuk sehingga menjadi 
prototype. 
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Typology dan prototype 
Tipe adalah kecirian dari sesuatu dan satuan karakteristik dari sesuatu. Tipe adalah 

konseptual terstruktur yang membedakan kesamaan dari ketidak-samaan, yang kemudian kita tahu 
bahwa sesuatu adalah karakteristik sesuatu yang ini bukan kecirian sesuatu yang itu. Penipean 
menempatkan satuan karakter ke dalam kelas atau kelompok. Tipe adalah intisari juga atau keaslian 
dari sebuah kekhususan dari sesuatu yang akan memungkinkan kita untuk memahami kerangka, 
image atau kelas [1]. Demikian dengan blok ruas Tomang-Grogol primary strip sisi barat, kecirian 
apa yang melekat pada blok tersebut sehingga melalui kecirian tersebut dapat mengantar 
menjadikan typology bagi blok tersebut. Blok atau bagian wilayah kota menjadi cerminan atau 
memiliki kecirian yang tumbuh karena lingkungannya (fisik dan sosial budaya masyarakatnya). 

Kota digambarkan  dari gabungan path, note, edge, landmark dan image [3] ilustrasi 
tersebut harus dilihat dalam konteks apa dan bagaimana yang dimaksud. 
Kota juga tidak hanya merujuk kepada sebuah pengaturan  bangunan-bangunan  pada sebuah 
tempat yang nyata. Meletakkannya pada sesuatu yang persifat polemic, tidak ada hal seperti kota. 
Agaknya kota mendesain ruang diproduksi oleh interaksi dari institusi yang besifat historis dan 
geografis spesifik, relasi produksi sosial dan reproduksi (berkembang), praktek pemerintahan, 
bentuk dan media komunikasi, dan keempatnya. Dengan mempertimbangkan keragaman tersebut 
“kota” kita menganggap koherensi atau integritas. Kota,  kemudian, di atas semua yang mewakili. 
[4].  

Pemahaman tersebut mengantar kita kepada pernyataan bahwa Jakarta juga diwakili 
karakter blok-bloknya. Blok di sepanjang jalan utama (Thamrin-Sudirman) termasuk juga blok 
yang ada di daerah urban. Blok masuk dalam kelas atau kelompoknya masing-masing (kesamaan 
blok dalam kelas yang berbeda). Demikian halnya dengan  blok ruas Tomang-Grogol primary strip 
akan menjadi kecirian dalam kelas atau kelompok yang akan memberikan warna bagi kota Jakarta.  

Tipe mengacu pada ide abstrak, image tentang ruang, ide tentang ruang, dan pada 
kenyataan/fakta, ruang beton di bumi, jalan utama, daerah ring satu, pusat perbelanjaan, gunung 
yang menakutkan, boks telephone, hutan hujan, surga dan neraka, perbatasan, dan gaya rumah 
kolonial. Semua adalah tipe tempat yang ditemukan oleh kebudayaan manusia.  Tipe tempat dibuat 
dan digunakan dalam arsitektur, perencanaan, kebijakan, kepercayaan/agama, penelitian, 
kebudayaan terkemuka, literatur dan kehidupan sehari-hari. Dunia kita diinfus oleh tipe tempat, 
praktek spasial dari banyak masyarakat baik struktur atau distrukturkan oleh type aktifitas. [1].  

Prototype didefinisikan  sebagai sebuah keaslian atau model pertamakali dari bentuk sesuatu 
yang dapat dikopi atau di banyakkan, definsi tersebut sangat bertentangan dengan teori yang 
menyatakan membedakan kesamaan dari ketidak-samaan. Dari perbedaan tersebut nyatalah bahwa 
tipe di dalam typology tidak dapat didublikasikan atau di cetak sama. 
http://www.dictionary.com/browse/prototype 
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Blok Ruas Tomang-Grogol Primary Strip Sisi Barat 

 

Merujuk pada pernyataan-pernyataan di 
atas maka blok bukan hanya bagian dari 
pengaturan bangunan saja yang bersifat 
lebih sempit dari kota tetapi interaksi 
dari institusi yang besifat historis dan 
geografis spesifik, relasi produksi sosial 
dan reproduksi, praktek pemerintahan, 
bentuk dan media komunikasi, dan 
keempatnya dalam bentuk ide abstrak, 
image tentang ruang, ide tentang ruang 
apa yang ada pada blok. Semua 
terbentuk secara terstruktur dan di 
dalamnya mengandung typology. 
Bangunan- bangunan dalam blok ruas 

Tomang-Grogol primary strip merupakan relasi produksi sosial yang dapat bersifat politis dari 
praktek pemerintahan juga yang dituangkan dalam RTRW. Terbentuknya blok dipengaruhi oleh 
lingkungan fisik, sosial dan budaya di dalamnya ada peran politik dan pemerintah sehingga mampu 
menggeser RTRW. Blok menjadi bagian yang mewarnai kota yang terbentuk karena path, edge, 
nodes dan mampu membentuk land mark serta image. Penamaan typology blok sangat dipengaruhi 
oleh isi blok di mana memiliki persyaratan jika dirinci bisa sampai pada detil-detil dari komponen 
pembentuk arsitekturnya. 

 

Path and note, penentu typology blok.  
Blok ruas Tomang-Grogol primary strip merupakan respon terhadap perkembangan jalan 

(path) No.1 Jln Let Jend. S.Parman ( sisi  timur blok) yang terdiri dari tiga bagian, sisi tengah 
adalah Corridor Tol (dua arah) yang membelah kota Jakarta (masing-masing arah terdiri dari tiga 
jalur kendaraan), dan sisi kiri Corridor Tol merupakan jalan protokol flyover dari  BANDARA 
SUTA/Pluit-PIK dua jalur kendaraan dan dua jalur dari Grogol tambah  satu jalan  bus Trans Jakarta 
(lima jalur). Sisi kanan Corridor Tol terdiri dari tiga jalur dan satu jalur bus trans Jakarta. Diantara 
jalan Tol Corridor dan sisi kanan terdapat sungai Grogol merangkap saluran penampungan 
lingkungan jika terjadi banjir di Grogol Jln .No. 4 Tol Tangerang (sisi selatan blok), dua arah 
(masing-masing terdiri dari tiga jalur jalan kendaraan).  
Jln No 2 Daan Mogot (sisi Utara) jalan protokol menuju kota Tangerang dengan dua arah (masing-
masing dengan tiga jalur dan satu jalur Trans Jakarta)  jln No 3 Kyai Tapa (perpanjangan jln no 2) 
dan jln No 5 Tanjung duren, membelah blok (gambar 1 dan 2). Kelas jalan berperan dalam 
memberikan kelas bangunan dan aturan-aturan secara terstruktur seperti antara lain : Ketinggian 
bangunan (FAR, floor area ratio), luas dasar bangunan (BC, building coverage) pada blok ruas 
Tomang-Grogol. Kondisi tersebut sangat memberikan kecirian khusus klasifikasi dari typology blok 
(tipologi blok kelas jalan utama kota). 
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Gambar 1. Lokasi Blok Ruas Tomang-
grogol sisi barat terhadap Jakarta.  
(Sumber. http://gambarpetajakarta. 
blogspot.co.id/2014/01/gambar-peta-
wilayah-kota-dki-jakarta.html). 

  
Gambar 2.  Jalan yang ada di blok  
Tomang -Grogol 
(Sumber. http://gambar  peta  jakarta. 
blogspot.co.id/2014/01/ gambar-peta-wilayah-
jakarta.html). 
 

 

Path sebagai note dan image (fly over), penentu typology blok, 
Blok ruas Tomang-Grogol primary strip sisi barat, terbenrtuk karena lingkungannya, tetapi 

dalam pertumbuhan blok juga bisa mempengaruhi lingkungannya. Demikianlah terus-menerus 
sehingga terjadilah perubahan dalam pembangunan. Blok ruas Tomang-Grogol primary strip 
merupakan responce terhadap jalan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara itu jalan 6 dan 7 merupakan 
responce akibat terbentuknya blok, khususnya pembangunan TA Shopping Mall (gambar 2-3). Tipe, 
karakter yang melekat bisa menjadikan kenangan (dikenang) dan menjadikan image. Flyover-
flyover dan khususnya fly over 7 mampu menjadikan image untuk typology blok (tetenger/sequence 
of the city). 

 
Gambar 3. Flyover 7 sebagai 

respon TA Shoppingmall 

Fly over 7 hadir sebelum fly over 6. Kemudahan dan 
kelancaran sirkulasi di tengah-tengah kepadatan, 
menyadarkan pemakai jalan dan membentuk image 
postitiv dengan adanya fly over 7. Flyover 7 tidak bisa 
lepas dari hubungannya dengan Taman Anggrek.  
Pemakain jalan fly over 7 akan bertatap muka langsung 
dengan gerbang-gerbang blok ruas Tomang-Grogol 
primary strip. Image tersebut terbentuk dan sangat 
membantu dalam membentuk typology. Gerbang blok 
menjadi bagaian dari pembentukan tipologi 
 

 

Node sebagai penentu typology blok ruas Tomang-Grogol Primary Strip Sisi Barat 
 Simpang empat grogol dan simpang empat Tomang menjadi node dalam membantu 
menemukan typology blok. Hotel dan Shopping Mall Citra Land di sisi utara blok menjadi magnet 
titik tangkap pengunjung dari BANDARA SUTA dan sekitarnya, sementara Shopping Mall – 
Appartement Taman  Anggrek menjadi titik tangkap dari arah selatan. Pencitraan blok sebagai 
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fungsi shopping mall sangat kuat, UKRIDA tidak dominan. Simpang susun flyover Tomang berbeda 
dengan flyover lainnya menjadi tanda tersendiri, demikian juga flyover Grogol memiliki perbedaan 
karakter dengan adanya terminal Grogol meskipun melayani perjalan dalam kota juga melayani 
AKAP. Terminal grogol memberikan peran dalam menempatkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam 
blok ruas Tomang-Grogol Primary Strip Sisi Barat. Shelter bus trans Jakarta (Podomoro dan grogol 
2) berhubungan dengan shelter-shelter bus metromini, kopaja, APTB serta memiliki koneksi 
dengan jembatan penyeberangan dan akses langsung ke beberapa fungsi dalam blok, menjadi 
penguat perannya sebagai node. Laju commuters pengguna shelter podomoro dan grogol 2 
meningkatkan  daya tekan-tarik antara blok dan shelter sehingga terjadi percepatan pertumbuhan 
fungsi-fungsi dalam blok. 
 

Fungsi bangunan sebagai land mark, dan membentuk image penentu typology blok 

Gambar 4. Fungsi dalam blok ruas Tomang-
Grogol sisi barat. 
Sumber : Goegle Eart 3D 

Bangunan merupakan transformasi 
imaginer dalam bentuk arsitektur dari sifat 
yang melekat padanya sebagai karakter (sifat-
tipe). Sifat yang melekat pada arsitektur, ruang 
perkotaan, lingkungan binaan bisa diartikan 
sebagai fungsi. Fungsi diangkat sebagi 
karakter, fungsi menandai dan memberikan 
peran tugas yang melekat padanya. Perubahan 
isi blok dimulai dari UNTAR II dan Citraland 
(land Ciputra ?), dengan bangunan sebelumnya 
kampus UKRIDA. Citraland menjadi 
landmark pertama kali bukan hanya dalam 
skala blok ruas Tomang-Grogol Primary Strip 
Sisi Barat tetapi di wilayah grogol. Image yang 
terbentuk adalah posisi Citraland dan fungsi 
utamanya sebagai Shopping mall - Hotel. 
Perkembangan berikutnya Taman Anggrek 
Shopping Mall & Apartment dengan tower- 

 
towernya dan tergusurnya Bank Dewaruci sempat menduduki posisi sebagai Shopping Mall terbesar 
di Jakarta. Demikian selanjutnya pergeseran demi pergeseran terus silih berganti dengan fungsi-
fungsi seperti yang terlihat pada gambar empat. Setiap kehadiran baru typology (transformasi 
imaginer) dalam bentuk arsitektur selalu saja memunculkan Land mark baru dan menghadirkan 
suksesi Image.    
 

Pergeseran Peruntukan 
Blok ruas Tomang-Grogol primary strip sisi barat memiliki karakter sebagai blok dengan 

fungsi ditetapkan (RTRW tahun 2005-2010) sebagai permukiman (prosentase terbesar) dan fungsi 
lain usaha, sehingga blok masuk dalam typology permukian dan usaha “melengkapi kebutuhan 
blok”. Pergeseran didorong oleh relasi produksi sosial dan reproduksi (berkembang), praktek 
pemerintahan dan politik (bussiness). Produksi sosial diwarnai oleh kondisi kependudukan, 
mencakup pertumbuhan, usia, pekerjaan, lapangan pekerjaan, badan usaha dan banyak lainnya. 
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Tahun 2030 sudah dicanangkan sebagai wilayah kegiatan usaha.   
Pergeseran peruntukan juga didukung oleh potensi jalan-jalan yang membatasi blok seperti antara 
lain : 
Jalan 1. yang menghubungan antara BANDARA Soekarno-Hatta ke Tengah Kota Jakarta, juga ke 
arah timur menuju Bogor, Bekasi, Bandung dan Cirebon (corridor tol) dan jalan bukan corridor tol.  
 

 
Gambar 5. Spot-spot potensial 
yang berhubungan dengan blok 
ruas Tomang-Grogol Primary Strip 
Sisi Barat.  
Sumber : Peta DKI 
 

Jalan tersebut juga menghubungkan titik-titik penting 
dari arah  Utara  (permukiman menengah atas Pantai 
Indah kapuk dan Pluit  serta permukiman lainnya ke 
arah Selatan (daerah-daerah potensial penting seperti 
perkantoran Jln Thamrin-Sudirman dan jalan Gatot 
Subroto). 
Jalan 4. Penghubung kota Tangerang (Jln Daan Mogot) 
menuju wilayah-wilayah potensial penting seperti 
Roxymas (pusat perdagangan electronic/MP terbesar 
di Jakarta), wilayah perkantoran dan perdagangan Jln 
GajahMada-Hayam Wuruk termasuk kawasan Niaga 
Duta Merlin, perkantoran dan perdagangan Jln 
GajahMada-Hayam Wuruk termasuk kawasan Niaga 
Duta Merlin (gambar 5) 
 

Sirkulasi kendaraan disekitar Blok Tomang- Grogol : 
Blok Tomang-Grogol terpisahkan oleh Jln menuju Tanjung Duren (Jln. Tanjung Duren),  sisi 
Selatan mencakup Mall dan Appartement Taman Anggrek, Mixed Use dan Kampus Universitas 
Podomoro, Appartement Mediterania dan Mixed Use Agung Podomoro City. Sedangkan sisi Utara 
mencakup rencana UKRIDA 34 lantai, Appartement The Tropic, rencana rumah sakit pendidikan 
Universitas Tarumanagara, Kampus II Universitas Tarumanagara dan Mall dan Hotel atas nama 
tanah Ciputra. Tahun 2017 yang akan dibangun kampus UKRIDA dengan ketinggian 34 lantai. 
Kompleksitas isi blok semakin tinggi. Namun typology blok tidak akan berubah selama isi fungsi 
tidak berubah secara totalitas. 
 
Perbedaan dan kesamaan fungsi dalam menentukan typology blok 

Dalam pertumbuhan blok, shopping mall and Hotel dengan nama Citra Land setelah 
kampus II UNTAR, disusul shopping mall and Appartement Taman Anggrek, keduanya adalah 
shopping mall dalam satu blok memiliki kesamaan tipe (kecirian yaitu perbelanjaan) namun 
memiliki bentuk dan wujud yang berbeda. Kelahiran Mixed Use Central Park dengan fungsi, 
perbelanjaan dan rekreasi, hunian (hotel-appartement) dan perkantoran mengindikasikan ada 
kesamaan tipe dalam shopping mall. Kesamaan-kesamaan tipe tidak disertai dengan kesamaan 
bentuk, tidak seperti wujud permukiman disebut tipe 21, 36, 45 (cetak banyak). Perkembangan 
perguruan tinggi, Kampus II Universitas Tarumanagara setelah UKRIDA menunjukan kesamaan 
fungsi yaitu pendidikan, tentunya di dalamnya memiliki kecirian yang sama tetapi tetap ada 
perbedaan pula di dalamnya (melalui bentuk dan wujud bangunannya akan ditemukan 
ketidaksamaannya. Kehadliran UKRIDA 34 lantai tahun 2017, akan merubah image blok tetapi 
tidak akan merubah typology blok. Kampus Podomoro, hadir dengan menempelkan diri pada Mixed 
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Use Centrakl Park sehingga hampir tidak memiliki wujudnya sendiri sebagai bangunan pendidikan, 
tetap saja memiliki tipe (kecirian) yang sama sebagai fungsi pendidikan. Disini semakin jelaslah 
perbedaan dengan tipe-tipe yang ditawarkan dalam leaflet hunian. Perkembangan appartement, 
appartement Mediterania dan hotel-appartement The Tropic merupakan bangunan yang secara 
totalitas memiliki bentuk dan wujud berbeda tetapi tetap memiliki kesamaan typology (hunian 
vertikal). Demikian pula tergusurnya kantor Bank Dewaruci dan lahirnya perkantoran-perkantoran 
baru. Semuanya memiliki kesamaan typology. Typology blok akan stabil dengan silih bergantinya 
bangunan jika memiliki kesamaan fungsi. 
 
Typology Blok Ruas Tomang-Grogol Primary Strip Sisi Barat 

Tipe umumnya merujuk pada sebuah kekhususan, kelas, atau ketegori orang atau sesuatu 
yang memiliki karakteristik dalam keumuman. Karena itu, ini tidak mungkin mengidentifikasi tipe 
sebuah obyek, kejadian, penataan dan orang secara tepat dengan memperhatikan pada karakteristik 
yang spesifik. Karakteristik tersebut ditandai oleh bentuk umum, rencana atau desain setiap tipe dan 
yang memungkinkan atau lebih dibedakan dengan yang lain. Sesuai dengan kamus oxford inggris 
(1989), sebuah tipe merujuk pada pertama dan terkemuka/terpenting pada “bahwa melalui apa 
sesuatu disimbolisasikan atau difigurkan : apapun memiliki sebuah simbol yang signifikan”. Dari 
perspektif tersebut typology merujuk pada “studi simbul representatif ; dari keaslian dan pengartian 
tipe injil “sebagus“ studi kelas dengan karakteristik umum ; klasifikasi, khususnya dari produk 
manusia, perilaku, karakteristik, sebagai contoh : sesuai dengan tipe : analisis komparativ dari 
struktur atau karakteristik lain” [6]. Pernyataan tersebut menyadarkan bahwa typology blok harus 
diangkat dari sesuatu yang khusus/spesifik tetapi bersifat umum, meskipun arsitek tidak pernah 
menyandingkan dengan bangunannya. Beberapa shopping mall, apartement, hotel, kantor dan 
pendidikan memiliki kecirian sama yang bersifat umum diantara mereka, dan aristek – owners 
mewujudkan imaginasi mereka dengan bentuk fisik berbeda-beda. 

Dalam beberapa diskusi tentang tipe, sebuah archetype diucapkan/katakan sebagai jika dia 
adalah sebuah tipe yang spesial dari tipe, bahwa itu adalah orisinil dan mendasar, lebih tua dan lebih 
dalam, sebuah tipe bersembunyi dibawah tipe dan hapir bersifat umum. Dalam beberapa 
sekejap/cepat itu bisa mungkin, tetapi perbedaan antara type dan archetype tetap menarik untuk 
didiskusikan [7]. Pernyataan tersebut menyadarkan kembali bahwa di dalam typology bisa terdapat 
type atau archetype, meskipun keaslian typology tidak terlihat secara fisik namun masih dapat 
ditanggkap secara imaginer. Meskipun semua bangunan didalam blok tidak lagi sama desainnya dan 
tidak menonjolkan archetype mereka, typology semua akan tetap pada posisinya. Typology blok 
tidak mengalami perubahan sebagai gabungan beberapa mixed use dan bangunan fungsi lain 
(sebagai super block). 

Konsep tipe seperti sesuatu yang tidak pernah nyata/fakta diketahui atau dilihat, tetapi 
dimanifestasikan dalam bentuk pada tempat umum. Ini adalah sebuah ide tentang bentuk-bentuk 
dari tempat, tetapi tidak cukup didiskripsikan atau model bentuk  dari beberapa tempat nyata. 
Sebuah archetype berbagi dengan tipe kualitas tersebut menjadi tidak dikenal dan tersembunyi dan 
dinyatakan hanya secara umum, dan hanya melalui sesaat yang nyata. [8]. Demikian juga dengan 
typology block, secara konsep tidak bisa dinyatakan tetapi manifestasi fisiknya sangat jelas yaitu 
beberapa mixed use dan kegiatan profitable lainnya  

Klasifikasi system adalah sebuah jalan making sense untuk individual–individual  dan 
populasi melakukan pekerjaan. Kota , lebih condong  terlihat sebagai sebuah fenomena tidak 
controversial yang bersifat relative, pose pengklasifikasian problem bukan hanya dari sebuah 
perbedaan sesuatu (kekhasan) tetapi juga pada sebuah scala yang berbeda [9]. Dari pernyataan 
tersebut klasifikasi blok bukan hanya dilihat dari perbedaan keciriannya tapi posisinya yang dapat 
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dilihat melalui skala.Tipe-tipe atau penipean tidak bersifat memaksa tetapi juga memberikan 
kebebasan. Dalam ilmu pengetahuan, desain, dan usaha keras kreatif tipe menyediakan sebuah arti 
esensial keuntungan wawasan ke dalam apa itu dan imaginasi apa yang dapat dilakukan. Dalam 
konteks ini, isi yang berada dalam ruas Tomang-Grogol Primary Strip sisi barat tidak dipaksakan 
dengan desain dan bentuk yang sama tetapi dalam bentuk usaha kreatif, tetapi tetap 
mempertahankan esensi dari tipologi  itu sendiri. Menerima kecirian kekuatan tersebut sepenting 
menerima kecirian yang bersifat membantasi.  
 
KESIMPULAN 

Karena tipe adalah konseptual terstruktur yang membedakan kesamaan dari ketidak-samaan, 
yang kemudian kita tahu bahwa sesuatu adalah karakteristik sesuatu yang ini bukan kecirian sesuatu 
yang itu. Sudah waktunya penggunaan istilah tipe 21, 36, 45, 54  dan tipe studio dalam leaflet 
pemasaran perumahan dirubah menjadi prototipe dan harus menyatakan salah jika digunakan dalam 
pendidikan. 

Penipean menempatkan lembaran karakter ke dalam kelas atau kelompok/group. Tipe adalah 
intisari juga atau keaslian dari sebuah karakter/kekhususan dari sesuatu yang akan memungkinkan 
kita untuk memahami kerangka, image atau kelas. Melihat isi dari semua fungsi bangunan dominan 
mengarahkan pada satu blok fungsi bussiness yang kompleks (mixed use) dan faktanya terdiri 
bukan hanya satu Mixed Use, tipologi blok masuk dalam Mega super block (semua menonjol dan 
mampu membentuk the power of soul). Posisinya mendorong untuk masuk dalam blok kelas utama 
dan fungsinya masuk dalam kelas utama pula ditandai dengan dominasi barang-barang branded dan 
bagaimana menyelesaikan fisik bangunannya. Penelusuran blok ruas Tomang-Grogol primary strip 
sisi barat semakin memperjelas bagaimana typology mentransformasikan diri ke dalam bentuk fisik. 
Posisi dan pelayanan pada kelas jalan utama, serta kepada konsumen kelas tertentu dan bukan 
hanya sekedar memaparkan pencetakan atau pengulangan bentuk sehingga menjadi prototype. 
Sehingga typology yang hadir masuk dalam kelas utama (primary class). Di dalam typology blok 
terdapat karakter land mark, terjadi karena semua itu yang mampu membentuk image dari waktu 
kewaktu. Mega super block primary class akan semakin kuat jika jalan Tanjung Duren bisa 
ditembus. Jika hubungan blok tetap terpisahkan dengan adanya jalan Tanjung duren maka terlihat 
bahwa peran politis ikut terlibat dalam pembentukan blok, peran pemerintah sekedar sebagai 
pendamping pergerakan konsep tentang ruang, ide tentang ruang, image tentang ruang produk 
pengembang. 
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ABSTRAK 
 
Dunia industri selalu menawarkan produk baru. Hal ini wajar karena harus bersaing dan bertahan 
hidup, serta memperoleh keuntungan. Para ilmuwan harus terus mengembangkan ilmunya, bagi 
“kemajuan” ilmu itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memecahkan masalah 
manusia dan lingkungan, atau alasan-alasan lainnya. Pencarian ilmu pengetahuan dan teknologi 
baru tidak mungkin dihentikan. Kecepatan perkembangan dan penemuan teknologi baru, misalnya 
di bidang elektronika, sering membuat produk yang sedang digunakan terasa usang dan “harus” 
diganti dengan yang baru, walaupun belum habis masa pakainya dan sebenarnya masih dapat 
dimanfaatkan. Dalam bidang arsitektur, terjadi hal yang sama. Bangunan yang masih bagus 
dibongkar, diganti bangunan baru yang lebih komersial. Sebenarnya ini merupakan pemborosan, 
tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Banyak teknologi lama dan sudah 
ada yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah manusia maupun 
lingkungan, namun “kebaruan” yang menunjang hidup industri dan ilmuwan mengharuskan 
pencarian terus menerus. Dalam bidang arsitektur, bangunan tradisional banyak diakui sudah sesuai 
dengan kebutuhan lokal dari segi iklim maupun budaya, namun para arsitek terus “berinovasi”, 
berlomba menciptakan karya dengan “keunikan dan keunggulan” masing-masing. Cara-cara lama 
yang sudah sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan sebaiknya tetap 
dipertahankan, bila perlu dikembangkan. Pencarian teknologi baru harus memberi solusi, bukan 
menimbulkan masalah baru. Tidak sekedar untuk mengejar keuntungan dunia industri, atau tuntutan 
profesi ilmuwan, tapi memang bagi kepentingan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: kebaruan, teknologi, ilmu pengetahuan, keharusan, berkelanjutan. 
 
PENDAHULUAN 

Berbagai kerusakan dan bencana, baik yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun 
yang berlangsung secara alami, terus meningkat, sehingga mencemaskan banyak pihak. Jenis 
kerusakan dan bencana terus bertambah, dengan skala yang juga terus meningkat. Polusi melalui 
berbagai media alam terus meningkat dan menyebar, berlubangnya lapisan ozon di atmosfer yang 
berfungsi melindungi kehidupan di bumi, munculnya kecenderungan pemanasan global, anomali 
cuaca dan iklim, serta berbagai isu lainnya.  

Saat ini terjadi perlombaan untuk menemukan teknologi yang dapat mengatasi berbagai 
masalah lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup di bumi. Semua pihak ikut serta 
dalam gerakan pembangunan berkelanjutan, sebagian memang berniat membantu mengatasinya, 
namun sebagian memanfaatkan isu yang sedang hangat ini sebagai alat promosi. Banyak pihak, 
terutama dalam dunia industri, mengklaim produknya ramah lingkungan, hijau, zero energi, dan 
sebagainya.  
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Di kalangan masyarakat yang memang peduli terhadap lingkungan, banyak yang merasa 
yakin bahwa diperlukan teknologi baru untuk menyelesaikan berbagai masalah dan krisis yang 
terjadi di bumi. Banyak acara seminar, yang biasanya diselenggarakan oleh pihak akademisi, 
membahas tentang perkembangan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah lingkungan. 
Dalam seminar biasanya berbagai pihak berbagi informasi tentang berbagai temuan teknologi 
terbaru hasil penelitian atau penerapan masing-masing.  

Kalaupun suatu  ketika ditemukan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan, baik 
kebutuhan dasar maupun keinginan, serta yang dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan, 
apakah kita akan berhenti, tidak lagi mencari teknologi yang baru ? Dengan pola dan gaya hidup 
yang kita jalani selama ini, dan akan terus berlangsung, serta tata nilai yang dianut oleh kebanyakan 
orang, kemungkinan ini akan sangat sulit untuk terjadi.  

Banyak yang berpendapat bahwa gaya hidup manusia jaman dulu lebih ramah terhadap 
lingkungan. Nenek  moyang kita sangat menghargai alam dan menjaga kelestariannya, walaupun 
dengan cara-cara yang “tidak canggih”. Tapi, apakah kecanggihan yang dapat memecahkan 
masalah lingkungan yang kita ciptakan sendiri, apakah dengan terus mencari teknologi yang 
semakin baru kita justru sedang memperparah masalah lingkungan ?  Apakah kita salah arah ? 

Banyak pihak yang mengaku pro lingkungan, namun yakin hanya dengan menemukan 
teknologi “baru” yang tepatlah baru masalah lingkungan dapat dipecahkan. Apakah sikap ini 
memang benar ? Mungkin sebaiknya kita berhenti sejenak dan merenungkan kembali mana yang 
benar, mana yang salah, walaupun tentu saja ini pun bersifat relatif. 

 
1.1 Sains dan Teknologi Saat ini 

Sejarah lahir dan berkembangnya sains dan teknologi sudah sangat tua, sejalan dengan 
dimulainya perkembangan kecerdasan manusia dalam menggunakan batu alami sebagai alat bantu, 
kemudian mengolah batu menjadi alat yang lebih halus dan berdaya guna. Kombinasi kecerdasan, 
kebutuhan, dan keinginan manusia yang terus meningkat, selalu menghasilkan temuan teknologi 
baru. Saat ini mungkin sudah tak terhitung jenis teknologi yang dihasilkan oleh manusia, sebagian 
besar mungkin sudah “punah”, digantikan oleh teknologi yang lebih baru, dan hal ini menjadi pola 
yang berlangsung terus menerus.  

Pasti sudah banyak teknologi yang ramah lingkungan, di samping tentu saja yang tidak 
ramah lingkungan. Beberapa teknologi ramah lingkungan seperti yang diberitakan oleh 
www.theguardian.com [1] antara lain: bladeless wind turbines, yaitu turbin angin penghasil listrik 
tanpa bilah, berbentuk silinder yang tidak berisik dan tidak membahayakan burung. Berikutnya 
adalah teknologi penangkap carbon dioxide dari udara bebas, dan filter ciptaan remaja dari Texas 
yang memenangkan penghargaan di Swedia, yang dapat membersihkan air sungai dari racun metal, 
serta solar panel penghasil listrik tenaga surya. Tentu masih banyak lagi lainnya.  

Logikanya, teknologi yang sudah ramah lingkungan tetap dipertahankan dan dikembangkan 
agar lebih efektif dan terjangkau oleh semua kalangan, sementara teknologi yang belum atau tidak 
ramah lingkungan diperbaiki atau ditinggalkan bila tidak dapat ditingkatkan lagi. Namun 
kenyataannya tidak semudah itu. Banyak teknologi yang sudah ramah lingkungan tersia-siakan, 
digantikan oleh teknologi baru yang bahkan sering belum teruji lebih ramah lingkungan. 

Di bidang arsitektur, banyak pihak menganggap bangunan tradisional dari setiap suku 
bangsa, sudah lebih ramah lingkungan dibanding bangunan-bangunan modern. Bangunan-bangunan 
tradisional tersebut masing-masing memiliki keunikan sebagai tanggapan terhadap iklim di tempat 
masing-masing, serta sebagai perwujudan budaya yang khas setempat. Kini bangunan tradisional 
dan cagar budaya hanya tersisa yang digolongkan sebagai bangunan yang harus dilestarikan, 
pemilik dan perancang lebih memilih mengembangkan keinginan dan gaya sendiri. Tiap perancang 
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membutuhkan ciri khas sendiri sebagai merk dagangnya. Bangunan tradisional dan cagar budaya 
dianggap menjadi beban bagi pemiliknya, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan gaya hidup 
sekarang, dan alasan lainnya.  

1.2 Perangkap Dunia Industri dan Ekonomi 
Persaingan di dunia industri cenderung terus meningkat karena pelaku yang semakin 

bertambah, serta keharusan memperebutkan pasar agar dapat bertahan hidup atau memperoleh 
keuntungan yang memadai, bila perlu besar. Semua pelaku industri berlomba menawarkan produk 
baru yang lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya, dan hal ini akan berlangsung terus 
menerus, tak terhentikan, bila sebuah perusahaan industri ingin terus hidup. Produk yang kalah 
unggul dan kalah menarik akan ditinggalkan konsumen, dan perusahaannya terancam gulung tikar.  

Bidang arsitektur yang termasuk industri kreatif tidak dapat lepas dari situasi di atas. Para 
perancang berlomba menghasilkan karya yang memiliki keunikan dan keunggulan dari para 
perancang lainnya, di samping tentu saja memenuhi kebutuhan kliennya. Banyak perusahaan dalam 
dunia industri mengklaim produknya ramah lingkungan atau green product, namun mereka terus 
juga menghasilkan produk baru yang juga diklaim ramah lingkungan. Ramah lingkungan kelihatan 
hanya digunakan sebagai alat promosi.  

Setiap bangunan sebenarnya mempunyai usia pakai. Sepanjang usia tersebut bangunan 
perlahan-lahan akan mengalami penurunan dalam segala hal, misalnya bahan bangunan menjadi 
lapuk. Untuk itu dilakukan perawatan rutin yang bertujuan agar bangunan selalu dalam kondisi 
layak pakai. Bangunan yang sudah tidak layak pakai sudah seharusnya dihancurkan dan digantikan 
dengan yang baru. Namun  beberapa pihak, dengan sudut pandang berbeda, menganggap bangunan 
yang masih sangat layak pun dapat dikorbankan bagi berdirinya bangunan baru yang lebih tinggi 
daya gunanya. Abramson mencontohkan bangunan Gillender Building, di Amerika Serikat, yang 
dianggap sebagai bangunan perkantoran kelas atas, mewakili bangunan modern terbaik dengan 
konstruksi tahan api, namun diruntuhkan untuk memberi tempat bagi bangunan baru yang bahkan 
belum teruji akan lebih baik (Gambar 1).  

Selain Gillender, ternyata banyak bangunan lain yang dihancurkan walaupun masih dalam 
kondisi baik dan belum habis masa pakainya. Bangunan-bangunan yang dihancurkan ini bahkan 
belum lebih dari 28 tahun usianya, antara lain: the Grand Central Terminal, dihancurkan tahun 
1903, the Plaza Hotel, tahun 1907, the Western Union Building , tahun 1914, The Tower Building, 
tahun 1914, semua di New York. Fulton Country Courthouse, pada tahun 1911 di Atlanta, Mutual 
Life Building tahun 1907 di San Francisco, Continental Bank, tahun 1912 di Chicago, dan lain-
lainnya [2]. Berbagai bangunan tersebut dianggap sudah sampai batas kehidupan komersialnya, 
tidak dapat lagi menghasilkan keuntungan sesuai dengan nilai harga tanah di tempatnya berdiri, 
bangunan-bangunan ini dianggap sudah usang. 
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Gambar 1. Gillender Building, New York. Dibangun tahun 1897, dihancurkan tahun 1910 Sumber: 

[2] 

1.3 Perangkap Dunia Akademik 
Dunia akademik sangat anti terhadap plagiarisme. Sejak SD siswa dilarang mencontek, baik 

dalam membuat tugas maupun ketika ujian. Mahasiswa, S1, S2, maupun S3, dilarang membuat 
skripsi, tesis, dan disertasi dengan topik yang sudah pernah dibuat mahasiswa lain, atau menjiplak 
karya orang lain. Lembaga yang ketat bahkan akan melacak apakah topik tesis atau disertasi yang 
diajukan pernah dibuat, bahkan hingga oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di luar Indonesia. 
Jika kemudian ditemukan bukti penjiplakan, kelulusan mahasiswa tersebut akan dibatalkan. 
Penelitian yang dilakukan oleh dosen pun mengikuti perlakuan yang sama, bahkan lebih ketat 
karena dosen seharusnya menjadi panutan dalam hal kejujuran atas karya yang dibuatnya. Sanksi 
terhadap plagiarisme biasanya sangat keras.  

Selain kejujuran, aturan tentang plagiarisme juga otomatis mendorong semua pihak dalam 
bidang akademik untuk selalu mencari inovasi baru. Pola ini tidak mungkin dihentikan, bahkan bila 
suatu ketika ada penelitian yang menghasilkan temuan atau teknologi yang sudah ramah lingkungan 
dan menunjang keberlanjutan hidup lingkungan.  

Dalam dunia pendidikan, ungkapan “publish or perish” sering didengungkan. Berdasarkan 
pelacakan yang dilakukan oleh Garfield, ungkapan ini pertama kali diperkenalkan oleh Logan 
Wilson dalam bukunya berjudul The Academic Man: A Study in the Sociology of a Profession, yang 
terbit pada tahun 1942 [3]. Garfield tidak menemukan sumber lain yang lebih tua. Ungkapan ini 
mengandung arti seorang dosen harus rutin menerbitkan karya ilmiah di bidang akademik bila ingin 
bertahan dalam profesi pendidikan, bila tidak ia akan tersingkir. Dalam bidang pendidikan, 
persaingan juga ternyata berlangsung sangat ketat. Karya ilmiah dosen yang rutin diterbitkan 
menjadi salah satu ukuran penilaian akan kompetensinya dalam menjalankan profesi kedosenannya.  

Dosen di seluruh Indonesia harus memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. Setiap akhir semester para dosen harus melaporkan semua kegiatan tridarma di 
semester sebelumnya, salah satunya adalah penelitian. Ini berarti setiap dosen harus melakukan 
minimal satu penelitian setiap semester. Tujuan pemerintah tentu saja “baik”, yaitu untuk 
meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dengan selalu melakukan 
penelitian secara rutin. Tridarma ingin dijadikan sebagai budaya hidup para dosen dan dunia 
pendidikan tinggi.  
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Tujuan pemerintah yang baik tentu tidak serta merta berhasil. Mungkin ada sebagian dosen 
yang melakukan “penelitian” sekedar untuk memenuhi kewajiban membuat laporan setiap akhir 
semester. Bagi sebagian dosen yang serius menjalankan tugas penelitiannya, belum tentu juga 
berdampak “positif”. Budaya meneliti dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan selalu 
memperbarui pengetahuannya akan menjadi kebiasaan dan keharusan. Penelitian akan terus 
dilakukan bahkan ketika hasil suatu penelitian sudah ramah lingkungan dan tepat guna. Para dosen 
akan terus mengembangkan hasil penelitiannya tanpa pernah ada batas selesai.  

1.4 Perangkap Pandangan tentang Nilai Positif dalam Kehidupan 
Nilai-nilai kehidupan yang selama ini kita anggap positif dan dijadikan sebagai sasaran 

untuk dicapai sangat menentukan langkah kita. Misalnya prestasi sering menjadi patokan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan berbagai kegiatan dalam masyarakat. Prestasi tinggi dalam belajar 
membuat siswa dan mahasiswa dipandang lebih tinggi dari rekan-rekannya, dan sering diberi 
penghargaan, sehingga semua berusaha untuk mencapainya. Terjadi perlombaan dan persaingan, 
yang kadang tidak sehat. Berbagai cara dan upaya, yang sering menghabiskan banyak waktu dan 
biaya, ditempuh untuk mencapai prestasi tinggi.  

Dalam bidang olah raga misalnya, ketika menghadapi peristiwa olah raga penting, seperti 
olimpiade, tiap negara peserta selalu menganggarkan dana dan sumber daya lainnya yang tidak 
sedikit untuk membina dan melatih para atletnya, agar menjadi juara. Dalam bidang ekonomi, 
peristiwa olah raga tersebut menjadi ajang jual beli jasa dan produk. Orang dari ujung dunia rela 
mengeluarkan uang banyak untuk datang menonton langsung, berbagai media juga menganggarkan 
dana besar untuk meliput dan menjual tayangan di masing-masing negara. Atlet yang berjaya dan 
negaranya akan merasa bangga, namun yang tidak berjaya akan sia-sia menghabiskan dana dan 
waktu yang banyak. Apakah keberhasilan menjadi juara membawa dampak positif dan manfaat bagi 
bangsa dan negara, dari sudut pandang keberlanjutan lingkungan hidup ? 

Kompleks arena dan stadion tempat peristiwa olah raga akbar tersebut sering terbengkalai 
dan tidak terurus serta kurang dimanfaatkan setelah acara tersebut berlalu. Banyak bangunan olah 
raga yang tidak maksimal dan efektif digunakan bagi kegiatan masyarakat setempat dalam kegiatan 
olah raga sehari-harinya.  

Dalam bidang arsitektur terdapat penghargaan Pritzker Prize, yang disetarakan dengan 
Nobel. Arsitek pemenang pasti dinilai dari inovasi karyanya, salah satu tentu originalitas, atau 
kebaruan dalam ide. Pada tingkat lebih rendah, terdapat banyak sekali sayembara-sayembara 
perancangan bangunan di seluruh dunia. Para arsitek seluruh dunia saling berlomba menciptakan 
karya dengan ide-ide unik terbaru yang belum pernah ada. Kebaruan pasti dikejar, tapi ramah 
lingkungan belum tentu menjadi kriteria. Pemenang sayembara otomatis akan menjadi arsitek 
terkenal, dan ini menjadi “jaminan” untuk memperoleh banyak klien dan proyek. Keberhasilan 
dalam sayembara menjadi alat promosi yang efektif. 

1.5 Kecenderungan Pola Hidup vs Prinsip Keberlanjutan 
Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia kini 

dan bagi generasi-generasi mendatang membawa perubahan pada pandangan banyak orang. Kini 
banyak pihak yang mengubah gaya hidupnya menjadi lebih “ramah lingkungan”, lebih green, atau 
istilah-istilah lainnya.  

Berbagai pihak, dari bidang usaha hingga bidang akademik, terus berusaha mencari 
teknologi yang lebih ramah lingkungan, seolah semua teknologi yang sekarang sudah ada tidak, 
atau belum ramah terhadap lingkungan. Kreatifitas dan inovasi dikerahkan semaksimal mungkin. 
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Banyak produk inovasi baru dari semua perusahaan di berbagai bidang yang terus memasuki pasar, 
dengan klaim green atau ramah lingkungan, dan tentu saja untuk bersaing berebut konsumen.  

Kebaruan ide, produk, karya, serta dalam hal lainnya, menjadi “keharusan” bila ingin menang 
dalam persaingan, bahkan kadang untuk sekedar hidup. Pencarian terus menerus untuk 
menghasilkan kebaruan dalam berbagai hal sudah menjadi “keharusan”, dan dinilai positif, bahkan 
mendapatkan penghargaan.  

Untuk memperoleh kebaruan, dalam produk industri misalnya, dibutuhkan banyak biaya 
penelitian dan percobaan. Ketika produk baru dipasarkan, banyak produk lama ditangan konsumen 
yang sebenarnya masih layak digunakan, tersingkirkan oleh produk baru ini. Pola ini menjadi gaya 
hidup banyak orang.  

Salah satu prinsip keberlanjutan lingkungan hidup adalah hemat dalam penggunaan sumber 
daya. Sekilas terlihat kecenderungan yang berlangsung seperti diuraikan di atas, tidak sejalan 
dengan prinsip hemat tersebut. Namun tentu saja tidak serta merta dapat disimpulkan demikian. 
Perlu dilakukan studi lebih mendalam untuk mengetahui lebih jelas, apakah gaya hidup dan 
pandangan yang kita anggap ideal selama ini, memang demikian adanya.  

Gambar 2 memperlihatkan, awalnya manusia dengan alam berinteraksi dengan ramah. 
Semula alam mendominasi, namun setiap manusia dapat menikmati alam secara leluasa. 
Perkembangan teknologi, kebutuhan, keinginan, dan keinginan yang berubah menjadi kebutuhan, 
mendorong manusia meningkatkan terus “kenyamanannya”. Akhirnya manusia mengurung diri, 
melepaskan diri dari alam, terjebak keasyikan menggunakan teknologi, tidak ramah lagi terhadap 
lingkungan dan alam. Menjadi generasi asosial dan alingkungan [4].  
 

 

 
 

Gambar 2. Perkembangan Teknologi, Kebutuhan dan Keinginan [4] 

KESIMPULAN 

Melihat kecenderungan-kecenderungan serta nilai-nilai yang dianut dalam berbagai bidang 
kehidupan manusia, perkembangan dan pembaruan teknologi akan terus terjadi, walau teknologi 
yang sudah tepat, misalnya teknologi yang ramah lingkungan, sudah ditemukan. Dunia industri 

? 
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akan terus menghasilkan teknologi dan produk baru untuk bertahan hidup dan memenangkan 
persaingan, sementara dalam dunia akademik penelitian akan terus berlangsung dengan alasan 
peningkatan dan pengembangan terus ilmu pengetahuan, serta larangan menjadi plagiator.  

Sementara itu, sebenarnya sudah terdapat banyak teknologi yang tepat guna dan ramah 
lingkungan, namun teknologi baru sejenis terus dicari dan diciptakan karena kita sudah 
terperangkap pada pola hidup yang mengandalkan pada inovasi dan kebaruan. Perlu kaji ulang 
usaha menemukan teknologi ramah lingkungan, agar tidak terjebak hanya sekedar mencari 
kebaruan. 

Inovasi sering sangat dibanggakan dan dihargai, namun sebenarnya juga dapat menjadi 
sumber masalah dan bencana. Kecepatan menghasilkan inovasi dan produksi teknologi baru perlu 
diperlambat. Kecepatan manusia mengkonsumsi sumber daya alam jauh lebih cepat dibanding 
kecepatan alam memulihkan diri setelah dikuras oleh manusia.  
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ABSTRAK 
 

Pada penelitian ini merancang komunikasi wireless pada sistem prototipe monitoring kualitas air 
dan ketersediaan makanan ikan, sebagai implementasi penerapan teknologi komunikasi khususnya 
yang berbasis SMS gateway. Desain dari perancangan prototype ini menggunakan mikrokontroller 
ATmega 8535 untuk mengatur semua sistem kerja secara keseluruhan dari alat prototype ini. 
Menggunakan beberapa sensor yaitu sensor ultrasonik (HC-SR) untuk mengukur ketinggian debit 
air dan sensor pH untuk mengetahui kondisi keasaman air. Penggunaam modem wavecom 
berfungsi sebagai perangkat atau alat untuk pengirim dan penerima pesan SMS yang digunakan 
pada prototipe ini, komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface) pada penelitian ini berjalan dengan 
baik, dari pengujian yang telah dilakukan untuk pengiriman SMS. Sensor pH digunakan untuk 
mengetahui tingkat keasaman air di akuarium, bila nilai pH 4 maka secara otomatis akan 
memberikan perintah pada pompa kuras untuk aktif. Untuk menjaga level ketinggian air digunakan 
sensor HCSR sebagai alat kontrol untuk memberi perintah kepada pompa mengisi air sampai 
ketinggian yang ditentukan. Bila level ketinggian air di dalam akuarium terbaca oleh sensor HC-
SR setinggi 3 cm, maka akan memberikan perintah ke pompa untuk mengisi air sampai ketinggian 
air 17 cm dan akan mengirimkan pesan sms bahwa “pengisian air selesai”. Motor servo digunakan 
untuk mengontrol makanan yang disuplai, supaya dapat mengetahui makanan yang tersedia. 
 
Kata Kunci: Mikrokontroller, Ultrasonik (HC-SR), Modem Wavecom, Komunikasi Wireless, SMS 
 
PENDAHULUAN  

Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian mengenai sistem monitoring dan 
kualitas air, diantaranya ialah Perancangan sistem monitoring jarak jauh untuk kualitas air pada 
tambak udang intensif (Ahmad Reza Ramadhan dan Asri Rachmawati). Penelitian ini Merancang 
pembuatan alat yang dapat mengukur suhu, kadar pH dan kadar oksigen yang di monitoring 
menggunakan komunikasi serial RS 232 dan Wiznet agar mendapatkan hasil panen yang baik.  
Penelitian dengan judul pembuatan sistem monitoring kualitas air secara real time dan aplikasinya 
dalam pengolahan tambak udang (Goib Wiranto dan I Dewa Putu Hermida) memberikan informasi 
secara real time tentang parameter kualitas air yang sedang diukur. Berdasarkan dua penelitian 
tersebut kami mengembangkan sistem monitoring prototype untuk mengetahui kualitas air dan 
ketersediaan makanan ikan secara real time. Sistem yang dibuat memiliki komponen utama, yaitu 
adalah data logger yang memiliki fitur sms gateway berbasis jaringan GSM dan dua komponen 
sensor yang digunakan untuk mengukur parameter level ketinggian air dan pH. Sistem yang 
dikembangkan mampu memberikan informasi melalui HP bila nilai pH terlampaui sebagai indikator 
penggantian air secara otomatis pada akuarium, motor servo digunakan untuk mengontrol makanan 
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yang disuplai, supaya dapat mengetahui makanan yang tersedia.  
Tujuan penelitian ini adalah pertama merancang sistem prototype monitoring kualitas air 

dan ketersediaan makanan ikan, kedua merancang komunikasi wireless dengan mikrokontroller, 
sehingga program strategi kendali yang ditulis dalam bahasa pemrograman dapat ditanamkan ke 
dalam mikrokontroler-mikrokontroler yang bekerja sebagai blok utama sistem cerdas.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Proses keseluruhan Pemrograman Perancangan Sistem Prototype Monitoring Kualitas Air 
Dan Ketersediaan Makanan Ikan memiliki beberapa tahapan, dimulai dari perancangan hardware 
serta perancangan software. Perancangan hardware mencakup dari perancangan sistem mekanik 
dan elektronik. Perancangan sistem mekanik sangat diperlukan untuk menentukan ukuran-ukuran 
dari bahan serta komponen yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan 
pemasangan ataupun peletakkan komponen pada alat yang akan digunakan. Perancangan sistem 
elektronik diperlukan untuk menentukan komponen-komponen elektronika yang akan digunakan 
pada pemrograman protoype akuarium sensor, kontroler, dan aktuator yang akan digunakan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok Perancangan sistem 

Perancangan software meliputi pembuatan metode kendali dan sistem gerak yang akan 
digunakan pada akuarium serta pembuatan kode program dengan bahasa pemrograman C 
menggunakan compiler CodevisionAVR. Program yang dibuat selanjutnya di download ke dalam 
mikrokontroler sebagai pusat pengendali dari semua sistem pada pemrograman prototype akuarium. 
Program yang dibuat memungkinkan pengguna untuk memanipulasi data parameter akuarium agar 
dapat menghasilkan sistem yang optimal.  

Dari diagram perancangan di atas, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 
keseluruhan bagian dari pemrograman prototype Akuarium Dimulai dari pemodelan desain 
akuarium sampai tahap pengujian sensor pH terhadap kualitas air dan sensor hcsr menentukan 
ketersediaan makanan ikan.  
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Gambar 2. Tahapan Pembuatan Desain Prototype Akuarium 

 
2.1 Perancangan Sistem Mekanik 

Pada penelitian ini Prototype Akuarium digunakan untuk menentukan kualitas air, debit air, 
dan ketersediaan makanan ikan. Prototype Akuarium memiliki sensor pH, sensor HCSR dan pompa 
air untuk menguras dan mengisi akuarium. Pembuatan mekanik sebagian besar menggunakan 
Acrylic dan Nylon, Dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm dan Tinggi 25 cm.  

 
Gambar 3. Desain Mekanik Protoype Akuarium 

2.2 Perancangan Sistem Elektronik 
Perancangan sistem elektronik pada Pemrograman Prototype Akuarium meliputi 

perancangan rangkaian, mikrokontroler, sensor pH, sensor Hcsr, sensor suhu DS18B20, motor 
servo dan juga pompa air. Modul mikrokontroler yang digunakan adalah Sistem Minimum 
ATmega8535, LCD (Liquid Crystal Display) yang digunakan tipe 16 x 2 (16 baris dan 2 kolom), 
menggunakan IC 555 Sebagai pembangkit ultrasonik. 
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Gambar 4. Skematik Rangkaian Elektronik Pemrograman Perancangan Sistem Prototype 

Monitoring Kualitas Air Dan Ketersediaan Makanan Ikan 
 

Rangkaian catu daya 5 volt dibutuhkan untuk memberikan sumber tegangan pada 
mikrokontroler ATmega8535.Rangkaian catu daya dibuat menggunakan IC regulator dengan tipe 
LM7805. ATMega8535 adalah mikrokontroler 8 bit jenis AVR yang memiliki konsumsi daya listrik 
yang rendah dikarenakan berbasis CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Pada 
ATMega 8535 tersedia beberapa fitur seperti 128 Kbytes flash memory untuk sistem pemrogaman, 
4 Kbytes EEPROM, 4 Kbytes SRAM, 64 I/O dengan fungsi umum, 32 register, Real Timer Counter 
(RTC), memiliki 3 modul timer yang terdiri dari 2 buah timer/counter 8 bit dan 1 buah 
timer/counter 16 bit. Untuk menampilkan data dari sensor serta mempermudah pemilihan nilai 
parameter, penggunaan LCD sangat diperlukan dalam perancangannya. LCD yang digunakan pada 
penelitian ini adalah LCD yang terdiri dari 16 baris dan 2 kolom. Sensor HC-SR04 adalah sensor 
pengukur jarak berbasis gelombang ultrasonik. Prinsip kerja sesnsor ini pirip dengan radar 
ultrasonik. Gelombang ultrasonik di pancarkan kemudian diterima balik oleh receiver ultrasonik. 
Jarak antara waktu pancar dan waktu terima adalah representasi dari jarak objek. pH adalah tingkat 
keasaman atau kebasa-an suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 
14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14.  
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2.3 Perancangan Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 5. Flowchart program Pemrograman Perancangan Sistem Prototype Monitoring Kualitas 
Air Dan Ketersediaan Makanan Ikan 

 
Perancangan software (Perangkat Lunak) pada Pemrograman Perancangan sistem prototype 

monitoring kualitas air dan ketersediaan makanan ikan meliputi perancangan bagaimana 
menentukan kualitas air, mengatur debit air serta menjaga ketersediaan bahan makanan ikan. 

Desain Sistem Prototype Akuarium yang dibuat pada penelitian ini dirancang dengan 
menggunakan sensor pH untuk mengetahui kualitas air serta sensor hcsr yang mengukur debit air 
dan makanan ikan yang terhubung mikrokontroller dengan memanfaatkan pin receiver dan 
transmitter yang ada pada masing-masing mikrokontroller tersebut dan perancangan sistem 
monitoring akuarium. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Hasil Pembacaan Sensor HC-SR Terhadap Debit Air 
  Tabel di bawah ini menunjukan waktu pengurasan dan pengisian akuarium. Selain proses 

pengisian dan pengurasan, Prosedur pembacaan data dengan sensor hcsr dilakukan seperti pada 
tabel 4.1 dan potongan program sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Pengujian dan Hasil Pembacaan Sensor pH dan HC-SR  

Percobaan Waktu kuras 17 cm -3 cm (menit) Waktu isi 3 cm- 17 cm (menit) 
1                          3,9                                                  1,23 
2                             3,22                                                  1,35 
3 
4 
5 

                            3,11 
                            3,15 
                            3,21 

                                                 1,30 
                                                 1,33 
                                                 1,37 

 
3.2 Pengujian Tegangan HC-SR 

Tabel dibawah ini menunjukkan tegangan hcsr pada ketinggian air di akuarium. 
 

Tabel 2. Tegangan sensor hcsr dan pengukuran manual 
No Hasil Pembacaan Secara Manual Hasil Pembacaan 

Sensor HC-SR 04 
Volt (Analog) 

1                   0 cm             0 cm              0,23  
2                   1 cm             1 cm              0,26 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

                  2 cm 
                  3 cm 
                  4 cm 
                  5 cm 
                  6 cm 
                  7 cm 
                  8 cm 
                  9 cm 

            2 cm 
            3 cm 
            4 cm 
            5 cm 
            6 cm 
            7 cm 
            8 cm 
            9 cm 

             0,24 
             0,23 
             0,22 
             0,21 
             0,185 
             0,187 
             0,191 
             0,159 

 
3.3 Sistem komunikasi wireless dari keseluruhan alat prototype 
 Pada tahapan ini menjelaskan keseluruhan proses kerja dari alat prototype akuarium. 
Dimana mikro ATmega 8535 sebagai pusat pengaturan dari alat prototype ini yang selanjutnya 
dihubungkan ke rangkaian serial. Fungsi dari rangkaian serial ini adalah untuk menghubungkan 
mikrokontroller dengan modem wavecom ataupun sebagai rangkaian interface. Berikut ini adalah 
diagram sistem komunikasi wireless dari keseluruhan alat prototype. 
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Gambar 6. Sistem komunikasi wireless 

KESIMPULAN 

Sensor pH digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman air di akuarium, bila nilai pH 4 
maka secara otomatis akan memberikan perintah pada pompa kuras untuk aktif. Untuk menjaga 
level ketinggian air digunakan sensor HCSR sebagai alat kontrol untuk memberi perintah kepada 
pompa mengisi air sampai ketinggian yang ditentukan. Bila level ketinggian air di dalam akuarium 
terbaca oleh sensor HC-SR setinggi 3 cm, maka akan memberikan perintah ke pompa untuk 
mengisi air sampai ketinggian air 17 cm dan akan mengirimkan pesan sms bahwa “pengisian air 
selesai”. Motor servo digunakan untuk mengontrol makanan yang disuplai. 
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ABSTRAK 
 
Kemajuan teknologi robotika berkembang sangat pesat, penerapan algoritma kendali cerdas pada 
sistem robot terus dilakukan para pengembang dan peneliti dibidang robotika. Salah satu jenis robot 
yang kami rancang menggunakan dua buah roda yang bisa menyeimbangkan dirinya sendiri (Two 
Wheels Self Balancing Robot). Robot ini dirancang mempunyai dua buah roda yang dapat 
menyeimbangkan dirinya sendiri dan dikendalikan oleh gamepad wireless menggunakan metode 
algoritma kendali PID (Proporsional Integral Derivative) untuk mendapatkan respon yang terbaik. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, robot mampu mempertahankan posisi berdirinya selama 
3,5 menit dengan parameter KP, KI, dan KD nya adalah 3, 0.2, dan 10. 

Kata Kunci:  Algoritma, Kendali cerdas, Two Wheels Self Balancing Robot, PID, Gamepad 
Wireless 

 
PENDAHULUAN 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai Two-Wheeled Self Balancing Robot 
(Robot Penyeimbang Beroda Dua). Centrifugal Force Compensation of a Two-Wheeled Balancing 
Robot (Mishari Alarfaj, 2010). Penelitian ini memuat tentang bagaiamana cara mengurangi efek 
terhadap gaya sentrifugal yang diberikan kepada Balancing Robot dengan menggunakan sensor 
IMU (Inertial Measurement Units) dan wheel encoder serta memanfaatkan metode kendali LQR 
(Linear Quadratic Regulator). Experimental Studies of an Object Handling Task by Force Control 
between Two Balancing Robots (Seung Jun Lee and Seul Jung, 2011). Pada penelitian ini terdapat 
dua buah robot yang yang diprogram agar dapat bekerja sama memegang objek secara bersamaan, 
kedua robot pada penelitian ini menggunakan metode kendali linear dimana terdapat tiga variabel 
yang masing-masing menggunakan metode kendali PD dan PID. Kendali PD untuk mengatur sudut 
keseimbangan yang didapat dari sensor gyro dan kendali PID untuk mengatur orientasi dan posisi 
yang didapat dari encoder pada roda. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dedek Setiawan 
Saputra (2013) berjudul Analisa Perbandingan Metode Kendali PD, PI, dan PID pada Two Wheels 
Self Balancing Robot.  

Tujuan penelitian ini adalah pertama merancang robot yang mempunyai dua buah roda dan 
yang dapat menyeimbangkan dirinya sendiri yang dikendalikan oleh Gamepad Wireless. Kedua 
Merancang algoritma kendali cerdas yang efisien dengan menentukan parameter PID yang terbaik 
menggunakan mikrokontroler, sehingga program strategi kendali yang ditulis dalam bahasa 
pemrograman dapat ditanamkan ke dalam mikrokontroler-mikrokontroler yang bekerja sebagai blok 
utama sistem cerdas. 
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 METODOLOGI PENELITIAN 

Proses perancangan keseluruhan Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada Two 
Wheels Self Balancing Robot memiliki beberapa tahapan, dimulai dari perancangan hardware serta 
perancangan software. Perancangan hardware mencakup dari perancangan sistem mekanik dan 
elektronik. Perancangan sistem mekanik sangat diperlukan untuk menentukan ukuran dari bahan-
bahan yang akan digunakan serta komponen yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi resiko 
kesalahan pemasangan ataupun peletakkan komponen pada alat yang akan digunakan. Perancangan 
sistem elektronik diperlukan untuk menentukan komponen-komponen elektronika yang akan 
digunakan pada Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada Two Wheels Self Balancing 
Robot meliputi Sensor IMU, Arduino Mega 2560, Motor Servo, Gamepad Wireless, LCD. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Perancangan Desain Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada Two 

Wheels Self Balancing Robot 
 

 Perancangan software meliputi pembuatan metode kendali dan sistem gerak yang akan 
digunakan pada robot serta pembuatan kode program dengan bahasa pemrogaman C menggunakan 
aplikasi Arduino. Program yang dibuat selanjutnya di-download ke dalam arduino sebagai pusat 
pengendali dari semua sistem pada robot. Program yang dibuat memungkinkan pengguna robot 
untuk memanipulasi data parameter robot agar dapat menghasilkan kendali robot yang optimal. 
Perancangan keseluruhan sistem pada Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada Two 
Wheels Self Balancing Robot dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 2. Tahapan Pembuatan Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada Two Wheels 

Self Balancing Robot 
Dari diagram perancangan di atas, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 

keseluruhan bagian dari Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada Two Wheels Self 
Balancing Robot. Dimulai dari pembuatan desain rangka robot sampai dengan tahap pengujian 
gerakan dari robot tersebut. Tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
2.1 Perancangan Sistem Mekanik 
 Perancangan sistem mekanik pada Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Pengendali pada 
Two Wheels Self Balancing Robot ini meliputi perancangan body keseluruhan dari robot serta tata 
letak komponen elektronika yang digunakan. Pembuatan mekanik menggunakan sebuah kotak 
plastik sebagai kotak meletakan komponen dan akrilik untuk dudukan servonya. 
 

 
Gambar 3. Desain Mekanik Robot 
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2.2 Perancangan Sistem Elektronik 
Perancangan sistem elektronik pada Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai Penggerak Pada 

Two-Wheeled Self Balancing Robot meliputi perancangan modul sensor IMU, arduino, LCD, motor 
servo, dan juga gamepad wireless. 

 

 
Gambar 4. Gambar rangkaian skematik 

 
IMU yang digunakan adalah tipe GY-521/MPU 6050, modul arduino yang digunakan 

adalah Arduino Mega 2560, LCD yang digunakan tipe 16x2 (16 baris dan 2 kolom), untuk 
mengendalikan arah putaran motor digunakan Motor Servo Continous Rotation. Gamepad wireless 
yang digunakaan adalah stick PS2 wireless. 

 
2.3 Perancangan Program 

Perancangan software (Perangkat Lunak) pada Aplikasi Gamepad Wireless Sebagai 
Pengendali pada Two Wheels Self Balancing Robot meliputi perancangan metode kendali dari robot 
serta perancangan dari algoritma sistem gerak pada robot. Two-Wheeled Self Balancing Robot yang 
dibuat pada penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kendali PID. 
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Gambar 5. Flowchart kendali PID 

 

 

Mulai 

MPU-6050 On 
Gamepad 

Wireless On 

Membaca nilai sudut 
Kemiringan dari MPU-6050 

Nilai sudut 
kemiringan > 

Setpoint 

Bergerak maju Bergerak mundur 
 

Mengatur nilai P, I, D, dan Setpoint 
menggunakan Gamepad Wireless 

Selesai 

 
Seimbang? 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 275 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Tegangan Input dan Output Pada Regulator IC7805  
Tabel dibawah ini menunjukkan tegangan pada regulator IC7805 yang digunakan di Two 

Wheels Self Balancing Robot. 
 
Tabel 1. Tegangan Input dan Output Pada Regulator IC7805  

Percobaan Tegangan Input (Volt) Tegangan Output (Volt) 
1                        11,15                                                         5,25 
2                          11,11                                                  5,21 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

                         11,13 
                         11,10 
                         11,11 
                         11,13 
                         11,12 
                         11,10 
                         11,15 
                         11,14 

                                                 5,23 
                                                 5,22 
                                                 5,26 
                                                 5,21 
                                                 5,24 
                                                 5,20 
                                                 5,23 
                                                 5,21 

 
3.2 Pengujian Tegangan Input dan Output Pada Regulator IC7806 

Tabel dibawah ini menunjukkan tegangan pada regulator IC7805 yang digunakan di Two 
Wheels Self Balancing Robot. 

 
Tabel 2. Tegangan Input dan Output Pada Regulator IC7806 

Percobaan Tegangan Input (Volt) Tegangan Output (Volt) 
1                        11,08                                                         6,15 
2                          11,10                                                  6,11 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

                         11,11 
                         11,13 
                         11,08 
                         11,10 
                         11,11 
                         11,12 
                         11,11 
                         11,09 

                                                 6,18 
                                                 6,14 
                                                 6,16 
                                                 6,17 
                                                 6,14 
                                                 6,11 
                                                 6,09 
                                                 6,13 

 
3.3 Pengujian lama waktu robot bisa tetap berdiri dan stabil 

Berdasarkan beberapa kali pengujian yang dilakukan, maka didapatkan data terbaik dari 
setiap pengujian. 

 
Tabel 3. Perbandingan parameter PID yang terbaik 

Kp Ki Kd Set Point Waktu (menit) 
3                   0,2              10              2,4 3,5 
2                   0,2             10              2,4 3,1333333 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
2 

                  0,2 
                  0,1 
                  0.3  
                  0,2 
                  0,3  
                  0,3 
                  0,1 

            9 
            10                   
            10 
            11 
            10  
            11 
            9  

             2,4 
             2,4 
             2,4 
             2,4 
             2,4 
             2,4 
             2,4 

2,78333333 
1,9666667 
2,9666667 
2,7833333 
2,8 
3,2166667 
1,55 

Jadi, yang terbaik dari setiap pengujian yang telah dilakukan adalah pada saat setpoint-nya 
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2,4 dengan waktu 3,5 menit dan nilai KP = 3, KI = 0.2, dan KD = 10. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan perancangan serta pengujian terhadap Aplikasi Gamepad Wireless 
sebagai Pengendali pada Two Wheels Self Balancing Robot, dapat diambil kesimpulan bahwa:  
1. Metode kendali PID telah berhasil diterapkan pada pengontrolan pada Two Wheels Self 

Balancing Robot.  
2. Respon robot yang paling optimal diperoleh dengan nilai parameter KP = 3, KI = 0.2, KD = 10, 

dan Setpoint = 2,4.  
3. Berdasarkan nilai konstanta proporsional, integral, dan derivative yang diperoleh melalui 

proses heuristik, robot dapat menyeimbangkan posisi berdiri tegak dan stabil menggunakan dua 
roda selama 3,5 menit. 
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ABSTRAK 
 
Crude palm oil (CPO) dan metanol adalah reaktan-reaktan yang banyak digunakan untuk 
pembuatan metil ester sebagai komponen utana biodiesel secara trans-esterifikasi, tetapi keduanya 
tidak saling larut (immicible), sehingga pereaksiannya memerlukan pemecahan cairan CPO sebagai 
dispersed liquid dalam metanol sebagai dispersing liquid untuk memperoleh bidang kontak reaksi 
yang luas antara kedua reaktan. Reaksi trans-esterifikasi adalah reaksi kesetimbangan sehingga 
metanol yang berlebih akan meningkatkan yield metil ester, komponen utama biodiesel. Umumnya 
reaksi dilakukan dalam tangki berpengaduk di mana cairan CPO dipecah ke ukuran sangat kecil 
secara mekanis dengan putaran pengaduk yang sangat tinggi untuk menciptakan daerah dengan 
shear stress tinggi (yang berbanding lurus dengan gradien kecepatan fluida) hanya di sekitar 
pengaduk. Konversi reaksi bisa mencapai lebih dari 90%. Penelitian awal (preliminary research) ini 
mengusulkan reaksi trans-esterifikasi yang juga memanfaatkan shear stress yang tinggi untuk 
memecah cairan CPO secara hidrodinamis. Reaktor yang dirancang berupa kolom panjang 
segiempat yang terpasang vertikal yang berisi campuran reaktan dengan nosel di bagian atas kolom 
yang mengarah ke bawah untuk mengalirkan campuran reaktan melalui nosel non-circular berupa 
jet fluida berkecepatan tinggi ke dalam campuran reaktan yang bergerak pelan ke bawah di dalam 
reaktor. Jet membentuk bidang yang mempunyai shear stress tinggi dan sangat luas di mana 
pemecahan cairan CPO terjadi dari bagian hulu hingga hilir reaktor. Dua tipe nosel yang dipakai 
adalah tabbed nozzle and v-major notch nozzle dengan hasil konversi reaksi maksimum yang 
dicapai adalah 74,50% dan 74,01% untuk masing-masing nosel. Sementara itu yield metil ester 
maksimum yang dicapai adalah 57,03% dan 70,9% untuk masing-masing nosel.  
 
Kata kunci: Biodiesel, Jet Column, V-Major Notch Nozzle, Tabbed Nozzle, Konversi, Yield  
 
PENDAHULUAN 

Biodiesel, yang diproduksi dari minyak sayur dan lemak hewani, merupakan salah satu solusi yang 
menjanjikan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan diesel. Biodiesel berasal dari sumber 
daya yang terbarukan dan ramah lingkungan karena menghasilkan emisi CO2 netto dan gas buang 
yang jauh lebih kecil dibandingkan minyak diesel, yaitu bebas sulfur, bilangan asap (smoke 
number) rendah, dan angka setana (cetane number) berkisar antara 57-62 sehingga efisiensi 
pembakaran lebih baik, terbakar sempurna (clean burning), dan tidak menghasilkan racun 
(nontoxic) [8] 
Reaksi trans-esterifikasi antara monogliserida, digliserida dan trigliserida dalam CPO dan alkonol 
menghasilkan metil ester yang merupakan komponen utama biodiesel dan gliserol sebagai produk 
samping. Umumnya trigliserida merupakan komponen utama dalam CPO [45]. Alkohol yang 
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dipakai umumnya metanol. Tahap reaksinya dapat dilihat pada reaksi berikut  
C3H5(COOR)3 + CH3OH ↔ 
C3H5(COOR)2OH + R1COOC3H5 
C3H5(COOR)2OH + CH3OH ↔ 
C3H5COOR(OH)2 + R2COOC3H5 

R2 

C3H5COOR(OH)2 + CH3OH ↔ C3H5(OH)3 

+ R3COOCH3 
R3 

di mana 
C3H5(COOR)3 : trigliserida  
C3H5(COOR)2OH : digliserida  
C3H5COOR(OH)2: monogliserida  
CH3OH : metanol 
R1COOCH3, R2COOCH3, R3COOCH3: metil-ester 
C3H5(OH)3 : gliserol 

Reaksi-reaksi R1, R2 dan R3 adalah reaksi-reaksi kesetimbangan sehingga ekses metanol akan 
mendorong reaksi ke arah kanan meningkatkan yield metil-ester. Umumnya reaksi-reaksi 
menggunakan katalis KOH untuk mempercepat reaksi. 

Pengotor air dalam CPO dapat juga bereaksi dengan trigliserida untuk membentuk free fatty 
acid menurut reaksi R4 [27]. 

C3H5(COOR)3 + 2H2O → C3H5(OH)3 + 3RCOOH R4 
di mana RCOOH: free fatty acid (FFA). 
Kandungan FFA dalam CPO sebaiknya kurang dari < 1% karena kandungan yang tinggi dapat 
menyebabkan terjadinya reaksi saponifikasi di mana FFA bereaksi dengan katalis KOH menurut 
persamaan reaksi  R5. 
RCOOH + KOH → RCOOK + H2O R5 

RCOOK: sabun 

Kendala utama dalam memproduksi biodiesel adalah immicibility (ketidaklarutan) antara 
CPO dan metanol yang disebabkan oleh perbedaan viskositas yang cukup besar antara metanol dan 
CPO sehingga reaksi mesti melalui 2 tahap, yaitu tahap perpindahan massa pada awal reaksi dan 
tahap reaksi kimia. Reaksi mesti dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi untuk mengatasi 
tahap perpindahan masa karena adanya perpebadaan viskositas antara CPO dan metanol, namun 
temperatur harus berada di bawah titik didih metanol untuk menghindari penguapan selama reaksi. 
Rasio mol metanol terhadap CPO yang tinggi akan mempercepat reaksi ke arah produk biodiesel 
karena reaksi trans-esterifikasi adalah reaksi kesetimbangan, tetapi rasio yang tinggi menyebabkan 
biaya pemisahan metanol lebih tinggi. Untuk memaksimalkan reaksi transesterifikasi, sebagian 
besar industri menggunakan tangki berpengaduk untuk memproduksi biodiesel dengan rpm 
pengaduk hingga 600. Namun, efektivitas pencampuran reaktan-reaktan dalam tangki berpengaduk 
hanya terjadi di sekitar impeller tangki di mana diciptakan gradien kecepatan yang tinggi untuk 
memungkinkan terjadinya pemecahan fasa cair CPO untuk memperbesar bidang kontak antar 
reaktan-reaktan.  

Untuk memperoleh kondisi di mana sebagian besar volume reaktor yang mempunyai 
gradien kecepatan yang tinggi, penelitian ini mengusulkan menggunakan kolom jet dan nosel non-
sirkular yang mampu menciptakan fraksi volume fluida yang lebih besar dalam reaktor  dengan 
adanya gradient kecepatan tinggi antara fluida jet yang mempunyai kecepatan tinggi dan fluida 
dalam reaktor yang bergerak pelan ke bawah. Perbedaan kecepatan yang tinggi tersebut akan 
menyebabkan terjadinya entrainment, yaitu gerakan campuran reaktan yang bergerak pelan ke 
bawah ke campuran reaktan dalam jet. Entrainment ini dipicu oleh adanya difusi turbulensi dari 
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fluida di bagian jet ke interface antara jet dan fluida yang bergerak pelan dan terbentuknya vortex 
(pusaran) pada interface. Pusaran ini mempunyai gradient kecepatan yang tinggi yang mampu 
memecahkan fluida CPO. Pada interface terdapat pusaran skala besar yang menentukan kecepatan 
entrainment dan pusaran skala kecil yang memecah CPO menjadi fasa yang ukurannya lebih kecil 
yang memperluas bidang kontak dan mempercepat reaksi [48] 

Bentuk circular nozzle dan non-circular nozzle, yaitu tabbed nozzle dan v-major notch 
nozzle yang masing-masing ditunjukkan pada Gambar 1. 
  

         
(a)            (b)                (c) 

Gambar 1. Bentuk dari (a) Circular Nozzle, (b) V-Mayor Notch nozzle, dan (c) Tabbed Nozzle 

Perbandingan x/D (cross section) visualisasi antara notched nozzle dan circular nozzle 
dijelaskan dalam Gambar 2. Angka ini menunjukkan distribusi pewarna di xy (peak-to-peak) dan xz 
(through-to-through) jalur meridional pada waktu periodik di v-major notched nozzle jet [20]. V- 
major notched nozzle memiliki penyebaran aliran yang lebih besar dari circular nozzle. Cincin 
pusaran pertama menginduksi gerakan luar dari cairan jet, sedangkan cincin pusaran kedua 
menginduksi entrainment yang kuat dari cairan ambient terhadap aliran jet. Gerak counter ini 
meningkatkan pencampuran dan mungkin juga menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan cincin 
pusaran karena shear yang kuat dalam aliran.  

 

         
(a)                                                          (b) 

Gambar 2. Penyebaran Konsenterasi Pewarna dalam Penampang Tegak yang Sejajar dengan Axis 
pada Reynolds number ~2800 for (a) Circular Nozzle and (b) V-Notched Nozzle [20]. 

Aliran ini tumbuh lebih besar di bagian hilir dari x/D = 5,8-6,8 baik di puncak dan lokasi 
palung. Hal ini yang mengarah pada terbentuknya pasangan streamwise pusaran kuat di kedua 
puncak dan lokasi palung. Vortex ini yang menyebabkan gerakan cairan di daerah azimut yang 
berbeda dari jet di x/D = 6,8 dan 7,8 yang membentuk entrainment yang kuat dari cairan ambient ke 
jet. Hal ini juga berlaku dalam perbandingan antara circular dan tabbed nozzle pada Gambar 3. 

        
(a)                                                    (b) 

Gambar 3. x-R Cross Section Visualisasi LIF pada  (a) Circular Nozzle dan (b) Tabbed Nozzle [23] 
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Prinsip dari reaksi kimia adalah kinetika reaksi akan mmeningkat ketika n molekul bertemu dengan 
m molekul dengan n dan m yang memenuhi stoikiometri atau salah satunya berlebih, dalam hal dua 
reaktan yang immiscible, salah satu komponen dibuat berlebih, dalam hal ini metanol dengan CPO 
yang dipecah menjadi skala molekul. CPO merupakan fasa terdispersi dan metanol merupakan fasa 
pendispersi. Pemecahan molekul CPO bisa melalui getaran seperti ultrasonik atau shear stress 
seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu luasan yang mengalami shear stress 
harus sebesar mungkin. 

Berdasarkan mekanika fluida, terjadinya suatu reaksi berada pada bagian interface dua 
fluida yang stagnan dan yang memiliki kecepatan aliran. Kedua fluida yang memiliki perbedaan 
kecepatan aliran tersebut kemudian akan menyebabkan timbulnya shear stress. Shear stress inilah 
yang kemudian menjadikan adanya entrainment dari fluida yang bergerak pelan ke bawah ke fluida 
jet pada interface antara kedua fluida tersebut di mana vortex pada interface menyebabkan 
pemecahan fasa cair CPO yang mempercepat terjadinya reaksi trans-esterifikasi. Apabila dilihat 
secara makro, maka luasan interface antara kedua fluida yang terjadi dari hulu hingga hilir dari 
kolom 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, kolom jet dimanfaatkan sebagai reaktor di mana campuran reaktan, 
yaitu CPO dan metanol dengan katalis KOH yang disirkulasikan melalui pompa sentrifugal dan 
diinjeksikan ke bawah secara vertikal ke dalam kolom reaktor dari nozzle di bagian atas reaktor. 
Diharapkan injeksi akan mengintensifkan entrainment dari campuran reaksi dalam kolom dengan 
pesawat jet dengan kecepatan tinggi dari nozzle dan break-up dari vortisitas di bagian bawah kolom.  

Rasio mol metanol terhadap CPO yang bervariasi (101: 1; 121: 1; 141: 1 dan 161: 1) untuk 
menyelidiki efek mereka pada hasil dan konversi reaksi dilakukan selama 60 menit pada suhu 52-
55oC. Nosel yang digunakan adalah notched, tabbed dan circular nozzle konvensional sebagai 
perbandingan. Sampel dari kolom jet diambil setelah reaksi 60 menit dan dibawa ke laboratorium 
untuk analisis High Performance Liquid Chromatography (HPLC) setelah dipisahkan dari gliserin 
menggunakan metode dekantasi. 

Sampel dari CPO dan Biodiesel dari percobaan yang berbeda dianalisis dengan HPLC untuk 
mengetahui hasil dari konversi dan yield. Kolom Licrospehere RP18 pada HPLC yang merupakan 
fase bergerak adalah metanol dan isopropanol heksana. Detektor digunakan balok UV panjang 
gelombang nm 205 dan pada suhu ambien. Konversi CPO mengacu pada banyaknya trigliserida 
yang dikonversi ke monogliserida, digliserida dan asam bebas metil ester (FAME) dibandingkan 
dengan banyaknya trigliserida dalam CPO, sementara yield metil ester didefinisikan sebagai 
besarnya konsentrasi metil ester yang terbentuk dibandingkan besarnya keseluruhan konsentrasi 
dari trigliserida, monodigliserida, digliserida, dan konsentrasi metil ester itu sendiri. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada perhitungan konversi dan yield metil ester dilakukan dengan menggunakan basis jumlah total 
mol reaktan pada hasil HPLC per sampelnya. Hal ini dikarenakan hasil dari uji kandungan FFA dan air pada 
CPO hanya 0.29% dan 0.103%. Selain itu Bart (2010) mengatakan bahwa CPO mengandung 96 – 98% 
trigliserida, 0.8 – 2% digliserida dan 0.1 – 0.5% monogliserida. Hal tersebut merupakan nilai komposisi yang 
kecil sehingga dapat diabaikan keberadaannya 
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Tabel 1. Komposisi asam lemak dalam minyak CPO 

Asam Lemak Simbol % Berat Total 
Asam Lemak Jenuh 
Asam Laurat C12:0 <1 
Asam Miristat C14:0 1-6 
Asam Palmitat C16:0 32-47 
Asam Stearat C18:0 1-6 
Asam Arakhidat C20:0 <1 
Asam Lemak Tidak Jenuh 
Asam Palmitoleat C16:1 <1 
Asam Oleat C18:1 40-52 
Asam Linoleat C18:2 5-7 
Asam Gadoleat C20:1 <1 

 
Selain itu perhitungan didasarkan pada jumlah mol metil oleat saja karena pada minyak sawit, 

komponen asam palmitat dan oleat mencapai sekitar 40% dari total komponen asam [7]. Hal ini juga 
ditunjukkan oleh komposisi asam lemak di dalam minyak CPO pada Tabel 1. Diasumsikan konversi 
komponen lainnya dalam CPO sama seperti komponen oleat. 

Seperti yang diketahui bahwa asam lemak jenuh memiliki halangan sterik yang lebih tinggi dan 
bersifat lebih stabil dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap. Oleh karena 
itu, kemungkinan bereaksinya asam oleat dengan senyawa metoksi lebih besar dibandingkan dengan asam 
palmitat. Hasil dari reaksi transesterifikasi asam oleat yaitu metil ester dari asam oleat (MeO). Maka sebagai 
parameter adanya komponen metil ester dalam sampel dapat dilihat dari keberadaan MeO dalam sampel [7]. 

 

3.1 Konversi Trigliserida 
Konversi merupakan jumlah reaktan yang bereaksi menjadi produk dalam hal ini adalah 

jumlah trigliserida menjadi produknya berupa digliserida, monogliserida, dan metil ester. 
Penghitungan konversi ini adalah dengan menjumlahkan konsentrasi digliserida, monogliserida dan 
metil ester dibagi dengan jumlah tersebut ditambah dengan konsentrasi trigliserida pada setiap 
sampel (lihat Persamaan 1). Perhitungan ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa seluruh CPO 
merupakan trigliserida keseluruhan tanpa adanya kandungan digliserida dan monogliserida 
sebelumnya.  

 (1) 

di mana Cmeto adalah konsentrasi dari metil oleat, CD adalah konsentrasi digliserida, CM adalah 
konsentrasi monogliserida, dan CT adalah konsentrasi trigliserida 

Pada Gambar 4 tersebut dapat dilihat bahwa nilai konversi pada tabbed nozzle lebih baik 
dibandingkan dengan circular nozzle dengan rasio perbandingan metanol dengan CPO terbaik 
adalah 120:1 di menit ke 60. Nilai konversi pada menit ke 60 tabbed nozzle sebesar 71,413%, 
Notch sebesar 74,01%, sedangkan circular nozzle sebesar 50,517%.  
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Gambar 4. Efek Tipe Nosel dan Rasio Mol Metanol/CPO terhadap Konversi Trigliserida 

 
Pada grafik tersebut terdapat beberapa anomali yaitu ketika rasio mol ditingkatkan kembali 

menjadi 161:1, konversi menjadi lebih rendah. Seperti yang dinyatakan pada pesamaan Newton 
pada Persamaan 2 adanya shear stress bergantung pada viskositas dan gradien kecepatan, 
sedangkan shear stress sendiri merupakan salah satu pendorong terjadinya pemecahan fasa cair 
CPO. 

 
(2)

Pada kasus ini baik pada tabbed dan circular nozzle, semakin rendahnya viskositas larutan 
karena tingginya rasio mol metanol terhadap CPO menyebabkan fluida jet yang keluar dari nozzle 
memiliki vortisitas yang tinggi akibat dari semakin tidak stabilnya interface karena perbedaan 
kecepatan yang tinggi pada fluida jet dan fluida statis. Vortisitas yang tinggi akan menyebabkan 
fluida jet semakin mengembang secara arah radial dan mendekati dinding kolom lebih cepat.  

Secara kualitatif jika vorteks semakin mendekati dinding maka akan semakin stabil. Hal ini 
bisa dilihat pada grafik pada Gambar 6, dimana  adalah rasio ketebalan setengah fluida jet 
terhadap fluida statis ke kolom;  Nilai  adalah rasio kecepatan fluida wake dan fluida 
statis;  [6]. Nilai  akan bernilai negative untuk wake dan positif untuk 
jet dan nilai ini akan bernilai identic [6, 37]. Ilustrasi untuk lambang tersebut terdapat pada Gambar 
5.  

 
Gambar 5. Ilustrsi model aliran [37] 

Ketika vortex semakin stabil, maka luas permukaan interface semakin rendah, sehingga luas 
permukaan untuk reaksi semakin menurun. Hal ini yang menyebabkan turunnya nilai konversi pada 
rasio mol metanol terhadap CPO yang semakin tinggi karena vortex yang terbentuk semakin cepat 
mengembang kearah dinding sehingga semakin cepat stabil. 
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Gambar 6. Kestabilan vortex pada ruang tertutup [6] 

3.2 Yield Metil Ester 
Yield merupakan persentase dari produk utama terhadap reaktan mula-mula. Dalam hal ini 

perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah metil oleat yang terbentuk terhadap 
jumlah triolein sisa, diolein dan monoolein yang terbentuk pada setiap sampelnya yang dijelaskan 
pada Persamaan 3.  

 (3) 

 
Dapat dilihat pada Gambar 7 bahwa nilai yield meningkat seiring dengan meningkatnya rasio mol. 

Hal ini karena semakin tinggi rasio mol, maka reaksi semakin berjalan kearah produk. Pada grafik 
menunjukkan bahwa yield tertinggi didapatkan pada menit ke 60 rasio mol 161:1, dengan tabbed nozzle 
sebesar 57,033% sedangkan circular nozzle sebesar 33,374%. Notch nozzle menunjukkan hal yang sedikit 
berbeda, yakni capaian yield tertinggi terdapat pada erbandingan 121:1 dengan yield 70.95%. Hal ini 
menunjukkan tingkat keefektifan dalam reaksi terdapat pada non-circular nozzle dibandingkan dengan 
circular nozzle dengan nilai yield dan konversi yang diperoleh jauh lebih besar 

 

 

Gambar 7. Efek Tipe Nosel dan Rasso Mol Metanol/CPO terhadap Yield Metil Ester 

 
Seperti yang diketahui, metanol dengan minyak nabati dalam hal ini CPO merupakan 

reaktan yang tidak saling larut karena perbedan polaritasnya, sehingga pada awal reaksi 
terbentuklah dua lapisan, yaitu lapisan metanol dan lapisan CPO. Oleh karena itu laju reaksi awal 
terjadi sangat lambat sehingga agitasi secara mekanik di butuhkan untuk menjadikan reaksi yang 
lebih cepat untuk meningkatan probabilitas tumbukannya antar molekul [18]. Dalam tinjauan 
mekanika fluida, agitasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan shear stress pada fluida, 
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dalam penelitian ini shear stress ditimbulkan dari adanya perbedaan kecepatan fluida jet dengan 
fluida statisnya. 
Tahap pertama reaksi adalah metanol dan trigliserida membentuk satu mol digliserida dan satu mol metil 
ester yang menjadi reaksi pembatas. Pada awal reaksi metanolisis, rendahnya misibilitas dari reaktannya 
memperlambat terjadinya reaksi. [15] 

Ketika metil ester yang terbentuk sudah banyak akibat adanya dekomposisi digliserida dan 
monogliserida, maka sistem menjadi fasa tunggal dengan metil ester berperan sebagai co-solvent. 
Hal ini menyebabkan laju reaksi mejadi meningkat sangat tajam karena meningkatnya misibilitas 
CPO dalam metanol dan probabilitas menumbuknya molekul untuk bereaksi semakin tinggi. 
Diagram terner kelarutan CPO – metanol – metil ester dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Diagram kelarutan CPO – Metanol – Metil Ester di menit ke 0 dan 60 pada 141:1 (biru) 

dan 161:1 (merah) 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan hasil konfigurasi reaktor jet column yang digunakan, disimpulkan bahwa 
penggunaan jet column dengan non circular nozzle dapat meningkatkan konversi CPO dan yield 
metil ester dibanding dengan penggunaan circular nozzle. Pada rasio mol yang tinggi, konversi 
CPO menjadi lebih rendah, karena adanya efek confinement  (keterbatasan pengembangan jet oleh 
dinding reaktor). Kondisi ini menjadi pertimbangan penetuan kondisi optimum rasio mol yang 
digunakan.  

 
Saran 

Peningkatan konversi CPO dan yield metil ester masih dimungkinkan dengan pengurangan 
rasio mol metanol terhadap CPO. Hal ini karena peningkatan shear stress pada jet column masih 
memungkinkan dengan peningkatan viskositas campuran dengan mengurangi banyaknya metanol 
dalam campuran reaksi, di mana viskositas meningkatkan difusi turbulensi. Selain itu, pada diagram 
terner yang dibentuk, dengan rasio mol metanol terhadap CPO yang terlalu banyak akan lebih sulit 
untuk menghasilkan metil ester yang semakin tinggi, akibat keterbatasan banyaknya CPO yang 
dikonversi. Jika rasio mol metanol dengan CPO diperkecil, maka jumlah CPO akan lebih besar 
yang dikonversi oleh reaktor. Hal ini memberi konsekwensi bahwa pompa yang digunakan 
seharusnya pompa positive displacement pump untuk mengakomodasi peningkatan viskositas 
campuran reaksi. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan limbah pertanian (sabut kelapa) sebagai 
bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Namun jerami padi memiliki kandungan lignin yang cukup 
besar yang akan menghambat kerja enzim dalam mengkonversikan glukosa menjadi bioetanol. 
Pretreatment pada penelitian ini dimaksudkan untuk melepaskan dan merusak ikatan lignin pada 
jerami padi. Pretreatment dilakukan menggunakan alkali berupa NaOH dan NH4OH dengan 
konsentrasi 1% N, 3% N, dan 5% N. Kemudian dilanjutkan dengan proses hidrolisa asam 
menggunakan HCl dengan variasi konsentrasi (2% N, 4% N, dan 6% N). Glukosa yang dihasilkan 
dari proses hidrolisa kemudian difermentasi selama 7 hari dengan penambahan ragi Saccaromyces 
cerevisiae. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi alkali yang digunakan 
maka semakin banyak lignin yang terdegradasi. Kadar bioetanol tertinggi yang dihasilkan sebesar 
5,3053% pada sampel dengan NaOH 5% dan proses hidrolisa menggunakan HCl 6%. 

Kata Kunci: Sabut kelapa, Pretreatment, Hidrolisa, Fermentasi, Bioetanol 
 
 
PENDAHULUAN  

Program pemerintah mengenai konversi energi harus didukung dengan mencari sumber 
energi alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Studi mengenai  bahan bakar 
alternatif telah banyak dipelajari [1]. Salah satu energi alternatif yang sangat menjanjikan adalah 
bioetanol. Bioetanol sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia, karena didukung oleh potensi 
lahan yang luas, sumber daya manusia (petani), keanekaragaman hayati, dan sumberdaya alam yang 
melimpah [2]. Produksi bioetanol dengan cara mengkonversikan limbah lignoselulosa banyak 
diminati dikarenakan potensi yang besar. Proses konversi biomassa lignoselulosa menjadi etanol 
terdiri dari tahap pretreatment, hidrolisa dan fermentasi. Proses pretreatment sangatlah penting 
untuk meningkatkan digestibilitas enzimatis dari lignoselulosa [3]. Salah satu metode yang 
digunakan dalam proses pretreatment lignoselulosa adalah metode alkaline. Keuntungan 
penggunaan metode ini jika dibandingkan dengan metode pretreatment lainnya yaitu lebih mudah 
dalam proses fermentasi serta rendahnya harga produksi yang harus dikeluarkan [4].  

Bioetanol terbentuk melalui fermentasi glukosa yang dihasilkan melalui proses hidrolisa 
selulosa. Dalam pembentukan bioetanol, selulosa adalah bahan baku yang paling banyak diolah dan 
diperoleh dari tumbuh. Sabut kelapa salah satu contoh dari bahan tumbuhan yang mengandung 
selulosa dan dapat dijadikan sumber alternatif, hal ini dikarenakan pemanfaatan buah kelapa hanya 
terbatas pada daging buahnya saja, sementara sabutnya biasanya tidak terpakai atau menjadi 
limbah. Hal ini menyebabkan ketersediaan sabut kelapa yang sangat melimpah dan dapat berpotensi 
untuk dijadikan bahan baku bioetanol. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 290 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain beker gelas, erlenmeyer, gelas ukur, 

spatula, pH Universal, autoclave, corong pisah, pipet tetes, pipet ukur , neraca analitik, blender, 
oven, batu didih, labu bundar, evaporator, piknometer 5 mL, waterbath. Sedangkan bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sabut kelapa, NH4OH (1% N, 3% N, 5% N), NaOH (1% N, 
3% N, 5% N), HCl (2% N, 4% N, 5% N), yeast Saccaromyces cerevisiae, C2H5OH, H2SO4 (1N, 
3%, dan 72% v/v), larutan amilum 1%, Na2CO3,  aquadest, larutan luff schoorl, Na2S2O3 0,1 N, KI 
20%. 

 
2.2 Cara Kerja 
a. Persiapan bahan baku 

Sabut kelapa diperoleh dari rumah pembuatan santan di  Jalan Merdeka (samping kantor 
Walikota) Kota Palembang, sabut kelapa berasal dari buah kelapa yang telah diambil santannya. 
Buah kelapa berasal dari daerah Banyuasin. Sabut kelapa kemudian dicuci hingga pengotor 
hilang, kemudian cacah sabut kelapa menggunakan tangan hingga berukuran lebih kecil, jemur 
sabut kelapa selama 7 hari hingga kering. Sabut kelapa yang telah kering diperkecil ukurannya 
hingga 1mm menggunakan blender. 

b. Alkaline pretreatment 
Sabut kelapa seberat 30 g yang telah berukuran 1mm dimasukkan kedalam Erlenmeyer 1000 

mL kemudian ditambahkan larutan NaOH dengan konsentrasi masing masing 1%N, 3%N, dan 
5%N sebanyak 500 mL. Tutup erlenmeyer dengan gabus, kemudian panaskan erlenmeyer pada 
suhu 121oC menggunakan autoclave selama 60 menit [5]. Dengan kondisi yang sama, lakukan 
perlakuan diatas dengan menggunakan larutan NH4OH 1%N, 3%N, 5%N. Setelah pemanasan 
dengan autoclave selesai, dinginkan sampel kemudian pisahkan larutan dan padatan. Sabut 
kelapa hasil pretreatment dicuci menggunakan aquadest hingga pH netral. Keringkan  substrat 
sabut kelapa hingga kering pada suhu 85oC selama kurang lebih 4 jam. 

c. Hidrolisa asam 
Sabut kelapa seberat 18 g yang telah kering dimasukkan kedalam erlenmeyer 1000 mL 

untuk dihidrolisa. Tambakan HCl pada masing masing sampel dengan konsentrasi 1%N, 3%N, 
dan 5%N sebanyak 500 mL. Tutup erlenmeyer dengan menggunakkan gabus. Perlakuan 
hidrolisa diberikan dengan memanaskan erlenmeyer yang berisi sampel pada suhu 121oC 
menggunakan autoclave selama 60 menit. Setelah proses selesai, biarkan sampel dingin 
kemudian pisahkan substrat dan larutan. Lakukan analisa glukosa menggunakan metote Luff 
Schoorl dengan mengambil kurang lebih 30 mL larutan hasil hidrolisa. 

d. Fermentasi 
Filtrat sebanyak 300 mL hasil hidrolisa yang mengandung glukosa, selanjutnya 

difermentasi. Gunakan erlenmeyer 500mL yang telah di sterilisasi, kemudian tambahkan ragi 
Saccharomyces cerevisiae sebanyak 1% (w/v) kemudian atur hingga pH larutan 4,5-5. Sampel 
yang telah siap, di tutup menggunakan gabus dan hubungkan erlenmeyer dengan botol berisi air 
menggunakan selang dan biarkan proses fermentasi berlangsung selama 7 hari. 

e. Pemurnian bioetanol 
Siapkan 1 set peralatan evaporasi. Ambil larutan dari hasil fermentasi kemudian masukkan 

dalam labu, pasang labu pada alat evaporator. Pertahan temperatur pemanas air pada 50-60oC 
selama 15 menit dan suhu air pendingin pada 15oC . Simpan bioetanol dalam wadah yang 
tertutup rapat, simpan dalam lemari pendingin dengan suhu 5oC. Analisa kadar bioetanol 
menggunakan alat Gas Chromatography dan metode densitas. 
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2.3 Analisa Data 
a. Kadar Selulosa dan Lignin 

Penentuan Kadar selulosa dan lignin menggunakan Metode Chesson. Sampel kering 
sebanyak 1 g (berat a) ditambahkan 150 mL aquades dan panaskan pada suhu 90-100oC selama 
1 jam. Hasilnya disaring, residu dicuci dengan air panas 300 mL, kemudian residu dikeringkan 
dengan oven pada suhu 105oC sampai kering dan kemudian ditimbang (berat b). Residu 
ditambah 150 mL H2SO4 1 N, kemudian dipanaskan selama 1 jam pada suhu 90-100oC. 
Hasilnya dicuci dengan 300 mL aquadest, dan residu dikeringkan dengan oven pada 105oC 
hingga berat konstan, kemudian ditimbang (berat c). Residu kering kemudian ditambahkan 10 
mL larutan H2SO4 72% dan direndam pada suhu kamar selama 4 jam. Setelah itu tambahkan 
150 mL H2SO4 1N, dan panaskan selama 1 jam padasuhu 90-100oC. Residu disaring dan dicuci 
dengan 400 mL H2O. Residu kemudian dipanaskan dengan oven pada suhu 105oC sampai 
beratnya konstan dan ditimbang (berat d). Selanjutnya residu diabukan pada suhu 600oC dengan 
furnace selama 4 jam dan ditimbang (berat e). 

 

%100x
a

dc
selulosaKadar


         (1) 

%100x
a

ed
ligninKadar


         (2) 

b. Kadar Glukosa 
Untuk menganalisa kadar glukosa hasil hidrolisa digunakan Analisis Luff-Schoorl. 

Pembuatan larutan Luff-Schoorl dilakukan dengan cara melarutkan 143,8 g Na2CO3 anhidrat 
dalam kira-kira 300 mL air suling. Sambil diaduk, ditambahkan 50 g asam sitrat yang telah 
dilarutkan dengan 50 mL air suling. Menambahkan 25 g CuSO4.5H2O yang telah dilarutkan 
dalam 100 mL air suling. Lalu memindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 1 L, 
ditepatkan isi sampai tanda garis dengan air suling dan dikocok. Kemudian biarkan semalaman 
dan disaring. Sampel disaring, lalu diambil sebanyak 10 mL dari setiap perlakuan. Ditambahkan 
25 mL  larutan Luff – Schoorl. Sampel dididihkan selama 10 menit dalam erlenmeyer yang 
dilengkapi dengan pendingin balik. Hasil pendidihan didinginkan dengan cepat dan 
ditambahkan dengan hati-hati 25 mL larutan H2SO4 26,5% dan 15 mL larutan KI 20%. Larutan 
dititrasi dengan larutan Na2S2O3 (Natrium Tiosulfat) 0,1N secara hati-hati sampai larutan 
berwarna kuning muda. Ditambahkan indikator amilum 1%, larutan berubah menjadi biru. 
Titrasi dilanjutkan sampai warna biru tepat hilang. Dilakukan titrasi terhadap blanko (25 mL 
aquadest), volume masing-masing dicatat. Kadar gula dihitung berdasarkan selisih titrasi 
blaanko dan titran sampel dengan menggunakan tabel gula menurut Luff – Schoorl. Kemudian 
lihat dalam daftar Luff - schoorl berapa mg gula yang terkandung untuk mL tio yang 
dipergunakan. 

%100
1

x
W

fxW
glukosaKadar p        (3) 

Keterangan :  
W1  = bobot cuplikan (mg) 
Fp  = faktor pengenceran 
W  = glukosa yang terkandung untuk ml tiosulfat yang dipergunakan (mg) 
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c. Kadar Bioetanol 
Bioetanol dianalisa dengan Gas Chromatography (GC) untuk melihat fraksi-fraksi dan 

komposisi kimia bioetanol yang dihasilkan. Sampel diinjeksikan pada alat GC-2010 Plus Series 
dengan kondisi operasi : jenis kolom RTX-1, suhu kolom 90oC, panjang 30 meter,  Inside 
Diameter 0,25 mm, Film Thickness 0,25 µm, gas pembawa: Nitrogen, column flow: 1,13 
mL/menit, total flow: 60,8 mL/menit, linear velocity : 30,4 cm/detik, purge flow: 3,0 mL/menit, 
nisbah split: 50,0, equilibrium time : 0,5 menit, hold time : 2,40 menit, suhu injector 120oC, 
mode : split, jenis detektor FID (Flame Ionization Detector), suhu detektor 120oC, kecepatan 
sampel: 40 mdetik. 
Sebelum sampel diinjeksikan terlebih dahulu sampel disaring menggunakan kertas saring 
Whatman-42 sampai jernih. Kemudian sampel dianalisa menggunakan metode internal standard 
yaitu dengan cara menambahkan etanol 96% dengan perbandingan 1:1.  Kromatogram yang 
didapat setiap sampel kemudian dihitung kadar etanol yang dalam sampel dengan menggunakan 
rumus : 

%100
tan

tan x
darsarealuas

sampelarealuas
oleiKonsentras       (4) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengaruh delignifikasi terhadap kadar lignin sabut kelapa 
Proses delignifikasi sabut kelapa pada penelitian ini menggunakan variasi senyawa dan 

konsentrasi. Senyawa larutan yang di gunakan yaitu NaOH dan NH4OH dengan variasi 
konsentrasi 1% N, 3% N, dan 5% N. Pada penelitian ini waktu delignifikasi selama 60 menit dan 
temperatur 121oC. Metode analisa yang digunakan unutk mendapatkan kadar lignin dan selulosa 
yaitu metode Chesson. Dari hasil penelitian ini, didapatkan nilai kadar lignin dan selulosa seperti 
pada tabel berikut. 

 

 
Gambar 1. Pengaruh konsentrasi NaOH dan NH4OH terhadap kadar lignin 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari sampel dengan pelarut NaOH 5% N  
didapatkan kadar lignin terendah sebesar 29,7428% sedangkan kadar lignin tertinggi ada pada 
sampel dengan pelarut NH4OH 1% N sebesar 31,4170. Penurunan kadar lignin semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi larutan. Penurunan kadar lignin tertinggi 
terdapat pada sampel dengan delignifikator NaOH 5% N yaitu 6,048%. Sedangkan pada sampel 
dengan delignifikator NH4OH 5% N penurunan kadar lignin lebih kecil yaitu 4,086%. Ukuran 
sampel mempengaruhi proses delignifikasi secara fisika.  

Ukuran partikel akan meningkatkan porositas sampel yang mempengaruhi kontak terhadap 
senyawa delignifikator dan juga sebagai salah satu cara untuk memutuskan rantai polimer 
menjadi lebih pendek sehingga lignin lebih mudah untuk terpisah [6]. Penggunaan senyawa 
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alkali seperti NaOH dan NH4OH pada proses alkaline pretreatment dapat menyebabkan 
pecahnya struktur lignin sehingga kadar lignin semakin berkurang.  

Penggunaan suhu 121oC lebih efektif dalam proses delignifikasi, karena suhu yang terlalu 
tinggi akan menyebabkan terdegradasinya selulosa karena jumlah lignin telah habis 
terdelignifikasi. Sedangkan pada suhu rendah maka liginin akan sulit untuk terdelignifikasi 
sehingga masih menutupi selulosa, dan kadar lignin yang berkurang akan sedikit. Adanya lignin 
yang berkurang ditandai dengan berubahnya pelarut mejadi warna hitam.Untuk penurunan kadar 
lignin yang lebih besar diperlukan konsentrasi alkali yang lebih besar dan waktu pretreatment 
yang lebih lama. Lignin akan mudah untuk terlarut pada pH yang tinggi, karena lignin yang 
terionisasi akan membentuk garam dan bersifat polar yang larut dalam air. Seperti yang kita 
ketahui bahwa NaOH merupakan golongan basa kuat, sedangkan NH4OH adalah basa lemah 
sehingga NaOH mampu melarutkan lignin lebih baik daripada NH4OH [7]. 

b. Pengaruh Konsentrasi HCl pada proses hidrolisa 
Sabut kelapa hasil pretreatment dengan NaOH dan NH4OH diberikan perlakuan hidrolisa. 

Sebelum dilakukan proses hidrolisis, sabut kelapa yang telah didelignifikasi harus dicuci hingga 
air pembilas tidak berwarna untuk menghilangkan lignin yang terlarut pada air dan pH netral 
untuk membersihkan senyawa alkali yang tidak bereaksi selama proses delignifikasi. Sampel 
yang telah dicuci kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 85oC selama 4 jam hingga 
kering. Pengeringan ini dilakukan untuk meningkatkan proses hidrolisis, agar senyawa HCl dan 
air bisa langsung masuk ke serat sampel dan melakukan hidrolisis. Hasil analisa kadar glukosa 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi HCl 

terhadap kadar glukosa dengan 
pretreatment NaOH 

 

Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi HCl 
terhadap kadar glukosa dengan pretreatment 

NH4OH 

 
Gambar diatas menunjukkan kadar glukosa pada sampel yang melalui proses hidrolisa HCl 

dan pretreatment dengan larutan NaOH. Berdasarkan gambar 2 peningkatan kadar glukosa akan 
semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi HCl dan NaOH saat delignifikasi. 
Peningkatan kadar glukosa dihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi HCl 6% N dan 5% N 
NaOH saat pretreatment yaitu sebesar 6,1162%. Kadar glukosa terendah pada sampel dengan 
pretreatment NaOH terdapat pada konsentrasi 1% N dan hidrolisa 2% N sebesar 3,4546%. 

Secara keseluruhan kadar glukosa tertinggi yang dihasilkan melalui pretreatment NaOH 
yaitu sebesar 6,1162% pada HCl 6% N dan NaOH 5%. Sedangkan kadar glukosa tertinggi yang 
pada pretreatment NH4OH dihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi HCl sebesar 6% N dengan 
konsentrasi NH4OH sebesar 5% N. Dari perbedaan diatas dapat dilihat bahwa pretreatment 
NaOH dapat menghasilkan glukosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan NH4OH. Hal ini 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 294 
 

terjadi karena pada sampel dengan pretreatment NaOH memiliki kadar lignin yang lebih rendah 
dan jumlah selulosa yang lebih besar dibandingkan dengan sampel dengan pretreatment NH4OH. 
Dalam proses hidrolisa gugus H+ dari asam akan mengubah gugus serat dari sabut kelapa 
menjadi gugus radikal bebas. Gugus Radikal bebas serat kemudian akan berikatan dengan gugus 
OH- dari air dan menghasilkan gula reduksi [8]. 

c. Pengaruh Proses delignifikasi terhadap pembentukan bioetanol  
Proses fermentasi dilakukan dengan penambahan yeast Saccaromyce cerevisiae dan 

berlangsung pada kondisi anaerob sehingga selama proses fermentasi berlangsung tidak boleh 
ada udara yang masuk maupun keluar dari sistem fermentasi. Hasil fermentasi kemudian 
dimurnikan menggunakan alat evaporator, kemudian dianalisa dengan metode densitas dan alat 
Gas chromatography. Kadar bioetanol tertinggi dihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi 
NaOH 5% N saat pretreatment dan HCl 6% N saat hidrolisis yaitu sebesar 5,3053%. Sedangkan 
kadar bioetanol terendah dihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi NaOH 1% N saat 
pretreatment dan HCl 6% N saat hidrolisa yaitu sebesar 3,0150%. Kadar bioetanol yang 
dihasilkan melalui pretreatment NaOH lebih tinggi dibandingkan dengan pretreatment melalui 
NH4OH. Perbedaan kadar bioetanol yang dihasilkan dipengaruhi oleh kadar glukosa yang 
sebelumnya dihasilkan pada proses hidrolisa. Kadar glukosa tertinggi dihasilkan pada sampel 
yang melalui pretreatment NaOH 5% N dan hidrolisa HCl 6% N yaitu 6,1162% sehingga 
menghasilkan produk bioetanol sebesar 5,3053. Pada sampel yang melalui pretreatment NH4OH 
5% N dan HCl 6% N kadar glukosa yang dihasilkan yaitu 5,3796% sehingga menghasilkan 
produk bioetanol sebesar 4,8863%.  

 

 
Gambar 4. Pengaruh hidrolisa HCl dengan pretreatment NaOH terhadap kadar bioetanol 

 
Gambar 5. Pengaruh hidrolisa HCl dengan pretreatment NH4OH terhadap kadar bioetanol 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penlitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Konsentrasi NaOH yang semakin tinggi akan menghasilkan kadar lignin yang semakin rendah. 

Kadar lignin terendah yaitu 29,7428% yang dihasilkan melalui pretreatment NaOH dengan 

konsentrasi NaOH 5%. 

2. Semakin tinggi konsentrasi NH4OH yang akan digunakan maka akan semakin kecil kadar lignin 

yang tersisa. Kadar lignin terendah yang dihasilkan melalui pretreatment NH4OH terdapat pada 

sampel dengan konsentrasi 5% NH4OH  yaitu 30,3642 %. 

3. Kadar glukosa pada proses hidrolisa akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi HCl. Kadar glukosa terbaik dihasilkan melalui pretreatment NaOH 5% yang kemudian 

dihidrolisa dengan HCl 6% yaitu 6,1162 %. 

4. Kadar bioetanol tertinggi dipengaruhi oleh kadar glukosa dari proses hidrolisa. Kadar etanol 

tertinggi terdapat pada sampel dengan konsentrasi HCl 6% N saat hidrolisa yang melalui proses 

pretreatment NaOH 5% N yaitu sebesar 5,3053%. 
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ABSTRAK 

 

Penggunaan yang luas pada baja karbon medium mendorong penelitian untuk menganalisa 

pengaruh pemanasan terhadap sifat mekaniknya perlu dilakukan. Penelitian dilakukan dengan 

melakukan proses perlakuan panas quenching pada sampel uji menggunakan media air yang diikuti 

dengan pengujian tarik berulang (histeris) dan kekerasan. Hasil menunjukkan adanya perubahan 

nilai tarik dan kekerasan yang signifikan pada sampel perlakuan panas yang diakibatkan atom C 

terperangkap akibat pendinginan yang sangat cepat. 

 

Kata Kunci: Baja Karbon Medium, Quenching,Kekuatan Tarik, Histerisis, Kekerasan  

 

 

PENDAHULUAN  

Sifat mekanik pada suatu paduan dipengaruhi oleh struktur mikro dan komposisi paduannya. 

Paduan dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki struktur mikro yang berbeda sehingga 

berpengaruh pada perbedaan sifat mekaniknya. Proses perlakuan panas  dilakukan dimana logam 

dipanaskan diatas garis A3 pada diagram Fe vs Fe3C, untuk mendapat sifat-sifat tertentu seperti 

pengerasan atau pelunakan [1].  

Baja dan Besi sampai saat ini menduduki peringkat pertama logam yang paling banyak 

penggunaannya. Baja Karbon medium merupakan kelompok baja dengan sifat mampu mesin yang 

baik akan tetapi sifat mampu lasnya tidak sebaik baja konstruksi dan baja struktural. Adanya 

penambahan kandungan karbon akan mempertinggi kekuatan tarik tetapi mengurangi kemampuan 

regangnya [2]. Kekuatan mekanik baja karbon medium dapat ditingkatkan dengan proses 

pendinginan cepat (quenching) dengan media yang tepat. Adapun Faktor-faktor utama yang 
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mempengaruhi dalam pemilihan media pendinginan adalah jenis perlakuan panas, komposisi baja, 

ukuran dan bentuk dari baja tersebut [3,4]. Pada quenching tidak dipergunakan diagram fasa Fe vs 

Fe3C. Melainkan menggunakan diagram TTT (Time Temeperatur Transformation) untuk melihat 

hubungan antara temperatur dan proses pendinginan seperti yang ditunjukan pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. TTT Diagram [5] 

Gejala histerisis dilakukan dengan  pengujian tarik berulang yang diberikan melampaui 

tegangan luluhnya kemudian beban tersebut ditiadakan. Akibat pembebanan berulang ini, material 

akan menjadi semakin keras dan berkurang nilai keuletannya [5]. Berdasarkan pada siklus 

pembebanan yang berulang, maka beban defleksi pada kurva tegangan-regangan akan membentuk 

hysterisis loop seperti pada gambar 2 berikut ini.   

 

Gambar 2. Kurva tegangan-regangan pada siklus pembebanan  berulang [5] 
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METODELOGI PENELITIAN 

Material yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebanyak 8 spesimen dan setiap spesimen 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama yaitu panjang 30 cm dengan ϕ 10 mm menggunakan 

standar JIS Z 2201 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3. Standar Uji tarik JIS Z 2201 

 

Temperatur pemanasan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  900o C  dengan lama 

pemanasan sekitar 1 jam.  Setelah temperatur pemanasan tersebut tercapai, kemudian dilakukan 

pendinginan cepat menggunakan media air sebanyak 4 spesimen. Sampel yang telah dilakukan 

perlakuan panas kemudian diuji struktur mikro dan nilai kekerasannya sebelum di uji tarik dan 

histerisis guna untuk mengetahui perbedaan struktur mikro dan kekerasan setelah di uji tarik dan uji 

histerisis sebanyak 4 spesimen. Guna melakukan pengamatan struktur mikro, spesimen tersebut 

diberi etsa nital terlebih dahulu agar bisa dilihat butir yang terbentuk. Kemudian spesimen diuji 

kekerasan dengan menggunakan metode vickers sebanyak 5 titik setiap spesimennya dan dihitung 

rata-rata dengan standar deviasi. Setelah didapatkan hasil struktur mikro dan uji kekerasan baru di 

uji tarik guna mengetahui berapa besar kekuatan tarik spesimen tanpa perlakuan dan di quenching 

untuk kemudian di uji histersis. Data hasil pengujian kekerasan, pengujian tarik dan pengujian 

histerisis dibuat dalam bentuk grafik. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengujian kekerasan yang penulis lakukan adalah pengujian Virkers. Indentor yang 

digunakan adalah piramida intan, Alat uji yang digunakan merupakan mesin buatan Tokyo Testing 

Machine LTD tahun 1992.  Hasil pengujian kekerasan ditunjukkan pada gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik hasil penguji kekerasan 

 

Berdasarkan grafik di atas maka didapat baja karbon medium  yang tanpa perlakuan 

sebelum di uji tarik memiliki rata-rata 175,90±4,02 kgf/mm2.  Baja karbon medium  yang 

quenching sebelum di uji tarik memiliki rata-rata 320,42±17,73 kgf/mm2. baja karbon medium  

yang tanpa perlakuan setelah di uji tarik memiliki rata-rata 244,98±9,37 kgf/mm2.  Baja karbon 

medium  yang quenching  setelah di uji tarik memiliki rata-rata 350,52±5,89 kgf/mm2. Baja karbon 

medium  yang tanpa perlakuan di uji histerisis I, II dan III memiliki rata-rata 245,68±3,68 kgf/mm2, 

277,07±13,04 kgf/mm2 dan  288,05±2,52 kgf/mm2. 

Adapun Pengujian tarik dilakukan atas sampel yang dibentuk menjadi batang uji sesuai jenis 

standar yang dipakai. Mesin uji tarik yang digunakan adalah Universal Testing Machine type RAT-

30P Cap 30 Tf. Grafik pengujian tarik ditunjukkan pada gambar 5. 
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(a)                                                                 (b) 

 

 

(c) 

Gambar 5. Grafik tegangan vs regangan teknis antara baja karbon medium di quenching dan tanpa 

perlakuan (a) I (b) II (c) III 

 

Berdasarkan grafik diatas terjadi penurunan kekuatan tarik dari 52,22 kgf/mm2 menjadi 

50,70 kgf/mm2 untuk baja karbon medium yang di uji histerisis 1, 52,22 kgf/mm2 menjadi 51,84 

kgf/mm2 untuk baja karbon medium yang di uji histerisis 2, dan 52,22 kgf/mm2 menjadi 49,68 

kgf/mm2 untuk baja karbon medium yang di uji histerisis 3. Baja karbon medium pada pengujian ini 

bersifat elastis tetapi mudah patah dan terjadi pengerasan akibat regangan sehingga menyebabkan 

terjadinya peningkatan nilai kekerasan. 

 

Pengujian histerisis bertujuan untuk mengetahui tegangan dan regangan teknis, tegangan 

dan regangan sebenarnya. Mesin uji tarik yang digunakan adalah Universal Testing Machine type 

RAT-30P Cap 30 Tf. Grafik perbedaan tegangan dan regangan teknis setelah di uji  
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Gambar 6. Perbedaan tegangan regangan teknis setelah di uji histerisis 

 

Berdasarkan grafik diatas maka didapat hasil  kekuatan tarik masing-masing 50,70 kgf/mm2, 

51,84 kgf/mm2 dan 49,68 kgf/mm2. Terjadi perbedaan respon antara baja karbon medium  walau 

bahan yang digunakan sama. Baja karbon medium yang di uji histerisis bersifat elastis tetapi mudah 

patah dan terjadi pengerasan akibat regangan dan hal ini berarti kekerasannya meningkat. 

 

Hasil dari pengujian kekerasan, baja karbon medium yang di quenching setelah di uji tarik 

memiliki nilai yang paling tinggi di bandingkan dengan baja karbon medium tanpa perlakuan. Hasil 

dari pengujian tarik, baja karbon medium di quenching lebih getas dan mudah patah dibandingkan 

dengan baja karbon medium tanpa perlakuan. Hasil pengujian histerisis, baja karbon medium di 

quenching tidak bisa di uji histerisis dikarenakan lebih getas dan mudah patah. Terjadi perbedaan 

respon antara baja karbon medium  walau bahan yang digunakan sama. Baja karbon medium  yang 

di uji histerisis bersifat elastis tetapi mudah patah dan terjadi pengerasan akibat regangan dan hal ini 

berarti kekerasannya meningkatkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terjadi kenaikan nilai kekerasan pada 

baja karbon medium setelah dilakukan pengujian tarik. Dari hasil analisa pengujian tarik yang telah 

dilakukan, terjadi kenaikan nilai kekuatan tarik pada baja karbon medium di quenching tetapi 

spesimen tersebut bersifat getas. Baja karbon medium  tanpa perlakukan panas dapat di uji histerisis 

akan tetapi baja karbon medium yang dilakukan proses quenching tidak dapat di uji histerisis 
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dikarenakan baja karbon medium bersifat getas dan mudah patah. Berdasarkan analisa pada 

pengujian tarik berulang (histerisis), walaupun baja karbon medium memiliki perbedaan respon 

tetapi nilai kekuatan tarik dan kekerasan tidak terlalu jauh beda. 
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ABSTRAK 

 

Analisa dilakukan untuk melihat pengaruh pemanasan 200° C selama 200 jam terhadap perubahan 

perilaku patah Paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg Cor. Analisa data dilakukan dengan pengujian Tarik dan 

SEM. Hasil menunjukkan adanya penyebaran endapan pada butir dan kehadiran fasa kedua MgZn2 

dan Mg3Zn3Al2 memberikan perubahan yang signifikan dan berdampak pada ketangguhan dan nilai 

kekerasan paduan.  

Kata Kunci: Paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg, Pemanasan, Pengujian Tarik, SEM, Fasa Kedua  

 

 

PENDAHULUAN 

Paduan aluminium telah menjadi bahan utama pilihan dalam pembuatan struktur pesawat 

militer dan komersil [1]. Penambahan unsur paduan dengan konsentrasi tertentu pada aluminium 

dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat mekanik dan fisik sehingga di dapatkan suatu paduan 

dengan sifat yang unggul.  Paduan Al-Zn-Mg-Cu merupakan salah satu bahan struktural yang 

Paling penting karena perbandingan kekuatan-berat nya yang tinggi, daya tahan korosi yang baik, 

mampu bentuk dan mampu mesin. Adapun sifat utama dari paduan 7xxx ini yang sangat diperlukan 

dalam beberapa aplikasi teknologi tinggi seperti pada sayap pesawat terbang adalah sifat kekuatan, 

ketangguhan dan ketahanan properti untuk stress corrosion cracking [2]. Sifat ini ditentukan oleh 

fase utama dibentuk dalam paduan, zona GP η ', η, T, dan S. Dengan demikian sifat paduan 7xxx 

dapat dioptimalkan dengan memodifikasi struktur mikro melalui perubahan komposisi paduan dan 

variasi perlakuan panas, terutama untuk sifat ketangguhan, sistem Al - Zn - Mg - Cu cukup 
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kompleks, komposisi kimia dari partikel-partikel primer ini adalah η - MgZn2, T - A12Mg3Zn3, S-

Al2CuMg, dan θ - Al2Cu, Al7Cu2Fe, Al13Fe4, dan Mg2Si [3]. 

       Sifat utama dari penambahan paduan tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi kimia, tetapi 

juga sangat dipengaruhi oleh mikrostruktur yang terbentuk. Struktur logam akan menampilkan efek 

perubahan ketika diberi perlakukan panas secara terus menerus.  Hal ini akan berpengaruh terhadap 

ketangguhan dan kekuatan paduan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemanasan 

buatan tipe T5 dengan temperatur operasi 200° C selama 200 jam. 

      Inti dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dari pemanasan buatan  200° C 

selama 200 jam terhadap perilaku patah tarik  pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg cor dengan 

menggunakan analisa fraktografi SEM. 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Persiapan Paduan Al-Zn-Cu-Mg  

Proses pengecoran paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dilakukan menggunakan krusibel grafit di 

dalam muffle furnace dengan suhu yang diatur stabil 750° C selama 2 jam hingga seluruh unsur 

mencair dan menyatu dengan sempurna. Proses Degassing dilakukan menggunakan gas argon 

selama kira-kira 2 menit untuk mengangkat pengotor dan gas hidrogen yang terperangkap di dalam 

logam cair. Cetakan yang digunakan dalam proses pengecoran ini adalah cetakan permanen yang 

terbuat dari mild steel. Hasil dari analisis komposisi kimia produk cor dilakukan dengan 

menggunakan emission spectrometer seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg Cor 
Al [%] Zn [%] Cu [%] Mg [%] Fe [%]
Rest 9.63 5.52 4.43 0.14

 

2.2 Proses Pemanasan Buatan 

Proses pemanasan buatan dilakukan pada dapur pemanas dalam temperatur 200° C selama 

200 jam. Waktu yang dibutuhkan dalam pemanasan sampel adalah 20 hari dengan rata-rata waktu 

yang dibutuhkan 10 jam setiap harinya. Proses pendinginan sampel uji tetap dilakukan di dalam 

dapur pemanas tanpa dikeluarkan ke udara bebas dan memakan waktu hingga 3 jam agar udara di 

dalam dapur pemanas kembali pada suhu normal.  

 

2.3 Pengujian Tarik 

    Pengujian tarik dilakukan dalam dua kondisi yaitu pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as-cast 

dan paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg  dengan pemanasan. Standar pengujian yang dilakukan menggunakan 

JIS Z 2201, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. JIS Z 2201 
 
2.4 Analisa Fraktografi dan EDS 

     Hasil perpatahan dari pengujian tarik kemudian di analisa menggunakan alat SEM seperti 

yang ditunjukan pada Gambar 2 untuk melihat perbedaan perpatahan yang dihasilkan antara paduan 

Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan dan paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as-cast. Sedangkan pengamatan 

EDS dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kemungkinan fasa-fasa yang terbentuk sehingga 

dapat dikolerasikan dengan hasil yang didapat dari pengujian tarik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Scanning Electron Microscope 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengamatan EDS pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as cast ditunjukkan pada tabel 2, 

sedangkan rangkuman pengamatan EDS pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan 

ditunjukkan pada tabel 3.  
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Tabel 2. Rangkuman pengamatan EDS pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as cast 

No 
Rata-rata wt.% 

Fasa yang mungkin terbentuk* 
Al Zn Mg 

1 90.34 6.81 2.85 Mg3Zn3Al2 
2 89.40 7.30 3.30 Mg3Zn3Al2 
3 89.65 7.32 3.03 Mg3Zn3Al2 
 

Tabel 3. Rangkuman pengamatan EDS pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan 

No 
Rata-rata wt.% 

Fasa yang mungkin terbentuk* 
Al Zn Mg 

1 90.05 7.08 2.87 Mg3Zn3Al2 
3 89.91 2.75 7.34 MgZn2 
4 90.52 2.75 6.73 MgZn2 

*) Predisksi fasa berdasarkan unsur yang hadir Al-Zn- Mg [4] 

 

Berdasarkan data EDS, fasa yang paling dominan hadir pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg  as 

cast adalah Mg3Zn3Al2, sementara pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan, selain 

hadirnya fasa Mg3Zn3Al2 terdapat juga kehadiran fasa kedua MgZn2 yang diakibatkan oleh proses 

pemanasan yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Kehadiran fasa kedua ini berpengaruh 

pada penurunan nilai kekuatan yang dalam hal ini ditandai oleh meningkatnya kerapuhan dan 

berpengaruh pada penurunan nilai kekuatan tarik dari paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg Cor.  

Bila dikorelasikan dengan nilai kekuatan tarik, didapatkan hasil bahwa nilai kekuatan tarik 

pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg  as-cast bernilai lebih tinggi dibandingkan paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg  

dengan pemanasan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Kehadiran endapan yang tersebar 

diseluruh bagian butir yang disebabkan karena proses pemanasan dan tingginya kadar Zn 

mengakibatkan terjadinya penurunan sifat mekanik yang ditandai dengan penggetasan pada logam 

paduan [5]. Penurunan sifat mekanik ini terlihat dari menurunnya nilai kekuatan tarik yang dimiliki 

oleh paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan bila dibandingkan dengan nilai kekuatan tarik 

paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as-cast. 

Analisa perpatahan hasil pengujian tarik dilakukan pada satu sampel yang mewakili dari masing-

masing kondisi baik pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as cast dan paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan 

pemanasan seperti ditunjukkan pada gambar 3(a) dan 3(b). 
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Tabel 4. Data Hasil Uji tarik paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg 

Al-9Zn-5Cu-4Mg 
Kekuatan tarik 

(MPa) 

Dengan Pemanasan 

447 

446 

450 

As-cast 

453 

457 

465 

 

 

          
                                                         (a)                                                                        (b) 

Gambar 3. Perpatahan Pengujian tarik pada paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg (a) as-cast (b) dengan 

pemanasan 

 

Pada gambar 3(a) terlihat bahwa sampel uji tarik tanpa pemanasan posisi perpatahan 

memotong butir dengan bentuk perpatahan yang tajam,hal ini sesuai setelah dikonfirmasi pada 

literatur [6,7] yang mengatakan bahwa pada suhu kamar, kegagalan yang terjadi pada aluminium 

seri 7xxx merupakan perpatahan rapuh dengan retak mikroskopis merambat sejajar arah sumbu 

stress. Sedangkan pada sampel uji tarik dengan pemanasan pada gambar 3(b)  posisi perpatahan 

pada batas butir yang menyebabkan ketangguhan dari paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg lemah. Sehingga 

kekuatan tarik dari sampel uji tarik paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan pada temperatur 

200 °C selama 200 jam lebih rendah dibandingkan sampel uji tarik paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg as-

cast.  
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pengujian yang tarik dan observasi perpatahan, dapat disimpulkan bahwa 

proses pemanasan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama dengan temperatur yang cukup 

tinggi, yaitu 200° C selama 200 jam mengakibatkan adanya penyebaran endapan fasa kedua 

Mg3Zn3Al2 dan MgZn2 merata keseluruh bagian butir. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan 

nilai kekuatan dan ketangguhan dari paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg cor. Proses pemanasan tersebut juga 

berpengaruh pada bentuk perpatahan dari paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg dengan pemanasan yang terjadi 

di batas butir yang menyebabkan kemampuan logam untuk menahan laju beban mekanis menurun 

dibandingkan dengan paduan Al-9Zn-5Cu-4Mg  as-cast yang mengalami perpatahan tarik memecah 

butir. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dalam penambahan unsur paduan yang lebih 

lanjut agar paduan aluminium dapat bekerja secara optimal tanpa terjadinya perubahan struktur 

mikro dan kekuatan yang signifikan pada temperatur yang cukup tinggi.  
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ABSTRAK 

 

Koridor Sudirman merupakan area pusat perdagangan kota Palembang sejak sekian lama dan telah 

menjadi urat nadi kota dan wajah kota Palembang. Pengembagan kota Palembang yang berjalan 

dengan sangat pesat mengharuskan kota terus berbenah dan mempersiapkan infrasturkturnya. baru-

baru ini pembangunan moda transportasi LRT / Light Rail Transit menghiasi wajah kota dan 

menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan di  kota Palembang dan salah satunya melalui 

sepenggal koridor Sudirman. Penambahan fasilitas LRT sepanjang koridor Sudirman tersebut 

tentunya akan memberikan dampak dan dinamika baru terhadap ruang kota terutama terhadap jalan 

raya dan juga jalur pedestrian kota Palembang. Jika selama ini Koridor Sudirman dipenuhi dengan 

aktivitas perdagangan baik yang berada di dalam bangunan dan juga yang berada di luar bangunan, 

maka dengan adanya Tiang dan jalur LRT yang baru maka keadaan dan kondisi ruang yang ada 

sekarang akan mengalami perubahan kualitas dan juga dampak terhadap karakter visual koridor 

yang telah lama menjadi wajah bagi kota Palembang. Perubahan karakter ruang terbuka pada 

bangunan – bangunan dengan adanya moda transportasi LRT yang ada di sekitar koridor Sudirman 

tentunya akan mempengaruhi perubahan fasade bangunan yang menjadi tuntutan image sebuah 

bangunan komersial. Dan tanpa disadari, perubahan – perubahan tersebut memiliki dampak 

terhadap perubahan karakter bangunan lama yang telah memiliki kekhasan sebagai penguat 

identitas koridor Sudirman sebagai salah satu kawasan lama di kota Palembang. Dimana seharusnya 

keunikan atau kekhasan suatu lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Keunikan 

inilah yang akan membedakan antara satu lokasi dengan lokasi lain yang merupakan identitas lokasi 

tersebut (Lynch, 1981). Melihat fenomena yang terjadi saat ini dari perkembangan pembangunan 

moda transportasi LRT yang begitu cepat akan memberikan dampak terhadap ruang kota dan juga 

fungsi bangunan yang ada di sekitar kawasan koridor Jl Jendral Sudirman diikuti dengan perubahan 
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fasade bangunannya masing – masing. Perubahan – perubahan tersebut akan beradaptasi terhadap 

ruang baru yang tercipta dan beradaptasi untuk memberikan brand image tersendiri sebagai 

bangunan komersial. Tanpa ada guideline yang jelas untuk mempertahankan karakter visual 

bangunan lamanya. Hal ini tentunya berdampak kurang baik terhadap tatanan wajah bangunan lama 

sebagai penguat identitas koridor Sudirman Palembang sebagai kawasan komersial utama di kota 

Palembang.  

 

Kata Kunci : Koridor Sudirman, LRT, Karakter visual, image 

 

PENDAHULUAN 

Poros Sudirman merupakan koridor utama kota Palembang yang menyambung Ulu dan Ilir 

Kota Palembang. Dengan fungsinya sebagai poros utama menjadikan koridor Sudirman sebagai 

area pusat perdagangan dan menjadi CBD / Central Business District kota Palembang. Keberadaan 

sebagai are pusat perdagangan telah berkembang, dan juga telah muncul pusat-pusat perdagangan 

lainnya di kota Palembang, namun daya tarik Sudirman tetap memiliki magnet tersendiri. Dengan 

berkembangnya kota Palembang sebagai Kota Olahraga dan maraknya berbagai event olahraga baik 

nasional maupun internasional mengakibatkan kota Palembang terus berbenah diri dengan 

menambah fasilitas dan infrastruktur kota seperti salah satunya dengan adanya moda transportasi 

baru di kota Palembang yaitu LRT / Light Rail Transit, sebuah moda transportasi kereta kecil yang 

menghubungkan area timur dan Ulu kota Palembang yaitu kawasan Jakabaring dengan area barat 

dan ilir kota Palembang yang berakhir di Bandara Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Tanjung 

siapi-api. Dengan adanya moda transportasi LRT tersebut tentunya akan terjadi perubahan terhadap 

ruang kota dan memiliki dampak terhadap wajah kota Palembang. 

 

Gambar 1.  Koridor Sudirman 

jembatan 

Koridor 

Stasiun 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan karakter visual yang terjadi pada koridor 

Sudirman kota Palembang. dalam melakukan pengamatan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan baik dari pengamatan statis berupa data-data seperti ruang yang ada di 

koridor sudirman dan juga fasade view dari bangunan yang terdapat di koridor tersebut. Penelitian 

ini juga dilakukan dengan melakukan pengamatan dalam bentuk dinamis berupa pergerakan yang 

terjadi di koridor Sudirman tersebut. 

 

 

Gambar 2.  Cara pengamatan 

2.1 Elemen Karakter Visual 

Penilaian terhadap karakter visual ini dilakukan dengan melihat elemen-elemen fisik pada 

koridor Sudirman tersebut, melalui observasi secara statis dari penampang jalan yang 

memperlihatkan dan menganalisa koridor ruang yang terbentuk.Dari wujud penampang tersebut 

dapat diamati perbedaan yang terjadi di koridor tersebut. 

Pada ilustrasi kedekatan ruang berikut ditampilkan tiga tingkatan karakter ruang yang berbeda 

yaitu, Pertama ruang yang sangat kuat dengan kesan tertekan disimbolkan dengan perbandingan 

solid bangunan yang lebih dominan. Kedua Proporsi ruang seimbang dengan kesan ruang yang 

harmonu dan nyaman dimana perbandingan solid bangunan berbanding sama dengan void / ruang 

terbuka ataupun sampai dengan tiga kali perbandingan void ruang. Ketiga ruang yang lebih di 

dominasi oleh void yang lebih dominan dibandingkan dengan solid bangunan yang mencapai 

hingga lima kali perbandingan void terhadap solid menciptakan ruang yang hilang dan tidak terasa 

dan menciptakan kesan ruang yang jauh. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 313 
 

 

Gambar 3.  Kualitasenclosure / perasaan ruang 

Sumber: Ashihara, 1974 

Kesatuan visual akan terganggu jika terdapat bangunan yang keluar /  memiliki besaran setback berbeda dari 

deretan bangunan lainnya. Jika banyak bangunan atau sebagian besar bangunan memiiiki besaran setback yang 

berbeda – beda maka kesan hubungan dan kesatuan visual akan hilang (Berry, 1980:13) 

2.2 Identifikasi Karakter Visual Koridor Sudirman 

Pembangunan LRT merupakan pekerjaan infrastruktur yang terbentang dari timur dan barat 

kota Palembang. pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan dalam 5 zona dan dilakukan secara 

bertahap. Koridor Sudirman merupakan bagian dari zona 3 pelaksanaan pembangunan LRT yang 

mencakup area Jl Angkatan 45, Jl Kapten A Rivai dan koridor Jl Jend Sudirman. 

 

 

 

 

Gambar 4.  Jalur LRT 

 

Stasiun Cinde dan 

Stasiun Ampera
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Gambar 5.  Zona Pembangunan LRT 

 

Dalam melakukan pengamatan statis terhadap views dan spaces dari koridor Sudirman peneliti 

melakukan pengamatan terhadp koridor Sudirman dan membagi menjadi tiga segmen utama yaitu, 

Segmen 1 (simpang Charitas), Segmen 2 (pasar Cinde) dan Segmen 3 (International Plaza area 

Masjid Agung dan jembatan Ampera). Ketiga segmen tersebut masing-masing memiliki karakter 

ruang yang sangat khusus, dan diwakili oleh bangunan-bangunan yang juga berfungsi sebagai 

landmark kawasan tersebut. 

Segmen 1 merupakan salah satu node utama kota Palembang yang dikenal dengan simpang 

Charitas, merupakan kawasan utama dengan persimpangan jalan terbesar di kota Palembang. 

Terdapat Rumah sakit Charitas dan juga beberapa bangunan pasca kemerdekaan dengan gaya 

kolonial dan juga terdapat bangunan yang berada di era Nation Building, seperti kantor Bank 

Danamon. Style bangunan yang dominan lebih kontemporer dan modern serta ukuran dan bentuk 

bangunan adalah kombinasi dari ruko atau bangunan berderet dengan beberapa bangunan 

perkantoran dan bank yang lebih besar dan dominan. Karakter kawasan yang sangat dominan 

adalah perempatan Charitas yang sangat besar dan memiliki perbandingan solid sebesar 5 kali void, 

menciptakan ruang yang berkesan sangat jauh. 
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SEGMEN 1 

 

Klasifikasi – 
fungsi  

Bangunan Lama/ Fasilitas 
Umum 

Style Kolonial, memiliki fasad 
dengan kesan dinding yang 
tebal 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Berdampak pada karakter 
lingkungan, karena memiliki 
lahan yang luas 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Komersial 

Style Modern 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Bangunannya yang besar dan 
gaya yang modern dengan 
banyak kaca serta letaknya 
yang berada di persimpangan 
jalan, sangat berdampak 
pada visual yang dihasilkan 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Fasilitas Umum 

Style Kontemporer modern pasca 
kemerkaan dengan gaya 
arsitektur yang dikenal 
dengan nation building 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Bangunan yang cukup 
dominan dan bentuk garis 
sepadan yang dimundurkan 

 

Segmen 2 Landmark yang ada di segmen 2 koridor Sudirman adalah Pasar Cinde. Ruang terbuka di 

depan pasar Cinde telah mengalami beberapa kali transformasi sejak menjadi taman dan setelah 

adanya moda transportasi LRT akan berubah menjadi stasiun Pasar Cinde. Klasifikasi Fungsi yang 

berada di segmen 2 cukup beragam, dari adanya pasar Cinde, Hotel, Komersial dan restoran serta 
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Kantor dan Bank dengan karakter dan style bangunan yang cukup beragam dari gaya arsitektur 

kolonial hingga modern. Ukuran dan bentuk bangunan yang berada di segmen dua lebih di 

dominasi dengan bentuk bangunan yang lebih besar dan lebih dominan dengan ruang terbuka yang 

lebih banyak. Proporsi ruang antara solid dan void saat ini masi mencukupi sekitar D/H = 2 s/d 3 

sehingga menciptakan ruang yang nyaman. Ruang terbuka pasar Cinde juga menyediakan ruang 

yang cukup besar sehingga tercipta void ruang yang cukup nyaman. 

 
 

SEGMEN 2 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Heritage/ komersial 

Style Modern awal, dengan kolom 
cendawan menjadi point of 
interest 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Berdampak pada visualisasi 
yang ditimbukan karena gaya 
bangunannya 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Fasilitas umum 

Style Modern 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Berdampak pada visual 
lingkungan karena ada pada 
sisi node dan memiliki bentuk 
bangunan yang menarik  

 

Klasifikasi  - 
fungsi  

Fasilitas umum 

Style Modern 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Ukuran yang besar dengan 
gaya modern yang 
mempunyai elemen vertikal 
yag simpel membuat 
bangunan ini menarik secara 
visual 

Segmen 3 Telah menjadi poros perdagangan / Central Business District kota Palembang dalam 

kurun waktu 80s/d90 an. Perkembangan klasifikasi bangunan terjadi dinamika dimana beberapa 

bangunan masih mempertahankan bangunan shop dan row houses nya sementara beberapa 
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bangunan lain telah berubah dan bertransformasi untuk memenuhi fasilitas modernnya. Bangunan 

yang dominan di segmen tersebut antara lain Internasional Plaza dan gedung Bank Indonesia, 

sementara bangunan Kolonial dan bangunan lama banyak yang menutup fasade bangunannya 

dengan cladding yang lebih modern. Bangunan yang juga mendominasi ruang kota dan menjadi 

Landmark di segmen 3 tersebut adalah Masjid Agung kota Palembang yang memiliki perbandingan 

ruang D/H = 4 s/d 5 sehingga menciptakan ruang yang cukup besar dan luas. Ruang di depan 

masjid tersebut juga dilengkapi dengan node dalam bentuk air mancur sebagai tugu peringatan SEA 

games yang pernah diadakan di kota Palembang. Bundaran air mancur Masjid agung tersebut 

merupakan pertemuan dan persilangan dari beberapa kegiatan yang dominan, seperti aadanya 

masjid agung yang saat ini menjadi akses utama jalur darat yang menyambungkan kawasan ulu dan 

ilir kota Palembang, kawasan wisata kota Palembang dengan adanya Monpera dan museum SMB 

II, Masjid Agung sebagai pusat peribadatan utama masyarakat muslim kota Palembang, dan juga 

area pasar 16 Ilir yang merupakan pasar tradisional yang menjadi destinasi belanja baik dari warga 

maupun pendatang. 
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SEGMEN 3 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Komersial  

Style Modern 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Berdampak secara visua 
karena letaknya yang berada 
di persimpagan dan 
merupakan bangunan yang 
berukuran besar 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Fasilitas Umum 

Style Modern dengan sentuhan 
limas didepannya 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Bentuknya yang tidak 
terlampau lebar membuat 
kesan bangunan yang tinggi 

 

Klasifikasi - 
fungsi 

Fasilitas umum/ tempat 
ibadah 

Style Modern dan tradisional 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Berdampak secara visual 
karena letaknya segaris 
dengan gerbang masuk kota 
palembang (jembatan 
ampera) 

 
 

Klasifikasi - 
fungsi 

Node 

Style Modern 

Size and 
Shape 
(dampak 
visual yang 
terbentuk) 

Berdampak secara visual 
karena letaknya yang berada 
ditengah sebagai node  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan memahami kondisi eksisting yang ada saat ini di daerah koridor Sudirman tersebut 

dan melakukan pengamatan baik dalam bentuk statis dan dinamis, koridor Sudirman tersebut 
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merupakan koridor yang masih cukup ideal dimana perbandingan antara solid dan void ruang D/H 

= 3s/d 5 sehingga menciptakan ruang yang masih dalam konteks nyaman. Melihat dari karakter 

bangunan yang ada I koridor Sudirman tersebut juga dapat dilihat bahwa klasifikasi bangunan dan 

gaya bangunan merupakan kombinasi dan percampuran antara bangunan colonial dan juga 

bangunan modern menciptakan atmosfer dan karakter kawasan yang cukup menarik serta dari sisi 

ukuran juga koridor Sudirman merupakan kombinasi dari row dan shop houses dengan bangunan 

besar yang menjadi landmark serta katalis kawasan tersebut. 

 

Tabel 1. Karakter Koridor Sudirman 
Segmen Klasifikasi Fungsi Style Shape dan Size 

Segmen 1 Karakter Bangunan 
Perkantoran, dan sebagian 
Komersial Besar 

Gaya Bangunan 
Kolonial dan Modern 

Bangunan dengan Luasan 
yang Cukup Besar 

Segmen 2 Karakter Bangunan pra dan 
pasca kemerdekaan dengan 
karakter Kolonial yang cukup 
kuat 

Dominasi bangunan 
colonial dan 
Internasional Plaza 
sebagai landmark 
bangunan modern 

Bangunan shop houses 
dalam komposisi berbaris 

Segmen 3  Karakter Bangunan lama 
pertokoan dan hotel 

Gaya bangunan 
colonial pertokoan 
dan beberapa 
bangunan modern 

Kombinasi shop houses 
dan bangunan Hotel serta 
Kantor. Masjid Agung 
sebagai Landmark 
mendominasi ruang 
terbuka segmen tersebut. 

 

 

 
Gambar. 6.  Modelling koridor 2 Sudirman 

 

 

 

Gram
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jalan

Tiang 

Tiang 
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Gambar. 7.  Modelling koridor 3 Sudirman 

 

Didalam pengamatan penelitian ini menggunakan 3d modelling dengan menggunakan DJI Phantom 

3 untuk mendapatkan model secara skalatis dari koridor Sudirman. Dengan modelling tersebut 

dapat diperhatikan perubahan dan penambahaan elemen LRT pada koridor Sudirman. Dengan 

adanya model tersebut dapat dilakukan pengamatan terukur mengenai perubahan ruang terbuka 

yang akan terjadi di koridor Sudirman tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah 

1. koridor Sudirman merupakan poros utama kota Palembang yang menghubungkan Ulu dan Ilir 

Kota Palembang dan merupakan pergabungan antara bangunan kolonial yang memiliki 

karakter dan atmosfer bangunan yang khas dengan bangunan modern yang berusaha memenuhi 

fasilitas dan kebutuhan fungsional. Dari pengamatan, karakter bangunan tersebut menyumbang 

karakter visual yang khusus terhadap poros sudirman sehingga membutuhkan pengembangan 

yang produktif sehingga dapat lebih memajukan nadi utama kota Palembang. 

2. Perbandingan antara solid dan void yang ada di koridor Sudirman telah memenuhi kondisi ideal 

dimana perbandingan antara solid void tersebut D/H = 2 s/d 5 sehingga penambahan solid yang 

Stasiun 

Pasar 

megahria 
Koridor 

Masjid 

monpera 
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berakibat terhadap penyempitan void akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

kenyamanan ruang, sehingga perlu kajian lebih lanjut agar kualitas ruang perkotaan dapat 

menjadi ideal. 

3. Penempatan stasiun pada koridor Sudirman dinilai sudah cukup tepat yaitu Stasiun Pasar Cinde 

dan Stasiun Ampera dimana D/H = 5 yang merupakan ruang terbuka yang sangat lebar, namun 

pengembangan dan desain stasiun tersebut perlu memperhatikan bahwa dengan adanya stasiun 

baru, maka daerah void pada koridor Sudirman akan menjadi hilang dan berubah menjadi 

sebuah stasiun yang perlu memiliki kontribusi terhadap ruang kota yang berubah tersebut. 

Adapun rekomendasi dan saran yang dapat menjadi pertimbangan terkait hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Dalam pengembangan ruang kota Palembang, perlu mempertimbangkan ruang terbuka dan 

keberadaan void dinatara bangunan agar kenyamanan ruang kota dapat tetap terjaga. 

2. Keberadaan bangunan kolonial dan bangunan bersejarah menjadi identitas yang sangat penting 

di dalam ruang kota, sehingga pengembangan fasilitas baru perlu mempertimbangkan interaksi 

antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan baru agar terjaga kenyamanan ruang kota 

dengan baik. 

3. Perlu adanya sosialisasi yang baik, agar masyarakat dapat turut mengetahui dan berpartisipasi 

dalam pengembangan ruang kota, karena semua perubahan didalam struktur kota memiliki efek 

terhadap semua pengguna ruang kota Palembang tersebut. 

 

 
Gambar. 8.  Ilustrasi jembatan LRT 
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ABSTRAK 

 

Rumah Besemah adalah salah satu dari tipologi arsitektur Rumah Ulu di Sumatera Selatan yang 

tersebar didataran tinggi Pasemah , salah satunya di Desa Pelang Kenidai Kota Pagar Alam, yang 

menjadi lokasi penelitian. Rumah Besemah merupakan rumah panggung dengan bentuk dasar segi 

empat, menggunakan atap pelana dengan bubungan atap ditengah lebih rendah dibandingkan 

ujungnya. Pengumpulan data secara fisik dilakukan dengan melakukan dokumentasi dan 

pengukuran terhadap beberapa sampling Rumah Besemah yang masih terlihat asli dan berpenghuni 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, jurnal dan penelitian yang sejenis. 

Selanjutnya data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan keragaman dan kesamaan struktur 

formalnya. Hasil penelitian menunjukkan, tipoligi Rumah Besemah dapat dikelompokkan menjadi 

tiga tipe, berdasarkan ornamen ukiran dan bahan bangunan, yaitu : Tatahan, Gilapan dan Padu 

Ampar. Keragaman dari ketiga tipe ini menunjukkan tingkat status sosial pemilik. Kesamaan dari 

ketiga tipe ini terlihat pada tiang penyangga Rumah Besemah umumnya bulat dan beberapa 

berbentuk balok tanpa finishing yang bertumpu pada umpak batu. Rumah berbentuk persegi dengan 

ukuran yang bervariasi, terdiri dari garang (teras) dan ruang dalam tidak bersekat. Sepertiga lantai 

dari ruang dalam dibuat lebih tinggi (luan) dan sisanya disebut tumpuan. Dinding Rumah Besemah 

dipasang seperti kantilever yang dipengaruhi oleh susunan balok lantai dan rangka atap yang 

sederhana. Sebagian besar rumah Besemah telah mengalami perubahan bentuk, seperti penambahan 

dapur (beruge), pemberian sekat-sekat kamar pada area luan serta perubahan fungsi area bawah 

menjadi kamar. Perubahan tersebut menyesuaikan kebutuhan hunian sekarang dan kondisi kayu 

yang sudah lapuk. 

 

Kata Kunci: Rumah Besemah, Tipologi 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan pola hidup dan modernisasi membuat keberadaaan Rumah Ulu di Sumatera 

Selatan, khususnya Rumah Besemah di desa Pelang Kenidai Kota Pagar Alam sudah mengalami 

perubahan terutama dari segi fisik bangunan. Kemampuan dari segi teknis dan finansial, 

ketersediaan bahan kayu, kebutuhan fungsional serta kesadaran masyarakat/pemilik untuk 

memelihara dan melestarikan Rumah Besemah menjadi alasan mengapa sulitnya mempertahankan 

keaslian dan keberlangsungan dari Rumah Besemah.  

Sebelum jejak-jejak eksistensi Rumah Besemah semakin memudar, diperlukan suatu upaya 

identifikasi dalam rangka pelestarian kekayaan arsitektur Sumatera Selatan dengan pendekatan 

tipologi. Menurut Tjahjono. (1992) studi tipologi dalam dunia arsitektur berarti studi dalam usaha 

pemilahan, klasifikasi hingga dapat terungkap keragaman dan kesamaan dalam produk arsitektur 

yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, tipologi merupakan konsep yang mendeskripsikan 

kelompok atas dasar kesamaan sifat-sifat dasar.  

Ada 3 aspek yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat perubahan lingkungan fisik 

pemukiman yang membentuk suatu kesatuan sistem (Habraken, 1982), yaitu; (1) Sistem spasial 

(spasial system) yaitu berbagai aspek tolak ukur yang berkaitan dengan organisasi ruang atau 

keruangan. Sistem ini mencakup ruang, orientasi ruang dan pola hubungan ruang (pola spasial 

ruang). (2) Sistem fisik (physical system) yaitu berbagai aspek tolak ukur yang berkaitan dengan 

konstruksi dan penggunaan material-material yang digunakan dalam mewujudkan suatu fisik 

bangunan. Sistem ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur, konstruksi atap, dinding 

dan lantai. (3) Sistem model (stylistic system) yaitu berbagai aspek tolak ukur yang berkaitan 

dengan model atau langam yang mewujudkan bentuk. Sistem ini meliputi fasade, bentuk pintu dan 

jendela, serta unsur-unsur lain baik didalam maupun di luar bangunan. 

Tiga alasan pentingnya tipologi dalam arsitektur, yaitu antara lain (Aplikawati 2006:13); 1) 

Membantu proses analisis terhadap objek arsitektur yang sudah ada (dalam hal ini berfungsi sebagai 

penggambaran objek); 2) Berfungsi sebagai media komunikasi dalam hal ini terkait dengan transfer 

pengetahuan dan 3) Membantu kepentingan proses mendesain (membantu menciptakan produk 

baru). 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui tipe-tipe dan karakteristik Rumah Besemah di 

wilayah dataran tinggi Pesemah, Desa Pelang Kenidai dan dapat membantu dalam keperluan proses 

mendisain Rumah Tradisional Besemah serta mempelajari koneksi ataupun kemiripan antar 

Rumah-Rumah Ulu yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya. 
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METODELOGI PENELITIAN 

Survei dilakukan di Permukiman Desa Pelang Kenidai, Kota Pagar Alam yang masih 

banyak terdapat Rumah Besemah. Pemilihan rumah yang diobservasi dilakukan dengan metode 

purposive sampling, dengan kriteria pemilihan antara lain keaslian betuk rumah dan dihuni. 

 

 

Gambar 1. Foto udara Desa Pelang Kenidai, Pagar Alam 

 

Terdapat tiga aspek yang dikaji, antara lain ; 1) Sistem spasial, sistem ini berhubungan 

dengan pola ruang, orientasi dan hierarkinya; 2) Sistem fisik, sistem fisik dan kualitas figural 

berhubungan dengan wujud, pembatas ruang dan karakter bahannya dan 3) Sistem Stilistik 

berhubungan dengan elemen atap, kolom, bukaan dan ragam hias bangunan. Selanjutnya data 

tersebut akan dikelompokkan berdasarkan keragaman dan kesamaan struktur formalnya. 

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Temuan  dilapangan di 

analisis berdasarkan hasil interpretasi peneliti terhadap kondisi eksisting rumah yang ditemukan di 

lapangan sedangkan untuk aspek perubahan pada rumah Besemah, analisis yang akan dilakukan 

adalah menyandingkan antara hasil survei yang ditemukan di lapangan dengan gambaran kondisi 

arsitektur rumah Besemah berdasarkan referensi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Rumah Besemah 

Tiang penyangga rumah Besemah (tiang dudok) bertumpu pada umpak batu. Tiang 

penyangga umumnya berbentuk silinder/bulat berasal dari batang pohon utuh, polos tanpa finishing 

dengan diameter kurang lebih 68 cm dan terdapat beberapa tiang penyangga yang berbentuk balok 

dari bahan kayu. Rumah Besemah yang menggunakan tiang berbentuk balok umumnya terdapat 
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sloof kayu penghubung antar tiang sedangkan tiang yang berbentuk bulat tidak ada. Rumah 

Besemah berbentuk persegi dangan ukuran yang bervariasi; 6x6 m, 7x7 m, 8x8 m. 

 

 

Gambar 2. Tiang Penyangga Rumah Besemah 

Rumah Besemah terdiri dari teras (garang) dan ruang dalam. Kemudian berkembang 

dengan adanya tambahan ruang berupa dapur (beruge). Sepertiga lantai dari ruang dalam dibuat 

lebih tinggi (luan) dan sisanya disebut tumpuan. Lantai Rumah besemah berbahan papan dengan 

tebal 2-3 cm dan lebar 25-30 cm, ada juga terdapat lantai menggunakan bambu. Dinding rumah 

Besemah menggunakan bahan kayu papan dan terdapat juga yang berdinding bambu. Dinding 

Rumah Besemah dipasang seperti kantilever yang dipengaruhi oleh susunan balok peyangganya 

(kolom rumah tidak sejajar dengan tiang penyangga). Pada sisi dinding yang mengahadap jalan, 

umumnya terdapat ukiran yang berbentuk lingkaran (bebulan).  

 

 

Gambar 3. Ornamen ukiran dinding (bebulan) 
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Rumah Besemah menggunakan atap pelana berbentuk melengkung dengan bubungan atap 

ditengah lebih rendah dibandingkan ujungnya dengan kemiringan atap 55 derajat. Rangka atap 

Rumah Besemah berupa konstruksi sederhana, terdapat tiang atap/sake, balok penahan patapan, 

balok pengaku atap). Bahan penutup awalnya dari gelumpai , sekarang sudah berganti seng. 

Terdapat ikatan uwi untuk menahan lisplank dan overstek menggantikan fungsi konsol/skoor kayu. 

Plafond Rumah Besemah umumnya hanya menutupi sebagian atap. Ruang diatas plafond 

difungsikan sebagai gelemat atau pagu hantu, yaitu tempat untuk menyimpan barang seperti 

peralatan dapur dan makanan.  

  

 

Gambar 4. Atap Rumah Besemah dan Ikatan uwi 

Rumah Besemah ada yang memiliki ornamen, ada juga yang tidak. Selain bahan bangunan 

yang digunakan, keberadaan ornamen ukiran menjadikan Rumah Besemah dapat dikategorikan 

menjadi tiga tipe, yaitu : Tatahan, Gilapan dan Padu Ampar. Ornamen ukiran terdapat pada elemen-

elemen tertentu, seperti pintu, dinding, kolom dan balok. Tatahan dilengkapi dengan ukiran pada 

dinding, kolom dan balok serta pintu sedangkan gilapan memiliki ukiran dengan jumlah yang 

sedikit. Tatahan dimiliki oleh orang yang dituakan (Jurai Tue), terpandang sedangkan Gilapan 

merupakan rumah penduduk biasa atau umumnya. Padu Ampar adalah rumah Besemah yang paling 

sederhana, bahan bangunan berupa anyaman-ayaman bambu. Rumah ini ditempati masyarakat yang 

kurang mampu. 

Ikatan 

uwi 
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Gambar 5. Tatahan, Gilapan dan Padu Ampar (dari kiri kekanan) 

 

Morfologi Rumah Besemah 

Sebagian besar rumah Besemah telah mengalami perubahan bentuk, seperti penambahan 

dapur (beruge), penambahan kamar, pemberian sekat untuk kamar pada area dan ruang dalam serta 

perubahan fungsi area bawah menjadi kamar/gudang. Perubahan tersebut menyesuaikan kebutuhan 

hunian dan pola hidup saat ini serta kondisi material bangunan asli yang sudah lapuk dan sulit dicari 

yang sejenis/serupa. Seperti pada rumah H. Ruslan, terjadi perubahan material pada atap, yang 

mulanya beratapkan gelumpai diganti dengan atap seng yang lebih mudah untuk didapatkan dan 

ringan. penambahan ruang dapur (beruge) dan bilik kamar. Penambahan ruang tersebut memberikan 

bentukan atap yang baru, bergandeng dan masih tampak menyatu dengan atap rumah aslinya. 

Dilihat dari ornamen ukirannya rumah ini merupakan tipe Tatahan. 
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Gambar 6. Morfologi denah dan bentuk Rumah Besemah H. Ruslan 
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Gambar 7. Morfologi denah dan bentuk Rumah Besemah Bapak Naui 

Pada Rumah Besemah bapak Naui, juga terjadi perubahan material pada atap, yang mulanya 

beratapkan gelumpai diganti dengan atap seng. Ada penambahan ruang teras (garang) pada sisi 

kanan dan menjadikan area bawah  menjadi dapur , kamar mandi dan warung yang terselimuti oleh 

dinding bata. Dilihat dari ornament ukirannya, rumah ini termasuk dalam tipe Gilapan. 

 

 

KESIMPULAN 

Keberadaan Rumah Besemah di Pelang Kenidai Kota Pagar Alam masih dapat terlihat 

bentuknya. Meskipun terjadi penambahan masa dan ruang, wujudnya masih terlihat menyatu. 

Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan penyesuaian terhadap kondisi saat ini, baik pola 

hidup, ketersediaan material maupun finansial. Berdasarkan identifikasi terdapat tiga tipologi 

Rumah Besemah berdasar ornamen ukiran yang terdapat pada elemen bangunan dan bahan 

bangunan, antara lain : 1) Rumah Besemah Tatahan, terdapat banyak ornamen ukiran pada elemen 

dinding, kolom dan balok lantai  2) Rumah Besemah Gilapan  juga terdapat ornamen ukiran dalam 

Awal Saat ini 

Luan 

Tumpuan 
Garang Garang 

Luan Garang 
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jumlah yang lebih sedikit , dan 3) Rumah Besemah Padu Ampar merupakan Rumah Besemah yang 

didominasi berbahan bambu. Kesamaan fisik ditunjukkan dengan bentuk rumah yang persegi 

dengan ukuran yang bervariasi 6x6 m, 7x7, 8x8 m. Kesamaan lainnya adalah ruang yang tersedia, 

yaitu Ruang dalam (sepertiga ruang dalam ditinggikan yang disebut dengan Luan) merupakan 

tempat bagi orang yang dituakan dan Ruang teras (Garang). 
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ABSTRAK 

 

Di Indonesia, masjid berbeda-beda wujud arsitekturalnya menyesuaikan budaya daerah setempat. 

Dalam perkembangannya pula, masyarakat ketika akan merancang sebuah masjid, hanya melihat 

contoh yang sudah ada disekitar mereka kemudian memodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai 

dengan keinginan/kultur mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pedoman/kaidah 

yang bisa mereka terapkan dalam proses perancangannya. Sedangkan didalam syariat islam, semua 

hal yang terkait dengan agama sudah dijelaskan dalam islam karena islam adalah agama yang telah 

sempurna. Berdasar pada permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bermaksud mencari 

kaidah/pedoman untuk mewujudkan bangunan masjid menurut tafsir ayat Al-Qur’an dan Hadist 

berdasarkan tafsir para ahli dikalangan ulama salafus sholeh. selain itu juga peneliti akan 

memberikan bentuk-bentuk implementasi dalam bentuk sketsa yang bisa diterapkan sebagai ide 

perancangan. Mengingat banyaknya hadist-hadist yang ada, maka dalam penelitian ini, penulis 

mencoba membatasi sumber referensi hanya pada kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim. Dalam  

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur, dimana literatur yang 

dipakai adalah kumpulan hadist pada kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim. Hadist shohih yang 

terdapat didalam shahih bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan masjid dikumpulkan kemudian 

melihat syarah/penjelasan para ulama terhadap hadist-hadist yang telah dikumpulkan tersebut 

kemudian dirumuskan kaidah-kaidah perancangan yang dapat dipakai dalam perancangan masjid, 

setelah itu, kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan dikategorikan berdasarkan elemen-elemen 

arsitektur dan memberi contoh implementasi berupa sketsa ide. Hasil dari penelitian ini nantinya 

dapat  menjadi panduan bagi masyarakat maupun arsitek dalam merancang masjid baik di Indonesia 

maupun di dunia, Insyaallah. 

Kata Kunci: Hadist, Bukhari-Muslim, Arsitektur, Masjid 
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PENDAHULUAN 

Masjid, merupakan salah satu bentuk arsitektural yang secara umum memiliki fungsi 

sebagai tempat ibadah, yaitu tempat beribadah umat islam. Di Indonesia, masjid berbeda-beda 

wujud arsitekturalnya menyesuaikan budaya daerah setempat. Berbagai bentuk masjid tersaji di 

seluruh penjuru wilayah di Indonesia, baik masjid kuno sampai masjid modern misalnya; masjid 

Agung Baiturrahman di aceh, masjid Agung Demak di demak, masjid menara kudus di Kudus, 

masjid sunan ampel di Surabaya, masjid Istiqlal di Jakarta, masjid raya medan dan masih banyak 

lagi masjid-masjid di Indonesia dengan beragam gaya dan bentuk yang berbeda. 

Dalam perkembangannya pula, masyarakat ketika akan merancang sebuah masjid, hanya 

melihat contoh yang sudah ada disekitar mereka kemudian memodifikasi sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pedoman/kaidah 

yang bisa mereka terapkan dalam proses perancangannya. Sedangkan didalam syariat islam, semua 

hal yang terkait dengan agama sudah dijelaskan dalam islam karena islam adalah agama yang telah 

sempurna, sebagaimana telah disebutkan dalam alquran sebagaimana firman-Nya : 

 

ْسَالَم ِدينًا   اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْإلِ

“... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-

Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu...” [al-Mâidah/5:3] 

Terdapat juga jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, bahwa manusia tidak akan sesat selama 

mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, berpegang-teguh kepada Alquran dan al Hadits. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, 

نِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهدَاَي فَالَ يَِضلُّ َوالَ يَْشقَى  ا يَأْتِيَنَُّكم ّمِ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِرى فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم  {123}فَإِمَّ

ِة أَْعَمىاْلِقيَامَ   

Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-

Ku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-

Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya 

pada hari Kiamat dalam keadaan buta. (Q.S Thaha: 123, 124). 

Dalam menjelaskan kedua ayat ini, Abdullah bin Abbas berkata, “Allah menjamin kepada 

siapa saja yang membaca Alquran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa dia tidak 

akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.” [Tafsir ath Thabari, 16/225]. 

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

 ِكتَاَب هللاِ َو ُسنَّةَ َرُسْوِلهِ  :تََرْكُت فِْيُكْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّْوا َما تََمسَّْكتُْم بِِهَما 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 334 
 

Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang 

kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. 

Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di 

dalam At Ta’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13). 

Masjid merupakan salah satu bagian dari syariat islam, dimana syariat islam ini wajib 

bersumber dari Alquran dan As Sunnah (hadist). Maka Al-Qur’an dan Hadist merupakan dasar 

untuk mendirikan bangunan masjid. Tafsir dari ayat - ayat Al-Qur’an dan Hadist sahih tersebut 

umumnya mempunyai visi jauh kedepan dan sesuai pada setiap perkembangan jaman. Namun saat 

ini nampaknya belum ada kesesuaian aturan dalam perwujudan dengan fisik bangunan masjid 

seperti : arah hadap shaf sholat pada bangunan masjid, tempat sholat pria dan wanita, tempat imam 

dan mimbar, tempat adzan dan menara, serambi, tempat wudhu/ mandi/ wc untuk pria dan wanita, 

bahan bangunan, bentuk/ gambar/ hiasan pada bangunan masjid. 

Al-Qur’an dan Hadist merupakan dasar untuk mendirikan bangunan masjid, tapi dalam 

kenyataan penggunaan Al-Qur’an dan Hadist sebagai dasar perancangan bangunan masjid masih 

sangat terbatas. Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa Al-Qur’an dan Hadist hanya 

mengatur masalah ibadah ritual semata, padahal lebih banyak mengatur masalah kehidupan 

manusia didunia. Berdasar pada permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bermaksud mencari 

kaidah/aturan untuk mewujudkan bangunan masjid menurut tafsir ayat Al-Qur’an dan Hadist 

berdasarkan tafsir para ahli dikalangan ulama salafus sholeh. selain itu juga peneliti akan 

memberikan bentuk-bentuk implementasi dalam bentuk sketsa yang bisa diterapkan sebagai ide 

perancangan.  

Mengingat banyaknya ayat Al quran serta Hadist-hadist yang ada, maka dalam penelitian 

ini, penulis mencoba membatasi sumber referensi hanya pada kitab shahih Bukhari dan Muslim. 

Kedua kitab tersebut tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan umat ini. Keduanya memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Kedua kitab ini merupakan salah satu referensi utama 

dalam segala bidang keilmuan Islam baik itu tafsir, fiqih, aqidah, sejarah dan bidang-bidang 

lainnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan hadist-hadist dari shahih bukhari – muslim 

yang memiliki korelasi terhadap elemen arsitektur masjid menjadi sebuah kaidah perancangan 

arsitektur masjid dan sekaligus memberikan contoh-contoh sketsa ide dalam perancangan masjid. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam  melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur, dimana 

literatur yang dipakai adalah kumpulan hadist pada kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim. Hadist 
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shohih yang terdapat didalam shahih bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan masjid 

dikumpulkan kemudian melihat syarah/penjelasan para ulama terhadap hadist-hadist yang telah 

dikumpulkan tersebut kemudian dirumuskan kaidah-kaidah perancangan yang dapat dipakai dalam 

perancangan masjid, setelah itu, kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan dikategorikan berdasarkan 

elemen-elemen arsitektur dan memberi contoh implementasi berupa sketsa ide 

 

ALUR BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil studi literatur dalam shahih Bukhari dan Shahih Muslim, penulis 

menemukan beberapa hadist yang memiliki korelasi terhadap elemen arsitektur, setelah dilakukan 

inventarisasi hadist-hadist terpilih, kemudian penulis mencari penjelasan terkait hadist tersebut, 

kemudian merumuskan kaidah-kaidah apa saja yang dapat menjadi kaidah/pedoman dalam 

Hadist Shahih Hadist Shahih 

Pemilihan Hadist-hadist yang berkaitan dengan masjid Pemilihan Hadist-hadist yang berkaitan dengan masjid 

Melihat syarah ulama terhadap hadist terpilih Melihat syarah ulama terhadap hadist terpilih 

Merumuskan kaidah/pedoman/aturan perancangan 

AL QURAN & HADIST SHAHIH (sumber hukum) 

Kategorisasi berdasarkan elemen 

Memberikan contoh Implementasi 
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perancangan masjid. Berikut daftar  hadist beserta kaidah-kaidah yang dapat diterapkan pada 

perancangan masjid yang dirangkum dalam bentuk tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Kumpulan Hadist Terpilih pada Shahih Bukhari dan Kaidah/Pedoman Perancangan 

NO 
HADIST 

(SHAHIH 
BUKHARI) 

SYARAH/PENJELASAN KAIDAH/PEDOMAN PERANCANGAN

1 No 3.5/61 Orang yang datang ke masjid 
ada yang berjalan kaki dan ada 
yang menggunakan kendaraan, 
dalam hal ini unta ketika 
zaman nabi, dan mobil, motor 
atau kendaraan lainnya pada 
zaman sekarang 

Di lokasi yang akan direncanakan masjid, 
hendaknya terdapat  area penambatan 
kendaraan, baik yang sifatnya sementara 
atau jangka waktu yang agak lama, 
sehingga bisa mengakomodasi para 
pengunjung masjid yang datang dengan 
menggunakan kendaraan 

2 No 3.8/64 Adanya kegiatan majelis ilmu 
didalam masjid 

Dalam perancangan masjid, hendaknya 
mengakomodir kebutuhan akan aktifitas 
majelis yang dihadiri banyak orang 

3 No 4.49/180 Berwudhu sebelum sholat  itu 
dengan menggunakan air 

Dalam perancangan sebuah masjid 
hendaknya terdapat  tempat berwudhu yang 
menyediakan air 

4 No 7.6/327 Diperbolehkan berwudhu 
menggunakan tanah jika tidak 
terdapat air 

Pada perancangan sebuah masjid, 
hendaknya disediakan area yg masih berupa 
tanah/tidak semuanya tertutup 
perkerasan/tanaman, sehingga jika sewaktu-
waktu tidak terdapat air, maka para 
pengunjung masih dapat melakukan 
aktifitas sholat 

5 No 8.25/360 Alas sholat tidak boleh 
bergambar 

Pada perancangan masjid, hendaknya alas 
tempat sholat tidak terdapat gambar 

6 No 8.26/361 Gorden, dinding dan elemen 
lainnya pada masjid tidak 
boleh bergambar 

Pada perancangan masjid, hendaknya 
gorden, dinding dan elemen lainnya pada 
masjid tidak bergambar 

7 No 8.28/363.  Tombak kecil yang menancap 
di tanah merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat. Sutrah 
adalah sesuatu yang dijadikan 
sebagai penghalang, apa pun 
bentuk/jenisnya. Sutrah orang 
yang shalat adalah apa yang 
ditancapkan dan dipancangkan 
di hadapannya berupa tongkat 
atau yang lainnya ketika 
hendak mendirikan shalat atau 
sesuatu yang sudah tegak 

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tiang, dinding, atau yang lainnya 
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dengan sendirinya yang sudah 
ada di hadapannya, seperti 
dinding atau tiang, guna 
mencegah orang yang hendak 
berlalu-lalang di depannya saat 
ia sedang shalat.  

8 No 8.129/464 Tombak kecil yang menancap 
di tanah merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat.  

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tiang, dinding, atau yang lainnya 

9 No 8.29/364 mimbar pada masjid berupa 
alas tempat berdiri, sehingga 
posisi imam menjadi lebih 
tinggi daripada makmum dan 
arah mimbar menghadap kiblat 

Pada perancangan masjid, hendaknya 
direncanakan area tempat meletakkan 
mimbar 

10 No 8.48/383 Sholat harus menghadap kiblat 
dan kiblat tersebut adalah 
ka’bah (mekkah) 

Dalam perancangan masjid, arah sholat 
adalah kabah sehingga arah masjid harus 
menyesuaikan dengan arah letak kabah 

11 No 8.50/385 Sholat harus menghadap kiblat 
dan kiblat tersebut adalah 
ka’bah (mekkah) 

Dalam perancangan masjid, arah sholat 
adalah kabah sehingga arah masjid harus 
menyesuaikan dengan arah letak kabah 

12 No 8.53/388.  Sholat harus menghadap kiblat 
dan kiblat tersebut adalah 
ka’bah (mekkah) 

Dalam perancangan masjid, arah sholat 
adalah kabah sehingga arah masjid harus 
menyesuaikan dengan arah letak kabah 

13 No 8.94/429 mimbar pada masjid berupa 
alas tempat berdiri dan terdapat 
tempat untuk duduk, sehingga 
posisi imam menjadi lebih 
tinggi daripada makmum dan 
arah mimbar menghadap kiblat 

Pada perancangan masjid, hendaknya 
direncanakan area tempat meletakkan 
mimbar 

14 No 8.95/430 mimbar pada masjid berupa 
alas tempat berdiri dan terdapat 
tempat untuk duduk, sehingga 
posisi imam menjadi lebih 
tinggi daripada makmum dan 
arah mimbar menghadap kiblat 

Pada perancangan masjid, hendaknya 
direncanakan area tempat meletakkan 
mimbar 

15 No 8.100/435 Bolehnya aktifitas bermain 
didalam masjid 

Pada perancangan masjid, boleh di 
rencanakan area bermain yg berada di area 
masjid  

16 No 8.131/466 Sutrah/pembatas sholat dapat 
berupa dinding pembatas 
dengan jarak antara tempat 
sholat dan dinding adalah 
selebar untuk jalan kambing 

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tiang, dinding, atau yang lainnya 
 

17 No 8.132/467 Sutrah/pembatas sholat dapat Dalam perancangan sebuah masjid, 
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berupa dinding pembatas 
dengan jarak antara tempat 
sholat dan dinding adalah 
selebar untuk jalan kambing 

hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tiang, dinding, atau yang lainnya 
 

18 No 8.133/468 Tombak yang menancap di 
tanah merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat.  

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tombak, tiang, dinding, atau yang 
lainnya 

19 No 8.137/472 Tiang merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat.  

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tiang, dinding, atau yang lainnya 

20 No 8.138/473 Tiang merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat.  

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas 
didepan area imam. Pembatas ini bisa 
berupa tiang, dinding, atau yang lainnya 

21 No 8.139/474 Tiang merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat.  

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas. 
Pembatas ini bisa berupa tiang, dinding, 
atau yang lainnya. Sehingga Penggunaan 
tiang-tiang pada masjid sangat dibutuhkan  

22 No 8.141/476 Jarak antara dinding (sutrah) 
dan tempat sholat kira kira 3 
hasta/1 meter) 

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas. 
Pembatas ini bisa berupa tiang, dinding, 
atau yang lainnya. Dengan jarak antara 
dinding (sutrah) dan tempat sholat adalah 3 
hasta atau 1 m 

23 No 8.143/478 Boleh menggunakan  alas 
untuk sholat, baik berupa tikar, 
ambal, karpet dll 

Pada perancangan sebuah masjid, tempat 
sholat boleh di desain beralaskan tikar, 
karpet, kain atau alas suci lainnya 

24 No 10.2/569 Adzan sholat dilakukan dengan 
suara, bukan dengan alat 
seperti loceng, teropet, beduk 
ataupun api. 

pada masjid sebaiknya terdapat pengeras 
suara  

25 No 10.4/571 Adzan sholat dilakukan dengan 
suara, bukan dengan alat 
seperti loceng, teropet, beduk 
ataupun api. 

pada masjid sebaiknya terdapat pengeras 
suara 

26 No 11.94/920 Tongkat merupakan pembatas 
(sutrah) dalam sholat.  

Dalam perancangan sebuah masjid, 
hendaknya terdapat sutrah/ pembatas. 
Pembatas ini bisa berupa tongkat, tiang, 
dinding, atau yang lainnya. 
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Tabel 2. Kumpulan Hadist Terpilih pada Shahih Muslim 

NO 
HADIST 

(SHAHIH 
MUSLIM) 

SYARAH/PENJELASAN 
KAIDAH/PEDOMAN 

PERANCANGAN 

1 No 3.3/330 Seseorang yang akan melakukan 
sholat harus berwudhu terlebih 
dahulu. Berwudhu umumnya 
menggunakan air dengan tata cara 
yang sudah ditentukan 

Dalam area masjid harus terdapat 
tempat berwudhu yg menyediakan 
air 

2 No 6.1/808 Boleh sholat dimana saja di bumi 
Allah subhanahuwataala, kecuali 
tempat-tempat  yang memang sudah 
terdapat larangannya 

Tidak ada persyaratan khusus dalam 
menentukan lokasi masjid. Masjid 
bisa diletakkan dimana saja, didarat, 
dilaut, maupun diudara kecuali 
tempat-tempat yang dilarang 

3 No 6.3/810 Boleh sholat dimana saja di bumi 
Allah subhanahuwataala, kecuali 
tempat-tempat  yang memang sudah 
terdapat larangannya 

Tidak ada persyaratan khusus dalam 
menentukan lokasi masjid. Masjid 
bisa diletakkan dimana saja, didarat, 
dilaut, maupun diudara kecuali 
tempat-tempat yang dilarang 

4 No 6.12/819 Sholat harus menghadap kiblat dan 
kiblat tersebut adalah ka’bah 
(mekkah) 

Dalam perancangan masjid, arah 
sholat adalah kabah sehingga arah 
masjid harus menyesuaikan dengan 
arah letak kabah 

5 No 6.13/820 Sholat harus menghadap kiblat dan 
kiblat tersebut adalah ka’bah 
(mekkah) 

Dalam perancangan masjid, arah 
sholat adalah kabah sehingga arah 
masjid harus menyesuaikan dengan 
arah letak kabah 

6 No 6.56/863 Tidak boleh adanya gambar-gambar 
dalam masjid, baik berupa gambar 
makhluk hidup, tulisan, tanda, 
corak/pola maupun ornamen lainnya 
yang dapat mengganggu kekhusyukan 
aktifitas ibadah 

Dalam perancangan sebuah masjid 
hendaknya dihindari membuat 
ornamen/dekorasi  baik berupa 
gambar, pola/corak, tanda dan 
lainnya. Terutama pada area tempat 
sholat 

7 No 6.57/864 Tidak boleh adanya gambar-gambar 
dalam masjid, baik berupa gambar 
makhluk hidup, tulisan, tanda, 
corak/pola maupun ornamen lainnya 
yang dapat mengganggu kekhusyukan 
aktifitas ibadah 

Dalam perancangan sebuah masjid 
hendaknya dihindari membuat 
ornamen/dekorasi  baik berupa 
gambar, pola/corak, tanda dan 
lainnya. Terutama pada area tempat 
sholat 

8 No 6.58/865 Tidak boleh adanya gambar-gambar 
dalam masjid, baik berupa gambar 
makhluk hidup, tulisan, tanda, 
corak/pola maupun ornamen lainnya 
yang dapat mengganggu kekhusyukan 
aktifitas ibadah 

Dalam perancangan sebuah masjid 
hendaknya dihindari membuat 
ornamen/dekorasi  baik berupa 
gambar, pola/corak, tanda dan 
lainnya. Terutama pada area tempat 
sholat 
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9 No 6.176/983 Bolehnya mengunakan alas untuk 
sujud, jika alas tempat sholat terasa 
panas 

Sebaiknya lantai/alas tempat sholat 
berasal dari material yg tidak 
menyerap panas 

10 No 
6.201/1008 

Memanggil orang untuk sholat 
(adzan)adalah dengan meninggikan 
suara/ berteriak 

Sebuah masjid hendaknya memiliki 
pengeras suara dan letak pengeras 
suara sebaiknya di tempat yang 
tinggi sehingga orang-orang 
disekitar masjid dapat 
mendengarnya seruan adzan dengan 
jelas. 

11 No 
6.246/1053 

Boleh menggunakan  alas untuk 
sholat, baik berupa tikar, ambal, 
karpet dll 

Pada perancangan sebuah masjid, 
tempat sholat boleh di desain 
beralaskan tikar, karpet, kain atau 
alas suci lainnya 

12 No 
6.247/1054 

Boleh menggunakan  alas untuk 
sholat, baik berupa tikar, ambal, 
karpet dll 

Pada perancangan sebuah masjid, 
tempat sholat boleh di desain 
beralaskan tikar, karpet, kain atau 
alas suci lainnya 

13 No 
6.251/1058 

Boleh menggunakan  alas untuk 
sholat, baik berupa tikar, ambal, 
karpet dll 

Pada perancangan sebuah masjid, 
tempat sholat boleh di desain 
beralaskan tikar, karpet, kain atau 
alas suci lainnya 

14 No 15.2/2003 Salah satu aktifitas didalam masjid 
adalah I’tikaf. I'tikaf berasal dari 
bahasa Arab akafa. yang berarti 
menetap, mengurung diri atau 
terhalangi. Pengertiannya dalam 
konteks ibadah dalam Islam adalah 
berdiam diri di dalam masjid dalam 
rangka untuk mencari keridhaan Allah 
SWT dan bermuhasabah (introspeksi) 
atas perbuatan-perbuatannya. Orang 
yang sedang beriktikaf disebut juga 
mutakif. 

Hendaknya terdapat ruangan untuk 
itikaf didalam masjid 

 

Setelah didapatkan kaidah-kaidah perancangan, maka penulis membuat kategori berdasarkan elem-

elemen arsitektur dan contoh implementasinya pada desain yang dituangkan dalam tabel dan sketsa 

dibawah ini: 
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Tabel 3. Kategori dan Implementasi Berdasarkan Kaidah/Pedoman Perancangan 

NO 
KAIDAH/PEDOMAN 

PERANCANGAN 

KATEGORI 
(ELEMEN 

ARSITEKTUR) 
IMPLEMENTASI 

1 Di lokasi yang akan direncanakan 
masjid, hendaknya terdapat  area 
penambatan kendaraan, baik yang 
sifatnya sementara atau jangka 
waktu yang agak lama, sehingga bisa 
mengakomodasi para pengunjung 
masjid yang datang dengan 
menggunakan kendaraan,  

Zonasi  
(Unsur Ruang) 

Membuat zona parkir dan carport 

2 Dalam perancangan masjid, 
hendaknya mengakomodir 
kebutuhan akan aktifitas majelis 
yang dihadiri banyak orang 

Luas 
 (Unsur Ruang) 

Memperluas ruang sholat masjid 
atau membuat masjid menjadi 

bertingkat 

3 Dalam perancangan sebuah masjid 
hendaknya terdapat  tempat 
berwudhu yang menyediakan air. 
Ruang wudhu hendaknya mudah 
terlihat dan berada sebelum area 
sholat  

Ruang 
(Unsur Ruang) 

Membuat ruang wudhu yang dekat 
dengan pintu masuk/sebelum 

masuk ruang sholat 

4 Pada perancangan sebuah masjid, 
hendaknya disediakan area yg masih 
berupa tanah/tidak semuanya 
tertutup perkerasan/tanaman, 
sehingga jika sewaktu-waktu tidak 
terdapat air, maka para pengunjung 
masih dapat melakukan aktifitas 
sholat 

Material  
(Unsur Tekstur) 

Membuat area taman yang 
sebagian bidang alasnya masih 

berupa tanah/pasir 

5 Pada perancangan masjid, 
hendaknya alas tempat sholat tidak 
terdapat gambar 

Ornamen/ 
Dekorasi  

(Unsur Bidang) 

Menggunakan material penutup 
lantai yang polos/tidak 

bergambar/bermotif, baik berupa 
keramik, granit, karpet dan 

material lainnya 
6 Pada perancangan masjid, 

hendaknya gorden, dinding dan 
elemen lainnya pada masjid tidak 
bergambar 

Ornamen/ 
Dekorasi  

(Unsur Bidang) 

Menggunakan material yang 
polos/tidak bergambar/bermotif 

pada 
dinding/gorden/jendela/pintu/atap 

dll 
7 Dalam perancangan sebuah masjid, 

hendaknya terdapat sutrah/ 
pembatas. Pembatas ini bisa berupa 
tiang, dinding, atau yang lainnya. 
Dengan jarak antara dinding (sutrah) 

Tiang/dinding 
(Unsur garis dan 

Bidang) 

 Membuat tiang, dinding, atau 
bentuk sutrah lainnya pada bagian 
depan imam 

 Membuat tiang-tiang di area ruang 
sholat 
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dan tempat sholat adalah 3 hasta atau 
1 m 

8 Pada perancangan masjid, 
hendaknya direncanakan area tempat 
meletakkan mimbar di dekat imam 

Ruang 
(Unsur Ruang) 

Membuat mimbar yang berupa 
anak tangga dan memiliki tempat 

duduk di dekat area imam 
9 Dalam perancangan masjid, arah 

sholat adalah kabah sehingga arah 
masjid harus menyesuaikan dengan 
arah letak kabah 

Orientasi 
Bangunan  

(Unsur Ruang) 

Mendesain orientasi masjid sesuai 
arah kiblat 

10 Pada perancangan masjid, boleh di 
rencanakan area bermain yg berada 
di area masjid 

Ruang  
(Unsur Ruang) 

Mendesain ruang bermain di 
sekitar  area masjid 

11 Pada perancangan sebuah masjid, 
tempat sholat boleh di desain 
beralaskan tikar, karpet, kain atau 
alas suci lainnya 

Material 
(Unsur Bidang) 

Menggunakan karpet/tikar/kain 
sebagai alas tempat sholat 

12 Pada masjid sebaiknya terdapat 
pengeras suara  

Material 
(Unsur Tekstur) 

Menggunakan pengeras suara 
untuk adzan yang diletakkan di 

tempat yang tinggi, misalnya pada 
atap masjid atau menggunakan 

Menara 
13 Hendaknya terdapat ruangan untuk 

itikaf didalam masjid 
Ruang 

(Unsur Ruang) 
Menyediakan ruang itikaf di 

dalam area masjid 
Contoh sketsa implementasi: 

1. Membuat zona parkir dan carport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 

masjid 

Zona 

Parkir 
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2. Memperluas ruang sholat masjid atau membuat masjid menjadi bertingkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membuat ruang wudhu yang dekat dengan pintu masuk/sebelum masuk ruang sholat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Membuat area taman yang sebagian bidang alasnya masih berupa tanah/pasir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu masuk 

Tanah/pasi

Tanah/pasi

Tanah/pasir
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5. Menggunakan material penutup lantai yang polos/tidak bergambar/bermotif, baik berupa 

keramik, granit, karpet dan material lainnya 

 

 

 

 

 

 

6. Menggunakan material yang polos/ tidak bergambar/ bermotif pada 

dinding/gorden/jendela/pintu/atap dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 345 
 

7. Membuat tiang, dinding, atau bentuk sutrah lainnya pada bagian depan imam 

Membuat tiang-tiang di area ruang sholat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Membuat mimbar yang berupa anak tangga dan memiliki tempat duduk di dekat area imam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinding Tidak ada tiang, 

dinding, atau sutrah 

lainnya 

Tidak ada tangga 

dan tempat 

duduk 

 ada tangga 

dan tempat 

duduk 

 tiang pada 

ruang 

sholat 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 346 
 

9. Mendesain orientasi masjid sesuai arah kiblat 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mendesain ruang bermain di area masjid 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pada perancangan sebuah masjid, tempat sholat boleh di desain beralaskan tikar, karpet, 

kain atau alas suci lainnya 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arah 
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12. Sebuah masjid hendaknya memiliki pengeras suara dan letak pengeras suara sebaiknya di 

tempat yang tinggi sehingga orang-orang disekitar masjid dapat mendengarnya seruan adzan 

dengan jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Menyediakan ruang itikaf di dalam area masjid 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Dari hadist-hadist pada shahih Bukhari dan shahih Muslim ditemukan banyak sekali kaidah 

yang dapat diterapkan dalam perancangan masjid 

2. Kaidah-kaidah yang didapatkan penulis dari hasil penelitian diatas, ternyata masih banyak 

yang belum diterapkan di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari mayoritas masjid-masjid di 

Indonesia pada umumnya yang belum menerapkan kaidah-kaidah tersebut 

 

Pengera

s suara 

di 

menara 

masjid 

Penger

as 

suara 

di atap 

masjid 

Ruan

g 

sholat 

Ruan

g 

itikaf 

Ruan

g 

itikaf 
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ABSTRAK 

 

Kondisi tutupan lahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi besaran limpasan 

permukaan di suatu daerah aliran sungai (DAS). Semakin banyak lahan terbuka yang dikonversi 

menjadi lahan terbangun, maka laju limpasan permukaan menjadi semakin meningkat. Perubahan 

lahan tersebut dipicu oleh meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal akibat pertumbuhan 

penduduk yang merupakan kondisi umum dari perkembangan suatu kota. Kota Palembang yang 

telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia merupakan wilayah yang 

rawan banjir. Perubahan tutupan lahan di Kota Palembang disinyalir turut memicu semakin 

meningkatnya frekuensi dan debit banjir dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perubahan tutupan lahan dari DAS yang terdapat di Kota Palembang. Citra Landsat 

tahun 2002 dan 2013 digunakan untuk menentukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan teknik 

penginderaan jauh dengan bantuan perangkat lunak SAGA GIS. Klasifikasi tutupan lahan yang 

digunakan adalah 1) lahan bervegetasi, 2) lahan terbangun, 3) tanah kosong, dan 4) badan air. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun lahan bervegetasi telah berkurang 

seluas 4.820,78 Ha atau 20,17% dari luasan pada tahun 2002, sedangkan lahan terbangun 

bertambah seluas 3.112,92 Ha (51,13%). Adapun lahan kosong bertambah seluas 486,86 Ha 

(18,99%) dan badan air bertambah seluas 1.221,01 Ha (32,54%). Pengurangan luas lahan 

bervegetasi terbesar secara berturut-turut terjadi pada DAS Borang, Lambidaro, Gasing II, 

Keramasan, dan Bendung, sedangkan pertambahan luas lahan terbangun terbesar secara berturut-

turut terjadi pada DAS Borang, Lambidaro, Gasing II, Bendung dan Buah. Dengan kondisi tersebut, 

frekuensi dan debit banjir di Kota Palembang berpotensi meningkat dengan cukup signifikan. 

Kata Kunci: Banjir, citra landsat, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, tutupan lahan  
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PENDAHULUAN 

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kota 

metropolitan yang tidak terlepas dari permasalahan banjir. Hampir setiap tahun, terutama saat 

musim penghujan beberapa wilayah di Kota Palembang mengalami genangan banjir. Bahkan hujan 

yang terjadi dalam waktu yang singkat saja telah dapat menyebabkan genangan yang serius di 

beberapa lokasi. Berdasarkan laporan BNPB tahun 2013 [5], Kota Palembang termasuk sebagai 

kota yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir. Disamping itu, frekuensi banjir di Kota Palembang 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data BNPB tahun 2011 [4] menyebutkan bahwa jumlah 

kejadian bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada periode 2002 – 

2011 dengan total kejadian sebanyak 70 kejadian. Catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) 

Sumatera Selatan juga menyebutkan bahwa jumlah kejadian banjir meningkat tajam di Kota 

Palembang [8]. Pada tahun 2009, tercatat 11 kejadian banjir, sedangkan pada tahun 2010 jumlahnya 

meningkat menjadi 35 kejadian. Hal yang senada juga disebutkan oleh BPPD Palembang tahun 

2013 [12,13], dimana kejadian banjir meningkat dari 18 kejadian pada tahun 2007 menjadi 46 

kejadian pada tahun 2012. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan banjir tersebut adalah 

berkurangnya daerah resapan air akibat perluasan daerah terbangun, serta pembangunan yang tidak 

memperhatikan tata ruang dan fungsi lahan [4,8]. Tidak hanya frekuensi, debit banjir juga dapat 

meningkat akibat perubahan tutupan lahan [1,13]. 

Perubahan tutupan lahan khususnya perluasan lahan terbangun dapat terjadi diakibatkan oleh 

jumlah penduduk di kota yang semakin meningkat disertai dengan permintaan akan kebutuhan 

lahan untuk tempat tinggal. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Palembang adalah 1.580.517 

jiwa [7]. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 1.417.047 jiwa [6], telah 

terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 2,31% setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Disamping itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat bisnis dan niaga juga turut memicu 

perkembangan dari Kota Palembang. Di satu sisi, pembangunan kota dapat meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan dampak 

yang merugikan terhadap lingkungan, khususnya banjir apabila tidak diantisipasi dan dikelola 

dengan baik. 

Dalam konteks hidrologi, perubahan tutupan lahan dapat menyebabkan peningkatan limpasan 

permukaan yang berakibat pada peningkatan debit banjir di suatu daerah aliran sungai. Suatu lahan 

terbuka yang dibangun kemudian berubah menjadi lahan yang diperkeras (paved area) dapat 

menurunkan kapasitas resapan, sehingga hujan yang jatuh di permukaan tanah cenderung mengalir 

di permukaan sebagai limpasan. Semakin luas lahan terbangun, maka semakin besar juga limpasan 

permukaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kondisi tutupan lahan menjadi faktor yang sangat 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 351 
 

penting yang mempengaruhi besaran limpasan pemukaan di suatu DAS. Beberapa penelitian 

sebelumnya terkait dengan perubahan tutupan lahan dan dampaknya terhadap debit banjir telah 

dilakukan diantaranya seperti yang dijelaskan dalam [1,2,3,9,10,11,14]. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis perubahan tutupan lahan pada DAS di Kota Palembang berdasarkan analisis 

citra Landsat, sehingga dapat diperkirakan potensi peningkatan banjir. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat kelompok, 

yaitu lahan bervegetasi (vegetation area), lahan terbangun (built-up area), lahan kosong (barren 

land), dan badan air (water body). Analisis tutupan lahan dilakukan terhadap citra Landsat pada 

tahun 2002 dan 2013 dengan tujuan untuk mengukur perubahannya dalam rentang waktu tersebut. 

Disamping itu, penggunaan citra tahun 2013 juga dimaksudkan untuk mengkalibrasikan peta 

tutupan lahan hasil analisis dengan peta tutupan lahan yang dikeluarkan oleh BAPPEDA pada tahun 

2013. Citra Landsat untuk tahun 2002 merupakan citra Landsat 7 ETM+, sedangkan untuk tahun 

2013 merupakan citra Landsat OLI & TIRS yang diperoleh secara gratis dari The United States 

Geological Survey (USGS) melalui website http://earthexplorer.usgs.gov. Kedua citra tersebut 

memiliki resolusi atau ukuran pixel yang sama, yaitu 30 m x 30 m. Penjelasan lebih rinci mengenai 

spesifikasi citra Landsat tersebut dapat dilihat dalam [16]. Teknik penginderaan jarak jauh (remote 

sensing) digunakan untuk mengklasifikasikan pixel-pixel dengan nilai rentang panjang gelombang 

yang sama, sehingga dapat ditentukan jenis tutupan lahan dari suatu wilayah. Secara umum analisis 

tersebut dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SAGA GIS, yaitu salah satu perangkat lunak 

sistem informasi geografis (SIG) yang bersifat public domain dan telah digunakan secara luas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Citra Landsat untuk Kota Palembang pada tahun 2002 dan 2013 diberikan dalam Gambar 1. 

Pada Gambar 1 tersebut, citra Landsat ditunjukkan dengan kombinasi band warna merah (red), 

hijau (green), dan biru (blue) atau yang disingkat sebagai RGB, dimana untuk tahun 2002 (Landsat 

7 ETM+) kombinasi band yang digunakan adalah 7, 4, 2, sedangkan untuk tahun 2013 (Landsat 

OLI & TIRS) kombinasi band yang digunakan adalah 7, 5, 3. Kedua kombinasi band tersebut 

menampilkan lahan bervegetasi dengan warna hijau, lahan terbangun dengan warna magenta, lahan 

kosong dengan warna merah muda, dan badan air dengan warna biru dan biru tua. Penjelasan lebih 

rinci mengenai kombinasi dari band citra Landsat diberikan dalam [15]. 
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Gambar 1. Citra Landsat Kota Palembang pada tahun 2002 dan 2013 

 

Hasil analisis SIG dengan bantuan perangkat lunak SAGA GIS memberikan klasifikasi 

tutupan lahan di Kota Palembang untuk tahun 2002 dan 2013 seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2. Perubahan tutupan lahan, khususnya lahan terbangun ditandai dengan lingkaran 

berwarna hitam yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 11 tahun tersebut (2002 – 2013) 

telah terjadi pembangunan lahan yang cukup signifikan. Secara visual, pembangunan tersebut 

terlihat cenderung menjauhi pusat kota dan mengarah ke bagian utara dari Kota Palembang. Hal ini 

disebabkan karena pusat kota sebelumnya telah sangat padat dengan pemukiman, sehingga 

pembangunan baru dilakukan pada lahan yang masih kosong. Dengan adanya pembangunan baru 

tersebut, luas lahan terbangun mengalami pertambahan, sedangkan luas lahan bervegetasi dan 

badan air mengalami pengurangan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis SIG, dimana luas lahan 

terbangun bertambah sebesar 3.112,92 ha (51,13%) dari luasnya pada tahun 2002, sedangkan luas 

lahan bervegetasi berkurang sebesar 4.820,78 ha (20,17%). Adapun luas lahan kosong dan badan air 

masing-masing juga bertambah sebesar 486,86 ha (18,99%) dan 1.221,01 ha (32,54%). Dengan 

demikian, luas lahan terbangun pada saat ini mencapai sekitar 9.201,35 ha atau 25,34 persen dari 

total luas Kota Palembang. 
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Gambar 2. Klasifikasi tutupan lahan di Kota Palembang pada tahun 2002 dan 2013 

 

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung  

gunung/ pegunungan, dimana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai 

utama pada suatu titik/ stasiun yang ditinjau. Batas-batas DAS ditentukan dengan menggunakan 

peta topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur [17]. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang pada tahun 2016, jumlah DAS di Kota 

Palembang dibagi menjadi 22 DAS seperti yang diberikan dalam Gambar 3. Daerah aliran sungai 

dengan luasan terbesar adalah DAS Lambidaro yaitu sebesar 6.453 ha, sedangkan DAS dengan 

luasan terkecil adalah DAS Lawang Kidul yaitu sebesar 166 ha. Adapun hasil analisis tutupan lahan 

di masing-masing DAS pada tahun 2002 dan 2013 diberikan dalam Gambar 4 – 25. 

Berdasarkan Gambar 4 – 25 tersebut, dapat diamati bahwa perubahan tutupan lahan akibat 

pembangunan lahan yang cukup signifikan terjadi pada DAS Borang, Lambidaro, Gasing II, 

Bendung dan Buah, sedangkan pengurangan lahan bervegetasi yang cukup signifikan terjadi pada 

DAS Borang, Lambidaro, Gasing II, Keramasan, dan Bendung. Adapun pertambahan lahan kosong 

yang cukup signifikan terjadi pada DAS Lambidaro, Gasing II, Gandus, Borang dan Keramasan. 

Rincian perubahan tutupan lahan untuk masing-masing DAS diberikan dalam Tabel 1. 
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Gambar 3. Pembagian DAS di Kota Palembang 
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Gambar 4. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Bendung pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 5. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Buah pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 6. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Sekanak pada tahun 2002 dan 2013 

  

Gambar 7. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Lambidaro pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 8. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Borang pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 9. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Sriguna pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 10. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Aur pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 11. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Kedukan Ulu pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 12. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Boang pada tahun 2002 dan 2013 

  

Gambar 13. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Lawang Kidul pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 14. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Juaro pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 15. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Batang pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 16. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Jakabaring pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 17. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Kertapati pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 18. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Keramasan pada tahun 2002 dan 2013 

    

Gambar 19. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Gandus pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 20. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Gasing I pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 21. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Gasing II pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 22. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Nyiur pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 23. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Sei Lincah pada tahun 2002 dan 2013 
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Gambar 24. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Plaju pada tahun 2002 dan 2013 

 

  

Gambar 25. Klasifikasi tutupan lahan di DAS Rengas Lacak pada tahun 2002 dan 2013 
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Tabel 1. Perubahan tutupan lahan untuk masing-masing DAS 

 No DAS 
Perubahan Tutupan Lahan antara Tahun 2002 - Tahun 2013 (ha)

Vegetation Built Up Barren Land Water Body 
1 Bendung -205,47 237,85 -63,47 31,10 
2 Buah -174,58 175,79 -32,54 31,32 
3 Sekanak -162,09 126,38 9,13 26,57 
4 Lambidaro -812,50 527,65 140,81 144,05 
5 Borang -1151,75 857,50 66,26 227,99 
6 Sriguna -56,27 39,51 11,63 5,13 
7 Aur -96,14 71,19 19,64 5,31 
8 Kedukan Ulu -77,00 39,87 21,04 16,09 
9 Boang -152,80 104,40 15,14 33,26 
10 Lawang Kidul -2,57 2,48 -1,35 1,44 
11 Juaro -141,26 119,90 4,61 16,74 
12 Batang -66,85 51,41 3,89 11,54 
13 Jakabaring -190,98 142,02 23,63 25,34 
14 Kertapati -101,72 51,14 5,69 44,89 
15 Keramasan -384,53 58,93 25,31 300,29 
16 Gandus -172,19 73,33 70,47 28,40 
17 Gasing I -18,09 15,48 -16,40 19,01 
18 Gasing II -409,32 276,84 75,02 57,47 
19 Nyiur -15,43 15,10 5,00 -4,66 
20 Sei Lincah -45,90 19,51 0,77 25,63 
21 Plaju -23,13 9,27 -4,46 18,32 
22 Rengas Lacak -10,31 4,46 1,19 4,66 

*Keterangan: tanda negatif (-) menunjukkan pengurangan luas lahan 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, pertambahan lahan terbangun pada DAS Borang, Lambidaro, Gasing 

II, Bendung dan Buah masing-masing adalah 857,50 ha, 527,65 ha, 276,84 ha, 237,85 ha, dan 

175,79 ha. Adapun pengurangan lahan bervegetasi terbesar secara berturut turut terjadi pada DAS 

Borang, Lambidaro, Gasing II, Keramasan, dan Bendung masing-masing adalah 1151,75 ha, 812,50 

ha, 409,32 ha, 384,53 ha, dan 205,47 ha. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara 

lahan terbangun dengan lahan bervegetasi, dimana pertambahan lahan terbangun tersebut cenderung 

diikuti dengan pengurangan lahan bervegetasi. Disamping itu, pertambahan lahan kosong yang 

terjadi pada DAS Lambidaro, Gasing II, Gandus, Borang dan Keramasan masing-masing adalah 

140,81 ha, 75,02 ha, 70,47 ha, 66,26 ha, 25,31 ha dapat mengindikasikan bahwa di masa yang akan 

datang banyak pembangunan baru akan terjadi di beberapa DAS tersebut. Jika mengingat bahwa 

peningkatan lahan terbangun dapat mengurangi lahan resapan dan tampungan air sehingga 

mengibatkan peningkatan limpasan permukaan, maka frekuensi dan debit banjir di Kota Palembang 

berpotensi untuk meningkat dengan cukup signifikan. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 11 

tahun (2002 – 2013) luas lahan bervegetasi di Kota Palembang telah berkurang sebesar 4.820,78 ha 

atau 20,17% dari luasan pada tahun 2002, sedangkan luas lahan terbangun bertambah sebesar 

3.112,92 ha (51,13%). Adapun luas lahan kosong bertambah sebesar 486,86 ha (18,99%), begitu 

juga luas badan air bertambah seluas 1.221,01 ha (32,54%). Pertambahan luas lahan terbangun 

terbesar secara berturut-turut terjadi pada DAS Borang, Lambidaro, Gasing II, Bendung dan Buah, 

sedangkan pengurangan luas lahan bervegetasi terbesar terjadi pada DAS Borang, Lambidaro, 

Gasing II, Keramasan, dan Bendung. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan luas lahan 

terbangun cenderung diikuti dengan pengurangan lahan bervegetasi. Adapun pertambahan luas 

lahan kosong terbesar terjadi pada DAS Lambidaro, Gasing II, Gandus, Borang dan Keramasan 

yang dapat mengindikasikan akan terjadi banyak pembangunan baru di wilayah tersebut. Dengan 

kondisi tersebut, volume dan frekuensi banjir di Kota Palembang berpotensi meningkat dengan 

cukup signifikan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil muka air dan potensi genangan banjir ekstrim di 

Sungai Musi akibat pengaruh debit limpasan permukaan dari subsistem di sekitarnya dan pasang-

surut sungai. Pemodelan dan simulasi profil muka air sungai dilakukan dengan bantuan model 

hidrodinamika HEC-RAS. Kondisi batas hulu berupa hidrograf banjir, sedangkan kondisi batas hilir 

berupa hidrograf muka air pasang tertinggi. Di sepanjang ruas sungai terdapat beberapa kondisi 

batas berupa hidrograf aliran masuk lateral berupa hidrograf limpasan langsung periode ulang 100 

tahun yang berasal dari subsistem di sekitar sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil 

muka air banjir cenderung membentuk kurva M2 (Mild 2), dimana level muka air di hulu adalah 

+3,10 m. Pada kondisi tersebut, potensi tinggi genangan banjir di sekitar sungai berkisar antara 0,00 

m sampai dengan 2,71 m dan luas genangan mencapai 12.352,72 ha atau 123,53 km2. 

Kata Kunci: dataran banjir, HEC-RAS, model hidrodinamik, profil banjir, simulasi hidrolika 

 

 

PENDAHULUAN  

Profil muka air merupakan salah satu bagian penting dalam analisis hidrolika yang dapat 

menunjukkan karakteristik aliran sebagai fungsi ruang di suatu saluran terbuka termasuk sungai. 

Analisis ini banyak dilakukan dalam perencanaan perbaikan sungai atau penanggulangan banjir dan 

strategi untuk pengurangan kerusakan akibat banjir, terutama di dalam menentukan elevasi puncak 

tanggul, daerah genangan, dataran banjir (floodplain), elevasi jembatan, dan sebagainya [9,14]. 
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Berbagai tipe profil muka air di saluran terbuka dijelaskan dalam banyak buku teks yang membahas 

mengenai analisis hidrolika diantaranya seperti yang dijelaskan dalam [1,6,7,9,12,13,14]. 

Banjir merupakan suatu proses natural yang dapat didefinisikan sebagai suatu badan air 

yang naik sampai meluap ke permukaan tanah yang pada kondisi normal tidak tergenang [8]. 

Penyebab atau faktor yang mempengaruhi banjir umumnya adalah hujan deras, muka air pasang, 

keruntuhan bendungan, tanggul jebol, blokade akibar erosi lahan, perubahan tata guna/ tutupan 

lahan dan sebagainya [4,8]. Banjir ekstrim (extreme flood) dapat juga diartikan sebagai besaran 

debit banjir yang memiliki periode ulang 100 tahun [9,10,11]. Dengan kata lain, terdapat peluang 

sebesar 1% debit banjir tersebut akan disamai atau dilampaui setiap tahunnya [9]. Gambar 1 

menunjukkan ilustrasi banjir 100 tahun dan dataran banjir dari suatu aliran sungai. 

Kota Palembang merupakan salah satu wilayah yang rawan banjir [4]. Data BNPB (2010) 

dan BAPPEDA Kota Palembang (2012) menyebutkan bahwa Kota Palembang memiliki risiko yang 

tinggi terhadap banjir. Terdapat empat sungai besar yang melintasi Kota Palembang, yaitu Sungai 

Musi, Keramasan, Ogan, dan Komering. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil muka air 

dan potensi genangan banjir di Sungai Musi pada ruas Kota Palembang. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi mengenai potensi level muka air dan genangan banjir dengan periode ulang 

100 tahun yang dapat digunakan sebagai strategi pengelolaan dan pengendalian banjir, dimana 

informasi tersebut saat ini belum tersedia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 

analisis genangan banjir diantaranya seperti yang diberikan dalam [2,3,5]. 

 
Gambar 1. Ilustrasi banjir 100 tahun dan dataran banjir 

(Sumber: NFIP Guidebook, FEMA, 2009) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek penelitian ini adalah aliran banjir di sepanjang Sungai Musi pada ruas Kota 

Palembang yang dipengaruhi oleh subsistem di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan melalui 

100-year 
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pemodelan dan simulasi menggunakan model hidrodinamik HEC-RAS (River Analysis System). 

Secara umum, terdapat lima tahapan dalam pemodelan dan simulasi menggunakan HEC-RAS 

tersebut, yaitu: 1) pembuatan modul geometri, 2) pembuatan modul aliran, 3) pengaturan rencana 

simulasi, 4) simulasi hidrolika, dan 5) presentasi hasil simulasi. Input geometri sungai terdiri dari 

alur dan penampang melintang. Data penampang melintang diperoleh dari hasil pengukuran 

bathimetri dengan jarak antar penampang melintang berkisar antara 200 m – 600 m dengan panjang 

total 27 km. Penampang melintang tersebut kemudian diinterpolasi untuk jarak per 100 m. Gambar 

2 menunjukkan proses pengukuran bathimetri dan kecepatan aliran di Sungai Musi. Input aliran 

terdiri dari hidrograf debit (flow hydrograph), muka air (stage hydrograph), dan aliran masuk 

lateral (lateral inflow hydrograph). Hidrograf debit dan aliran lateral diperoleh dari hasil 

pengukuran dan analisis hidrologi. Simulasi hidrolika dilakukan dengan interval waktu 15 menit. 

Hasil simulasi berupa profil dan level muka air selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam 

perhitungan potensi tinggi genangan pada wilayah di sekitar sungai. 

 

   

Gambar 2. Proses pengukuran bathimeri dan kecepatan aliran di Sungai Musi 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daerah Aliran Sungai dan Sistem Drainase 

Aliran di Sungai Musi pada ruas Kota Palembang juga dipengaruhi oleh aliran dari 

subsistem di sekitarnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PU Bina Marga dan PSDA 

Kota Palembang (2016), jumlah subsistem Sungai Musi adalah 22 buah seperti yang diberikan 

dalam Gambar 3. Adapun skema sistem drainase dari subsistem tersebut diberikan dalam Gambar 4. 

Berdasarkan Gambar 3 dan 4 tersebut, hanya 18 subsistem yang alirannya bermuara ke Sungai Musi 
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secara langsung, yaitu subsistem Rengas Lacak, Gandus, Lambidaro, Boang, Sekanak, Bendung, 

Lawang Kidul, Buah, Juaro, Batang, Sei Lincah, Keramasan, Kertapati, Kedukan, Aur, Sriguna, 

Plaju, dan Jakabaring. Oleh karena itu, hidrograf limpasan langsung yang mempengaruhi aliran di 

Sungai Musi yang diperhitungkan dalam penelitian ini hanya berasal dari 18 subsitem tersebut, 

sedangkan aliran dari subsistem Gasing I, Gasing II, Borang, dan Nyiur tidak diperhitungkan. 

 

 

Gambar 3. SubDAS di Kota Palembang 

(Sumber data: Dinas PU BM & PSDA Kota Palembang, 2016) 

 

 

Gambar 4. Skema sistem drainase di Sungai Musi 

(Sumber data: BBWS Sumatera VIII, 2011) 
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Skema Model dan Skenario Simulasi 

Skema pemodelan Sungai Musi dan anak sungainya dalam perangkat lunak HEC-RAS 

berikut kondisi batas untuk setiap ruas sungai diberikan dalam Gambar 3. Dalam Gambar 3 tersebut 

ditunjukkan bahwa kondisi batas hulu setiap ruas sungai adalah berupa hidrograf debit, sedangkan 

untuk kondisi batas hilir adalah berupa hidrograf muka air. Di sepanjang keempat ruas sungai 

terdapat hidrograf aliran masuk lateral yang merupakan hidrograf limpasan langsung dari subsistem 

di sekitarnya. Skenario hidrograf debit yang diterapkan dalam pemodelan tersebut adalah debit 

banjir dengan periode ulang 100 tahun yang diperoleh dari hasil analisis hidrologi, sedangkan 

hidrograf muka air adalah muka air pasang tertinggi atau maksimum, yaitu pada level +2,95 m 

berdasarkan data yang diperoleh dari BBWS Sumatera VIII (2016). Jarak antar penampang 

melintang yang dimodelkan dalam penelitian ini adalah 100 m. 

 

 

Gambar 3. Skema pemodelan Sungai Musi dalam HEC-RAS 

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Hasil Simulasi 

Profil muka air banjir di sepanjang Sungai Musi yang merupakan hasil simulasi 

menggunakan HEC-RAS diberikan dalam Gambar 4. Adapun detail dari profil muka air tersebut 

diberikan dalam Gambar 5. Berdasarkan Gambar 4 dan 5 tersebut ditunjukkan bahwa level muka air 

puncak di hulu sungai adalah +3,10 m. Jika melihat dari level muka air di sepanjang sungai yang 

semakin menurun, maka profil muka air di Sungai Musi cenderung membentuk kurva tipe Mild 2 
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(M2), yaitu jenis profil muka air yang dicirikan dengan kemiringan dasar saluran yang landai, level 

muka air yang semakin menurun di sepanjang saluran (dy/dx < 0), dan jenis aliran subkritik. Hasil 

simulasi untuk angka Froude (Gambar 6) menunjukkan bahwa di sepanjang sungai angka Froude 

adalah kurang dari 1 (Fr < 1) yang menyatakan jenis alirannya adalah subkritik. 

 

Gambar 4. Profil muka air banjir di sepanjang Sungai Musi 

(Sumber: Hasil analisis) 

 

 

Gambar 5. Detail profil muka air banjir di sepanjang Sungai Musi 

(Sumber: Hasil analisis) 
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Gambar 6. Angka Froude dari aliran banjir di sepanjang Sungai Musi 

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Potensi Genangan 

Level muka air maksimum setinggi +3,10 m dari hasil simulasi HEC-RAS di atas dan peta 

topografi atau digital elevation model (DEM) untuk wilayah di Kota Palembang digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan potensi genangan banjir di sepanjang Sungai Musi. Analisis potensi 

genangan banjir ini dilakukan menggunakan teknik sistem informasi geografis (SIG) dengan 

bantuan perangkat lunak Global Mapper. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi luas 

genangan adalah sebesar 12.352,72 ha atau 123,53 km2 dengan kedalaman genangan berkisar antara 

0,00 m – 2,71 m. Peta DEM yang di-overlay terhadap batas genangan dan peta kedalaman 

genangan hasil simulasi SIG ditunjukkan dalam Gambar 7. Walaupun demikian, penting untuk 

dipahami bahwa potensi genangan banjir tersebut hanya memperhitungkan perbedaan level muka 

air dan ketinggian tanah di wilayah sekitar sungai saja. Seyogyanya, perhitungan potensi genangan 

banjir tersebut dilakukan dengan simulasi hidrolika menggunakan model aliran 2-dimensi (two-

dimensional flow model).  
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Gambar 7. Potensi genangan banjir 100 tahun di sepanjang Sungai Musi 

(Sumber: Hasil analisis) 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa profil muka air 

banjir 100 tahun di sepanjang Sungai Musi pada ruas Kota Palembang adalah tipe M2 dengan level 

muka air maksimum di hulu adalah +3,10 m. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan genangan 

banjir di sekitar sungai dengan luas genangan sebesar 12.352,72 ha atau 123,53 km2 dan tinggi 

genangan berkisar antara 0,00 m – 2,71 m. 
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ABSTRAK 

 

Candi Bumiayu dan Muaro Jambi merupakan peninggalan candi yang berdiri pada masa 

perkembangan kerajaan Sriwijaya, akan tetapi penelitian ini belum menekankan kaitan antara 

kerajaan Sriwijaya dan kedua situs percandian tersebut, melainkan penulis memfokuskan aspek 

tipologi dan morfologi yang akan menjadi dasar didalam mengkorelasikan objek kajian dengan 

kerajaan Sriwijaya. Didalam penelitian ini peneliti merumuskan pada masalah bentuk dan corak 

percandian kayu yang terdapat pada Candi Bumiayu dan Muaro jambi. Candi kayu bukan 

merupakan sebuah bangunan candi yang menggunakan bahan kayu sebagai bahan utama atau 

secara keseluruhan melainkan hanya sebagai elemen tambahan yang umumnya berupa atap  yang 

menaungi bangunan candi baik sebagian maupun secara keseluruhan. Percandian kayu saat ini 

hanya dapat ditemukan di Bali sedangkan peninggalan percandian kayu di Jawa hanya terlihat dari 

peninggalan umpak untuk perletakan kolom dan relief pada bangunan candi yang menggambarkan 

bentuk candi kayu. Didalam kajian ini peneliti menggunakkan teori tipomorfologi dan analogi 

untuk mencari bentuk dan keterkaitan konsep dengan candi kayu di Jawa dan Bali. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode field research atau penelitian lapangan dikarenakan 

penelitian ini diperlukan pengamatan mendalam dilapangan dan menggali data dari para 

narasumber. Berdasarkan hasil penelitian percandian kayu dijumpai pada kasus penelitian . Bukti 

yang menguatkan bentuk dan penggunaak atap kayu didapatkan dari peninggalan umpak dan 

lubang yang membentuk pola deretan tiang kayu diatas podium candi yang ditemukan pada 

beberapa kasus, selain itu terdapat peninggalan komponen batu bata bergambar  yang bercorak 

bentuk atap kayu. Selain itu juga peninggalan arca, fragmen dan patung juga mendeskripsikan 

bentuk candi yang memiliki atap diatasnya. 

Kata Kunci : Tipomorfologi, Candi Bumiayu dan Muaro jambi, Percandian Kayu  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 380 
 

PENDAHULUAN 

 Penelitian candi khususnya di Sumatra belum banyak dilakukan seperti halnya kajian candi di 

Jawa dan Bali. Tipologi Candi di Nusantara meskipun awalnya mendapat pengaruh dari India akan 

tetapi didalam perkembangannya lebih dipengaruhi kearifan lokal hal ini dapat dilihat dari bentuk 

candi di Jawa Timur dan Bali dimana terdapat bentuk candi yang menggunakan bahan tidak 

permanen yaitu berupa candi kayu. Beberapa peninggalan situs candi di Sumatera adalah Candi 

Bumiayu yang terletak  di kabupaten Pali Sumatera Selatan dan Candi Muaro Jambi yang terletak di 

propinsi Jambi. Berdasarkan hasil kajian bentuk kedua situs tersebut mempunyai karakter 

percandian kayu.  Para ahli memperkirakan bahwa candi di Nusantara pada awalnya menggunakan 

material yang berasal dari non Batu seperti kayu dan mungkin Bambu. Dengan penggunaan kayu 

menunjukkan bawah teknologi konstruksi kayu memang telah digunakan untuk bangunan-

bangunan di Masa Hindu-Budha bukan untuk bangunan non sakral namun juga untuk bangunan 

sakral. Saat ini bangunan candi kayu umumnya dijumpai pada bangunan suci atau candi di Bali. 

Menurut Eiseman (1988), pura maospahit di Bali selatan hampir semua terbuat dari bata 

merah dengan sedikit ornament menggunakan batu paras, selain itu bahan lain yang digunakan 

didalam pura dikombinasikan dengan kayu dan ijuk pada bagian atapnya. Didalam tulisannya 

Prajudi (2011), mengatakan memang pada umumnya bangunan candi berbahan dasar batu alam atau 

bata merah akan tetapi di Nusantara ada penggabungan penggunaan material dengan menggunakan 

bahan kayu hal ini tergambar pada ukiran relief pada penginggalan candi di Jawa yang sangat jelas 

menggambarkan terdapatnya bangunan candi dengan menggunakan atap dan kolom terpisah 

berbahan kayu.  Menurut Prajudi (2014), Berdasarkan studi yang telah dilakukan maka candi-candi 

yang menggunakan kayu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe yakni ; (1). Tipe kaki batu, badan 

kayu, atap kayu .(2) kaki batu, badan batu dan kayu, atap kayu.(3)  kaki batu, badan batu, atap kayu.  

Didalam penelitiannya  Setiawan (2016) , mengungkapkan bangunan meru di Pura Yeh 

Gangga di Desa Perean menampilkan banyak kemiripan dengan bangunan candi-candi masa 

Majapahit. Lantai kakinya sangat tinggi di atas tanah, dan untuk naik ke atas tersedia dua buah 

tangga pada sisi depan agak ke samping. Bagian badan bangunan diberi dinding pada sisi samping 

dan belakang, sedangkan sisi depannya terbuka tanpa dinding, sehingga tidak diperlukan pintu 

masuk. Bagian kaki dan badan bangunan dibuat dari batu, tetapi atapnya dibuat dari kayu dan ijuk, 

yang disusun sebagai meru bertumpang tujuh.  Melengkapi unsur-unsur Majapahitnya, maka dekat 

bangunan terdapat angka tahun dipahatkan pada dua buah batu lepas dan menggambarkan angka 

tahun 1351 Saka/ 1429 Masehi (Kempers, 1960:78). Kecuali bangunan induk dari gugusan Candi 

Penataran di Blitar, Jawa Timur, diperkirakan pula bahwa Candi Jago (Pedharman Raja Wisnu 

Wardhana) juga beratap tumpang seperti bangunan meru di Bali (Seokmono,1993:76).  

Didalam kajian tipomorfologi percandian kayu di Bumiayu dan Muaro Jambi peneliti 
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menggunakan teori analogi sebagai dasar acuan didalam mengkaji bentuk dan konsep tatanan candi. 

Tipomorfologi merupakan gabungan anara studi tipologi dan morfologi dimana kata morfologi 

sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu morphos, yang berarti bentuk atau form dalam bahasa 

Inggris. Pengertian kata morfologi adalah ilmu tentang bentuk atau the science of form, juga berarti 

sebagai studies of the shape, form, external structure or arrangement, especially as an object of 

study or classification (Gardiner, 1983). Menurut Alvares dalam Iskandar (2002), morfologi sebagai 

analisis yang mempunyai aspek diakronik dan sinkronik. Diakronik karena terdapat perubahan ide 

dalam sejarah sedangkan sinkronik karena memiliki hubungan antar bagian dalam kurun waktu 

tertentu yang berhubungan dengan aspek fisik lain seperti struktur dan tipologi fisik. Menurut 

Schulz (1979), tipologi dengan morfologi memiliki perbedaan. Jika tipologi merupakan suatu 

klasifikasi untuk pengelompokkan bangunan , sedangkan morfologi menyangkut perubahan bentuk 

pada satu bangunan. Perubahan bentuk ini, menurut Schulz, menyangkut kualitas figurasi dalam 

konteks bentuk dari pembatas ruang. Sistem figurasi ruang dihubungkan melalui pola hirarki ruang 

maupun hubungan ruang. Oleh sebab itu, kedua terminologi itu tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, baik secara metode maupun substansinya, sehingga sering disebut dalam satu rangkaian: 

tipomorfologi. Namun demikian, Moudon (1994), menyebutkan bahwa tipologi adalah gabungan 

antara studi tipologi dan morfologi, yaitu suatu pendekatan untuk mengungkapkan struktur fisik dan 

keruangan. Secara metodologi, untuk bisa merumuskan suatu tipologi arsitektur dalam arti 

klasifikasi dan pengelompokkan bangunan berdasarkan tipe-tipe tertentu, maka harus dilakukan 

terlebih dulu kajian morfologis pada satuan bangunan.  

Tipomorfologi dan  analogi merupakan bagian dari lima tipe pendekatan desain yaitu: 

analogi, metafora, esensi, konsepsi programatik, dan idealisasi. Analogi berupaya untuk 

mengidentifikasi hubungan yang sifatnya harafiah antara satu benda dengan benda lainnya. Satu 

benda diidentifikasikan mempunyai karakteristik yang diinginkan, dan hal ini dijadikan 

contoh/model bagi suatu rancangan.  Menurut Attoe dalam Snyder (1979) teori tentang apakah 

sebenarnya arsitektur itu meliputi identifikasi variabel-variabel penting. Dalam menganjurkan cara-

cara khusus untuk memandang arsitektur para ahli teori seringkali mendasarkan pada Analogi-

analogi. Berikut ini beberapa analogi yang telah berulang-ulang digunakan oleh para ahli teori 

untuk menjelaskan arsitektur.(Attoe,1979);(1) Analogi Matematis.(2) Analogi Biologis. (3) Analogi 

romantik.(4) Analogi Lingustik, dimaksudkan bangunan mampu memberikan informasi kepada 

pengamat dangan salah satu dari ketiga cara; a). model tata bahasa. b) model ekspresionis.c) model 

semiotik( ilmu tentang tanda).(5) Analogi Mekanik. (6) Analogi Pemecahan Masalah.(7) Analogi 

Adhocis dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan langsung dengan cara menggunakan bahan-

bahan yang mudah diperoleh dan tanpa mengarahke suatu tujuan/cita-cita Pedoman apa saja dapat 

dipakaiuntuk mengukur rancangan tersebut. (8) Analogi Bahasa Pola. (9)Analogi Dramaturgi.  
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Sama dengan beberapa teori yang dikemukakan Attoe dimana analogi juga bersifat linguistik  

dimana membentuk tatanan bahasa simbol. Analogi di dalam arsitektur digunakan seperti bahasa 

yang mempunyai fungsi, hal ini memiliki kesamaan dengan salah satu ciri analogi yang 

dikemukakan Abel (1997 : 87-88) yaitu: (1) Memperpanjang pengetahuan kita di dalam memahami 

arsitektur melalui penandaan dan pemaknaannya sebagai suatu bentuk dari suatu kebudayaan. (2) 

Merupakan suatu metoda yang dapat dipertanggungjawabkan dan teliti di dalam melakukan 

penyelidikan dunia arsitektur. (3) Sebagai suatu sistem komunikasi sosial di dalam menjelaskan 

produk arsitektural kepada lingkungannya. Kegiatan melakukan analogi didalam arsitektur sulit 

dilakukan tanpa memahami karakter dari analogi dimana menurut Ian Barbour dalam Abel 

(1997:99-100) Terdapat 3 karakter analogi yaitu;(1) Positif Analogi : Sifat dasar dan fungsi antara 

dua ide yang berbeda terlihat jelas.(2) Negatif Analogi : Sifat dasar dan fungsi antara dua ide yang 

berbeda tidak jelas, sehingga diperlukan penjelasan mengenai perbedaannya.(3) Netral Analogi : 

Sifat dasar dan fungsi tidak spesifik diantara tiap ide yang berbeda, dalam hal ini perlu dicari lagi 

kesamaan dan perbedaan diantara keduanya.  

Analogi selanjutnya dikemukakan oleh  Broadbent dimana analogi disini merupakan proses 

pencarian bentuk. Broadbent membagi pendekatan bentuk ke dalam 4 kategori (1980 : 25-54) ; 

(a) Pragmatik : Pendekatan melalui tahap percobaan, trial and error. Penciptaan bentuk terjadi 

berawal dari material yang ada yang diolah menggunakan alat yang dimiliki dan disesuaikan 

dengan keadaan iklimnya.(b) Ikonik yaitu Pendekatan melalui tradisi, kebiasaan yang telah umum 

dilakukan atau berdasarkan kesepakatan sosial. Dalam hal ini kondisi sosial dan budaya masyarakat 

setempat sangatlah berpengaruh.(c) Analogik : Pendekatan analogi alam, atau segala sesuatu. 

Melalui proses analogi akan muncul bentuk visual baru berdasarkan bentuk visual yang telah 

dikenal sebelumnya. Breuil (1952), mengasumsikan bahwa proses analogi telah digunakan oleh 

manusia gua didalam mengenali bentukan-bentukan seperti yang terlihat pada pahatan-pahatan 

gua.(d) Kanonik/geometrik yang kemudian dikembangkan menjadi Sintaksis : Pendekatan sistem 

geometris, matematis, keteraturan, modul dsb. Disini Broadbent menggunakan Analogi sebagai 

suatu mekanisme Synectics, yaitu proses untuk menterjemahkan analisa menjadi sintesa. Selain 

pendekatan bentuk Broadbent membagi tiga tipe analogi meliputi ;(1)Analogi Personal.(2) Analogi 

Langsung: Masalah desain dikaitkan dengan ilmu lainnya seperti seni, sains atau teknologi. (3) 

Analogi Simbolik. Kajian analogi selanjutnya dikemukakan oleh Donna P. Duerks (1993) dan 

Laseu (2001), pendapat yang dikemukan oleh Duerks dan Laseu hampir serupa dengan Broadbent 

akan tetapi didalam teorinya menambahkan analogi fantasi yaitu analogi fantasi adalah analogi 

yang mengibaratkan keadaan yang indah atau ideal untuk menciptakan sumber ide bagi pemecahan 

masalah.  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 383 
 

Didalam mengkaji tipomorfologi percandian kayu pada Candi Bumiayu dan Muaro Jambi 

peneliti menggunakan teori analogi dengan  pendekatan bentuk yang dikemukakan oleh Broadbent 

yaitu pendekatan melalui percobaan trial and error, pendekatan melalui tradisi, pendekatan 

analogik dimana muncul bentuk baru berdasarkan bentuk visual yang telah dikenal sebelumnya, 

dimana didalam penelitian ini arsitektur percandian kayu di Bali menjadi acuan didalam proses 

analogik. dan pendekatan lainnya adalah sistem geometris, matematis dan keteraturan. Selain itu 

kajian tipomorfologi ini bersifat diakronik dimana peneliti hanya melihat objek saat ini sebagai 

hasil dari rekonstruksi arkeolog akan tetapi sedikit melakukan penafsiran bentuk penyempurnaan 

berdasarkan studi komparasi dengan bangunan sejenis.  

 Penelitian Candi Bumiayu dan Muaro Jambi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat tipe candi kayu pada situs percandian penelitian dan penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap bagaimana bentuk candi kayu pada situs percandian Bumiayu dan Muaro Jambi. Hasil 

kajian yang dilakukan selama ini umumnya berupa penafsiran temuan komponen artefak pada situs 

sedangkan reka bentuk yang dilakukan arkeolog masih belum mengarah secara jelas dan berani 

didalam menafsirkan bentuk utuh dari candi tersebut temuan bentuk dan karakter candi kayu pada 

penelitian ini juga menguatkan bagaimana teori analogi berperan penting didalam merekonstruksi 

bentuk bangunan yang sudah rusak atau hilang wujud sebenarnya. Temuan tipe bentuk percandian 

ini akan menjawab keterkaitan kedua objek percandian dan mendapatkan gambaran arsitektur yang 

berkembang pada masa sriwijaya . 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Strategi penelitian menggunakan 

pengumpulan data secara simultan dan sequensial untuk memahami permasalahan dengan sebaik-

baiknya. Penelitian ini juga menggunakan metode field research atau penelitian lapangan. 

Pendekatan field research dipilih karena pendekatan ini lebih cenderung kepada pengamatan 

mendalam di lapangan terhadap sebuah objek mengingat penelitian ini berkaitan dengan bentuk dan 

tatanan ruang , sehingga perlu adanya pengukuran langsung dimensi obyek di lapangan. 

Permasalahan dan pertanyaan terhadap sebuah objek akan mudah ditemukan dengan observasi 

langsung dilapangan. 

Data primer akan lebih mudah dikumpulkan dengan pengukuran pada obyek candi-candi di 

Bumiayu dan Muaro Jambi. Variabel yang digunakan dalam proses analisis berupa bentuk, denah, 

ornamentasi dan pola tata letak. Analisis pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif  

Argumentatif dimana selain menjelaskan secara gambar juga tipo morfologi terkait dengan studi 

analogi dan menggali atau menjelaskan fenomena faktor yang mempengaruhi desain candi kayu 

terkait dengan korelasi percandian kayu di Jawa dan Bali .  
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Pada penelitian Candi Bumiayu dan Muaro jambi akan dilakukan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut yaitu; (a) Mengkaji desain arsitektur candi khususnya candi kayu yang terdapat di 

Jawa dan Bali dengan melihat aspek tipomorfologi bangunan Candi Bumiayu dan Muaro Jambi.(b) 

Melakukan kajian analogi dengan mendalami bentuk dan dan corak bangunan pura di Bali sebagai 

landasan didalam melakukan perbandingan atau persamaan bentuk dan konsep.(c) Merumuskan 

keterkaitan dan hubungan antara candi di Jawa Bali dengan objek Kajian, Melalui pendekatan 

kajian tipomorfologi.(d) Mengidentifikasi dan mengurai faktor yang mempengaruhi 

berkembangnya bentuk arsitektur candi pada objek kajian.  Perumusan Analisis dan Konsep Bentuk 

Candi. Hasil dari kajian perbagian elemen candi akan dikelompokan sesuai sub bahasan permasing-

masing bagian bangunan dan elemen temuan yang dianggap temuan akan dilakukan pendalaman 

melalui perbandingan analogi dengan objek candi di Jawa dan Bali yang menggunakan material 

Kayu.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didalam penelitian ini dipilih sembilan kasus penelitian dimana masing-masing empat kasus 

pada Candi Bumiayu meliputi Candi 1, Candi 2, Candi 3 dan Candi 8 sedangkan pada situs Muaro 

jambi ditetapkan lima kasus meliputi, Candi kedaton, Candi Tinggi, Candi kembar Batu, Candi 

Gedong I dan Candi Gedong 2. Berdasarkan kajian bentuk dari semua kasus termasuk pengamatan 

peninggalan komponen dan arca yang ditemukan menggambarkan bahwa terdapat penggunaan 

bahan kayu pada beberapa kasus yang diamati. Tipe candi kayu dapat ditemukan pada bentuk 

lubang pada sisi candi yang menggambarkan untuk letak sebuah kolom, selain itu terdapat umpak 

yang menyerupai base atau umpak kolom yang berfungsi sebagai empat pilar utama atau yang lebih 

dikenal dengan istilah soko guru. 

 

   

 

Gambar 1. Lubang pada sisi pinggir candi Kembar Batu (kiri) dan Candi gedong II (tengah), 

Umpak pada candi Kedaton (kanan) pada Situs Candi Muaro Jambi. 
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Lubang pada bagian candi ini jelas menggamparkan keberadaan  kolom kayu berbentuk balok 

yang berfungsi menopang struktur atap yang menaugi bangunan candi. Selain bukti lubang pada 

bangunan candi juga ditemukan umpak yang digunakan sebagai dasar kolom. Bukti selanjutnya 

yang menggambarkan bahwa jenis percandian ini merupakan bangunan candi kayu adalah dengan 

melihat peninggalan patung dan arca dimana pahatan patung dibuat utuh secara menyeluruh pada 

keempat sisi badan patung sehingga posisi patung dapat dilihat dari semua sisi dan dari jenis patung 

yang ditemukan memungkinkan posisinya berada ditengah atau mengisi bangunan suci tempat letak 

zona sakral dan memungkinkan bangunan inipun memiliki naungan berupa atap kayu.. Sedangkan 

kalau melihat patung pada Candi Bumiayu hanya dipahat pada sisi muka dan samping sedangkan 

pada bagian belakang berupa batu polos sehingga menyiratkan bahwa patung ini berada direlung 

atau menempel pada dinding candi.  

Pada situs Bumiayu belum ditemukan bukti kuat terdapat percandian kayu baik itu bekas 

umpak tiang atau lubang perletakan tiang, selain itu melihat dari sisa pecahan komponen candi tidak 

ditemukan komponen yang mengarah ke bangunan candi kayu. Meskipun kemungkinan besar 

terdapat bangunan kayu di Bumiayu akan tetapi peneliti tidak memaksakan dikarenakan belum ada 

bukti yang menguatkan keberadaan candi kayu. Meskipun demikian  Ada potongan bagian yang 

menyerupai umpak tiang di candi Bumiayu, akan tetapi bagian tersebut cenderung merupakan 

hiasan puncak bangunan candi.  

 

    

  A                                             B                                                   C                                 D 

Gambar 2. Gerbang di Percandian Muaro jambi (A), Gerbang pada Candi Waringin Lawang(B), 

Gerbang Candi bajang Ratu (C), Gerbang atau Kori Agung di Bali (D). 

 

Pemilihan kedua kasus percandian Bumiayu dan Muaro jambi bersifat saling melengkapi 

karena masing-masing temuan arkeolog memiliki temuan yang berbeda, meskipun di situs Bumiayu 

tidak ditemukannya pertanda candi kayu akan tetapi situs ini memiliki petunjuk yang jelas 

mengenai morfologi candi berupa ragam hias dan ornament, justru sebaliknya pada percandian 

muaro Jambi meskipun jelas petunjuk keberadaan candi kayu akan tetapi peninggalan komponen 

ornament maupun ragam hias sedikit sekali. Dengan demikian penelusuran bentuk candi kedua situs 
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bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Bentuk bangunan kayu lainnya pada situs Muaro jambi 

juga Nampak pada bangunan gerbang atau kori (istilah Bali). Selain itu menuju kedalam bangunan 

dalam gerbang candi terlihat pada sisi kiri dan kanan dinding dalam gerbang terdapat lubang 

dimana berdasarkan hasil pengamatan merupakan tempat menempelnya struktur kayu yang 

berfungsi sebagai pintu pembatas ruang dalam dan luar candi.membandingkan dengan bentuk 

gerbang di Bali dan gerbang model majapahit gerbang menuju candi pada situs percandian Muaro 

jambi bukan mengarah pada gerbang memiliki atap seperti kori pada gerbang di Bali hal ini 

dikarenakan umumnya untuk gerbang memiliki pintu atau atap lorong didalam gerbang tidak terlalu 

lebar sedangkan pada candi muaro jambi jauh lebih lebar mendekati dua meter sehingga 

berdasarkan pengamatan kemungkinan besar gerbang pada candi memiliki tiga tipe;(1) gerbang 

memiliki atap dimana bentuknya mendekati model pada goresan fragmen bata yang ditemukan, 

akan tetapi apabila modelnya seperti itu proporsi kolom terlalu besar hanya untuk menopang 

atap,(2) Gerbang berjenis gerbang bentar dimana menjulang akan tetapi tidak memiliki atap 

diatasnya,(3) Gerbang memiliki atap akan tetapi berbahan batu atau batu bata seperti gerbang kori 

di Bali atau gerbang pada candi Bajang di Jawa.  Jauhnya bentang antara dua kolom gerbang 

menyiratkan bahwa apabila secara analog memiliki bentuk gerbang beratap maka secara teknologi 

percandian ini jauh lebih maju di banding dengan teknologi bentang atap gerbang di Jawa dan Bali.  

Keberadaan bangunan kayu pada candi Muaro jambi juga Nampak jelas pada gambar goresan 

fragmen batu-bata yang ditemukan disekitar candi dimana pada gambar tersebut Nampak terlihat 

dua tipe bangunan yaitu berupa struktur atap yang menyerupai bale atau wantilan akan tetapi 

berbeda dengan pendopo atau wantilan di Jawa dan Bali, pada gambar goresan ini pendopo 

memiliki lantai berundak bertingkat lebih tinggi pada bagian tengah ruang. Perbedaaan tinggi lantai 

bangunan ini mencerminkan persamaan dengan rumah tradisional di Jambi maupun Sumatera 

Selatan dimana perbedaan ketinggian lantai ini terdapat pada Arsitektur Rumah Limas yang 

menyerupai punden berundak atau lebih dikenal dengan istilah kekijing.  

   

      

           A                                            B                                     C 

Gambar 3. Gambar goresan pada bata menyerupai pendopo atau bale (A , B), Gambar goresan pada 

bata bercorak tampak bangunan rumah tinggal (C) 
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Model candi kayu pada kasus penelitian berbeda dengan wantilan atau pendopo yang ada di 

Bali hal ini dapat dilihat dari lubang di ujung denah bangunan sehingga konsep kolom tertanam 

pada lubang sedangkan umumnya perletakan tiang berada di atas batu atau yang dikenal dengan 

sistem umpak. Melihat dari konfigurasi lubang dan umpak maka bangunan kayu diatas candi 

tersebut memiliki tiga pendekatan ragam tipe bentuk konfigurasi (1) bangunan berupa bale bertiang 

12 tanpa soko guru pada bagian tengahnya,(2) bangunan berupa pendopo dengan empat kolom 

diatas umpak, (3) bentuk ketiga merupakan bentuk pada umumnya untuk bangunan bentang lebar 

berupa wantilan atau pendopo yaitu bangunan bertiang keliling dengan empat pilar utama pada 

bagian tengah yang dikenal dengan soko guru. Dengan  menganalisa goresan gambar bangunan 

beratap kayu pada batu bata terlihat jelas adanya sistem struktur yang menyerupai pendopo dimana 

terdapat empat pilar kolom pada bagian inti bangunan, akan tetapi berbeda dengan bangunan 

wantilan atau pendopo yang ada di Jawa dan bali dimana pada gambar terlihat bentuk lantai nya 

bertingkat pada bagian ruang inti ditengah bahkan apabila mengamati proporsi gambar jarak antara 

lantai pinggir dan tengah cukup jauh selisihnya. Selain itu berbeda dengan bentuk atap pendopo dan 

wantilan pada umumnya yaitu berbentuk piramida (tumpang), sedangkan pada gambar terlihat 

seperti atap prisma yang sering dijumpai pada bangunan rumah pada umumnya, sedangkan pada 

relief yang lain bentuk atap menyerupai bentuk pelana yang menyudut sepeti bentuk rumah dataran 

tinggal di sumatera bagian selatan. 

 

 

 

Gambar 4. Ilustrasi bangunan Kayu pada Gerbang dan Bale 

 

Bentuk atap pelana yang menjorok keluar pada bagian atas ini juga persis dengan relief yang 

ada pada beberapa tipologi atap bangunan kayu yang ada di candi Borobudur. Pada gambar goresan 

bata juga menjelaskan terdapat dua tipe pendopo atau bangunan kayu dimana bentuk 1 berupa 

bangunan kayu yang berdiri diatas tiang berbentuk panggung sedangkan bentuk bangunan yang 

beratap pelana berdiri diatas sesuatu fundamen masif. Berdasarkan kajian teori pendekatan analogik 

dirasakan sangat membantu didalam merekonstruksi bentuk atau mencari bentuk yang sudah hilang 

informasinya, teori analogi dengan  pendekatan bentuk yang dikemukakan oleh Broadbent yaitu 
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pendekatan melalui percobaan trial and error merupakan sebuah eksplorasi yang memang 

terkesanberani akan tetapi justru mampu membuka peluang menemukan tipologi bentuk yang ideal, 

pendekatan melalui tradisi juga peneliti bisa mengaitkan dengan sistem tradisi yang ada khususnya 

disekitar wilayah kajian, pendekatan analogik dimana muncul bentuk baru berdasarkan bentuk 

visual yang telah dikenal sebelumnya paling banyak membantu seperti halnya bentuk antefik yang 

dijumpai di Bumiayu memiliki bentuk dan motif yang sama dengan di Bali sehingga penempatan 

posisi akan lebih mudah didapatkan. 

Berdasarkan temuan didalam penelitian ini bentukan candi kayu pada objek penelitian 

memiliki konsep yang berbeda dengan percandian yang ada di jawa dan bali hal ini menguatkan 

bahwa di Sumatera memiliki peradaban yang tinggi dimana sudah diketahui pada saat bersamaan 

juga berdiri kerajaan maritim Sriwijaya yang menguasai sumatera dan selat malaka. Melihat bentuk 

bangunan kayu pada goresan batu bata dapat dilihat bangunan bale atau pendopo dengan lantai 

yang bertingkat seperti kekijing dan bentuk atap pelana yang membentuk sudut pada tebeng 

layarnya serupa dengan rumah tradisional atau vernacular yang ada pada permukiman di dataran 

tinggi sumatera bagian selatan. 

 

KESIMPULAN 

Bangunan percandian kayu ditemukan umumnya pada Situs Candi Muaro jambi akan tetapi 

pada situs Muaro Jambi tidak banyak dijumpai fragmen atau antefik sehingga secara morfologi 

bentuk detail candi sulit untuk di rekonstruksi. Untuk bentuk candi kayu temuan dilapangan 

membaginya kedalam empat bangunan kayu yang ada yaitu; a) bangunan bale berukuran besar 

dimana terdapat dua belas tiang dengan empat sokoguru di ruang inti, b) bangunan bale berukuran 

kecil dimana hanya terdapat empat tiang ,c) bangunan bale dengan 12 tiang ditambah 4 tiang 

sokoguru akan tetapi berupa bangunan kayu yang berdiri diatas umpak batu yang merupakan 

bangunan penunjang upacara atau kegiatan social. Pendekatan teori yang dikemukakan Broadbent 

sngat membantu didalam pencarian bentuk dan mengaitkan bentuk antara objek dimana teori ini 

membuka berjuta kemungkinan dan tidak banyak batasan didalam mencari dan merekonstruksi 

sebuah bentukan. Berdasarkan temuan dan bentuk percandian kayu pada penelitian ini,  karakter 

percandian kayu pada situs Bumiayu dan Muaro Jambi mempunyai karakter dan tipe yang berbeda 

dengan candi kayu di Jawa dan Bali secara morfologis memiliki karakter bangunan kayu di 

sumatera bagian selatan pada umumnya. 
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ABSTRAK 

 

Jalan merupakan elemen pembentuk kota, dimana masyarakat paling banyak menghabiskan 

waktunya. Sebagai satu jalan terfavorit di kota Bandung[1], Jalan Ir.H. Djuanda atau yang dikenal 

sebagai jalan Dago memiliki banyak potensi sebagai sebuah Great Street. Great Street sendiri 

adalah istilah yang dikenalkan oleh Allan B Jacobs pada bukunya Great Street di tahun 1993, yang 

terus berkembang dan diterapkan hingga sekarang. Tujuan dari paper ini adalah mengidentifikasi 

kriteria Great Street pada Jl. Ir. H. Djuanda Bandung, sehingga dapat dirumuskan potensi dan 

permasalahan perancangan sebuah jalan yang baik dan kontesktual di kota Bandung. Beberapa 

kriteria yang menjadi pembahasan adalah activity, comfortable and amenities, walkability and 

transportation option, visual attractiveness dan Local Identity. Metode yang digunakan dalam 

penelitian kuantitatif ini adalah studi literatur, penyebaran questioner dan observasi, sedangkan 

metode analisi data mengunakan analisis data teks, analisis distribusi dan analisis kontingensi. Hasil 

dari penelitian ini diketahui bahwa potensi fungsi yang paling disukai adalah sebagai tempat 

perlintasan dan wisata kuliner. Namun terdapat pertentangan variable antara hal yang paling disukai 

terhadap cara menggunakan jalan, yakni bahwa trotoar menjadi hal yang paling disukai dari jalan 

Dago dimana akan sulit untuk menikmati trotoar dari kendaraan bermotor yang menjadi pilihan 

terbanyak dalam menggunakan jalan tersebut.  

Kata Kunci: Great Street; Bandung; Dago; Analisis Korespondensi; Analisis Kontingensi 

 

PENDAHULUAN  

Dalam perencanaan dan perancangan kota, jalan sebagai elemen penghubung memiliki 

peranan penting. Kota Bandung yang saat ini tengah menggalakan pembangunan infrastruktur [2] 
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juga tengah mencanangkan konsep Bandung Great Street, sebuah konsep yang mengusung Sense of 

Community, Enhance Interaction, Accesible, Desirable dan Walkability dalam perencanaan sebuah 

jalan. Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) Bandung merupakan jalan yang paling disukai berdasarkan 

persepsi penggunanya [1], oleh karena itu perlu dikaji potensinya sebagai sebuah Great Street 

sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan konsep Bandung Great Street yang 

kontekstual. 

Permasalahan pada kualitas jalan saat ini merupakan akumulasi dari berbagai aspek dan 

waktu. Berbagai penelitian [3]–[6] telah menyatakan bahwa perkembangan kota mulai 

mengenyampingkan nilai-nilai kemanusian sehingga kota yang terbentuk hanya mampu 

mengakomodasi segilintir kepentingan. Dalam mengatasi hal tersebut perencana dan perancang 

kawasan dan lingkungan perkotaan perlu mengembangkan metode efektif dalam menggali nilai-

nilai kontekstual pada kawasan yang dibangun. Dalam penelitian ini jalan sebagai ruang publik 

menjadi salah satu objek yang dapat digali dengan seksama mengenai informasi kondisi eksisting 

yang sudah ada, sehingga potensi kontekstual dari suatu preseden jalan yang sudah ada, dapat 

menjadi salah satu acuan dalam perencanaan dan pembangunan berikutnya yang lebih baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan persepsi pengguna Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) 

Bandung sebagai landasan untuk merumuskan suatu kriteria Great Street di kota Bandung.  

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantatif dengan sifat penelitian eksploratif untuk 

mendapatkan informasi mengenai kriteria Great Street pada Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) ditinjau 

dari persepsi pengguna jalan. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner online secara random. 

Jumlah responden yang didapat 60 orang dengan responden penduduk Bandung 33 orang dan 

Penduduk bukan Bandung 27 orang. Kuesioner online berisi pertanyaan kuantitatif (close-ended) 

mengenai umur, jenis kelamin dan latar belakang pendidikan serta pertanyaan kualitatif dengan 

struktur pertanyaan terbuka (open-ended).  

 

Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data kualitatif digunakan analisis konten, analisis distribusi, dan analisis 

kontingensi. Content analysis dilakukan pada studi literatur dengan merumuskan kategori antara 

teori Bandung Great Street, Great Street Allan B. Jacobs dan PPS (Project For Public Space). 
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Kemudian dilakukan axial coding dengan membuat kategori kriteria. Dilanjutkan dengan 

mengembangkan kategori menjadi pertanyaan open-ended pada kuesioner. Dilanjutkan lagi dengan 

analisis distribusi untuk melihat kriteria pertanyaan mana yang paling sering muncul dari 

responden. Selanjutnya dilakukan selective coding dengan melihat hubungan antara kategori 

menggunakan analisis kontingensi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap pertama adalah melakukan analisis data text terhadap literature Great Street, untuk 

kemudian menjadi dasar pengembangan pertanyaan kepada responden seperti pada tabel 1.   

 

Tabel 1. Tabel perbandingan kriteria Great Street (sumber :Syarlianti, 2016) 
No Literature Great Street Criteria Issues Normative Variable 

1 Alan B Jacobs 1. Places for walk 
with leisure 

2. Physical comfort 
3. Definition 
4. Qualities that 

engage the eyes 
5. Transparency 
6. Complimentary 
7. Maintenance 
8. Quality of 

construction and 
design 

1. Activities 
2. Street Furniture 
3. Comfort 
4. Walkability 
5. Corridor 

Perimeter 
(building, tree) 

6. Maintenance 

1. Activities 
2. Comfortable & 

Amenities (Street 
Furniture, trees, 
etc.) 

3. Walkability & 
Transportation 
option 

4. Visual 
attractiveness 

5. Local Identity 
 

2 PPS 1. Access and linkage 
2. Uses and activities 
3. Comfort and image 
4. Sociability 

1. Walkability 
2. Transportation 

option 
3. Activities 
4. Local identity 
5. Amenities (street 

furniture, tree, 
etc.) 

6. Visual 
attractiveness 

3 Bandung 
Great City 

1. Sense of 
community 

2. Enhance interaction 
3. Accessible 
4. Desirable  
5. Walkability 

1. Activities 
2. Identity 
3. Transportation 

option  
4. Walkability 

 

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis distribusi terhadap hasil persepsi responden 

mengenai alasan menyukai Jalan Dago Bandung seperti pada gambar 1, sehingga didapatkan Jalan 

Dago disukai karena tingkat kerimbunannya (24%), memiliki trotoar yang baik (19.9%) dan 

Strategis (19.9%). Analisis distribusi berikutnya seperti pada gambar 2 dilakukan untuk melihat 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 393 
 

tujuan dari responden ke Jalan Dago, analisis ini menghasilkan tujuan penggunaan Jalan Dago 

sebagai jalur perlintasan sebanyak 39%, kemudian disusul sebanyak 19.9% untuk wisata Kuliner 

dan Wisata Belanja. Sedangkan analisis distribusi pada gambar 3 dilakukan untuk melihat hasil 

dominan dari hal yang dianggap menarik, sebanyak 31.1% menganggap Pohon dan Taman 

merupakan hal yang menarik, kemudian variasi aktifitas sebanyak 26.1% dan fasilitas pedestrian 

16.8%. 

Hal ini menunjukan bahwa sebuah Great Street di Bandung harus mengakomodasi aspek 

comfortable & amenities terkait dengan keteduhan dan suhu. Variable activity diwakilkan dengan 

tujuan pengguna jalan Dago, yaitu sebagai jalur perlintasan, wisata belanja dan wisata kuliner. Hal 

ini juga merujuk pada Local Identity yang dimaksud pada tabel 2.  

 

 
Gambar 1. Analisis distribusi alasan pemilihan 

Jalan Dago  
 

 
Gambar 2. Analisis distribusi Tujuan ke Jalan 

Dago 
 

 

 
Gambar 3. Analisis distribusi hal yang menarik dari Jalan Dago 
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Tahap kedua adalah melakukan analisis kontingensi untuk mengungkap pola keterkaitan 

antara usia, status kependudukan, cara menggunakan jalan, serta companion terhadap tujuan 

penggunaan jalan (Gambar 4,5,6 dan 7) dan hal yang menarik pada Jalan Dago Bandung ( Gambar 

8, dan 9). Dari analisis didapatkan bahwa terdapat perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk 

Bandung dalam memaknai Jalan Dago. Penduduk Bandung cenderung menggunakan Jalan Dago 

sebagai Jalur Perlintasan, sedangkan Penduduk Bukan Bandung memaknai Jalan Dago sebagai jalur 

perlintasan, tujuan wisata belanja, serta tujuan wisata kuliner seperti terlihat pada gambar 4. Hal ini 

sesuai dengan penyataan bahwa lingkungan fisik memberikan makna yang berbeda-beda, sehingga  

pengaruh, tingkat kepentingan serta pengaruh pada perilaku tergantung pada makna orang 

tersebut.[7] 

Kemudian melihat hubungan usia dan tujuan penggunaan jalan Dago pada gambar 5, 

didapatkan bahwa jalur perlintasan menjadi tujuan yang didominasi segala usia, dengan usia 26-35 

tahun merupakan pengguna dominan yang juga bertujuan wisata kuliner dan wisata belanja di jalan 

Dago Bandung. Diikuti dengan analisis terhadap hubungan companion terhadap tujuan penggunaan 

jalan Dago pada gambar 6, yang memperlihatkan seluruh pengguna menggunakan Jalan Dago 

sebagai perlintasan baik sendirian, bersama keluarga, ataupun teman.  

Hal ini berarti bahwa sebagai jalan terbaik dari Bandung, Jalan Dago dinikmati oleh usia produktif 

secara bersama dengan aktivitas terbanyak adalah sebagai jalur perlintasan. Ini juga didukung oleh 

analisis gambar 7 yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor pribadi masih mendominasi 

penggunaan jalan Dago Bandung.  

 

Gambar 4. Analisis kontingensi status 
penduduk terhadap tujuan penggunaan Jalan 

Dago 
 

Gambar 5. Analisis kontingensi Usia pengguna 
jalan terhadap tujuan penggunaan Jalan Dago 
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Gambar 6. Analisis kontingensi Companion 

terhadap tujuan penggunaan Jalan Dago 
 

Gambar 7. Analisis kontingensi cara penggunaan 
jalan terhadap tujuan penggunaan Jalan Dago 

 
 

 

 
Gambar 8. Analisis kontingensi antara aspek 
Companion dengan Hal dianggap menarik 

 

 

 
Gambar 9. Analisis kontingensi antara cara 
menggunakan jalan dan hal yang dianggap 

menarik 

Berdasarkan analisis diatas didapatkan pola sebuah Great Street di Bandung berdasarkan persepsi 

pengguna jalannya seperti pada tabel 2. 
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Tabel 2. Pola Kriteria Great Street Pada Jalan Dago Bandung 
Variabel Analisis Distribusi Analisis Kontingensi & 

Pemaknaan 
Kriteria Kontekstual  

Aktifitas - Dominasi 
sebagai Jalur 
Perlintasan 

- Wisata 
Belanja 

- Wisata 
Kuliner 

Banyak dilakukan oleh 
penduduk setempat dengan 
berbagai usia menggunakan 
kendaraan bermotor pribadi 
(evaluasi : tidak sesuai 
dengan kriteria sebuah 
Great Street yang 
mengakomodir semua 
golongan [3]) 

- Memasukan aktivitas wisata 
kuliner dan wisata belanja 
sebagai bagian dari perencanaan 
jalan 

 

Comfortable & 
amenities 

- kenyamanan 
termal 
(rimbun) 

Vegetasi memberi banyak 
dampak baik sebagai bagian 
dari disain sebuah jalan [8] 

- Menggunakan vegetasi sebagai 
elemen pelindung, pembatas 
sekaligus estetika  

- Trotoar yang 
baik 

- Lebar; tidak ada 
tempat parkir; tidak 
ada marka jalan; 
warna material yang 
sama dengan jalan; 
([9] 
- keterpeliharaan fisik 
jalan, kualitas disain 
lingkungan, area 
buffer, furniture jalan, 
ketertiban, menjadi 
destinasi dan children 
friendly [10] 

- Lebar 
- Memiliki batas terhadap jalur lalu  

lintas 
- Memiliki furniture jalan yang baik 

(tempat duduk, tanaman, parkir 
sepeda)[11] 

- Menjadi destinasi/ tujuan 
- Terpelihara 

Walkability & 
Transportation 
Option 

- Letak jalan 
Strategis 

- Aktifitas bejalan kaki 
banyak dilakukan oleh 
wisata belanja 
- Unsur vegetasi dan variasi 
- aktifitas menjadi daya 

Tarik untuk melakukan 
kegiatan berjalan (gambar 
9)  

- (evaluasi : pengguna 
jalan kurang 
memperhatikan 
kesinambungan 
transportasi umum 
sebagai cara untuk 
mencapai atau 
menggunakan jalan) 

-  

- Memperhatikan kseinambungan 
transportasi umum sebagai 
pendukung pencapaian jalan 
 

Visual 
Attractiveness 

- Pohon dan 
taman 
 

- Kesan visual paling 
banyak didapatkan oleh 
penguna kendaraan 
bermotor (gambar 9)  

- Menggunakan pohon 
dengan tajuk yang lebar; 
vegetasi dengan bunga 
berwarna cerah; 
pengaturan jarak antar 

- Menggunakan pohon dengan 
tajuk yang lebar; vegetasi 
dengan bunga berwarna 
cerah; pengaturan jarak antar 
pohon yang tepat 

- Mempertimbangkan jarak 
pohon yang memberi 
kenyamanan tidak hanya 
pedestrian, namun juga 
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pohon yang tepat [8] 
- (evaluasi : perhatian 

terhadap potensi 
langgam arsitektur 
kolonial kurang 
mendapatkan perhatian) 

mendukung traffic calming 
[12] 

 

- Variasi 
aktifitas 

- Memungkinkan 
aktifitas yang 
menstimulasi interaksi 
sosial (gambar 8) 

- Variasi aktifitas pada 
jalan terdapat pada 
sudut-sudut 
persimpangan jalan 
[11] 

- Menggunakan variasi aktivitas seperti 
wisata belanja dan wisata kuliner 

- Merencanakan sudut-sudut jalan 
sebagai simpul variasi aktivitas 

Local Identity - Pohon dan 
taman 

- Variasi 
aktifitas 

- (Evaluasi) Kriteria 
identitas lokal belum 
tergali dari kondisi 
eksisting 

- (Evaluasi) Terdapat 
langgam arsitektur 
kolonial yang menjadi 
potensi jalan Dago 

- Menggali potensi lokal dan 
menerapkannya dalam 
perencanaan dan perancangan 
jalan 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas didapatkan kriteria Great Street di Bandung berdasarkan 

studi kasus Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) sebagai salah satu jalan terbaik di kota Bandung. Beberapa 

pola tersebut antara lain ditinjau dari: Activity mewakili kriteria aktifitas yang bervariasi (salah 

satunya dengan memberi fungsi wisata belanja dan wisata kuliner); Comfortable and Aminities 

yang meliputi kenyamanan suhu serta kondisi trotoar yang lebar beserta kelengkapan dan 

keterpeliharaannya; Walkability and Transportation option yang mengindikasikan kesinambungan 

transportasi umum sebagai sarana pendukung; Visual Attractiveness memberikan pertimbangan 

agar elemen vegetasi tidak hanya menaungi pejalan kaki namun juga memberikan efek traffic 

calming, selain itu potensi aktifitas Jalan juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik visual yang 

juga terkait dengan Local Identity.  

Selain didapatkan pola kriteria sebuah Great Street, didapatkan pula evaluasi terhadap Jalan 

Ir. H. Djuanda Bandung yakni, aktifitas yang menonjol adalah sebagai jalur perlintasan sedangkan 

aktifitas lain seperti wisata belanja dan wisata kuliner hanya menjadi destinasi bagi penduduk bukan 

Bandung. Hal ini perlu peningkatan variasi aktifitas sekaligus disain streetscape jalan Dago yang 

mengakomodasi kebutuhan lokal. Dago terkesan seperti destinasi bagi penduduk luar Bandung 

yang hidup di akhir minggu ketika turis luar kota berdatangan, namun hanya berfungsi sebagai jalur 

perlintasan bagi penduduk aslinya.  

Jalan Ir. H. Djuanda juga kurang mengakomodir semua pengguna jalan, terutama bagi usia 
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lanjut dan anak-anak. Berdasarkan observasi didapatkan fakta bahwa kondisi trotoar tidak 

terpelihara dengan baik, hal ini mencerminkan ketidaksingkronan antara apa yang dirasakan 

pengguna jalan dengan kondisi sebenarnya. Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui latar belakangnya agar menjadi pertimbangan perencanaan jalan yang lebih baik di 

masa depan.  Pengguna jalan juga kurang memperhatikan peranan transportasi umum sebagai 

sarana pendukung serta kurang melihat kekhasan langgam arsitektur kolonial di Jalan Dago sebagai 

sebuah potensi atau pembentuk keberhasilan suasana sebuah jalan. 
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ABSTRAK 

 

Desain shaft drive pulley yang digunakan diperuntukan untuk pengangkutan material angkut yang 

lama, yaitu campuran batubara dan tanah dengan masa jenis yang lebih berat, sedangkan sekarang 

hanya mengangkut batubara jenis sub bituminus dari stockpile yang telah tersedia. Perlu dilakukan 

analisis bagaimana kondisi tegangan shaft drive pulley jika material angkut hanya batubara jenis 

sub bituminus. Analisis tegangan yang terjadi pada shaft drive pulley akibat pembebanan lentur dan 

puntir, selain secara teoritis juga diperlukan simulasi menggunakan software Autodesk Inventor 

2016 dengan input data dari gaya resultan tarikan belt, gaya dari beban drive pulley, gaya dari 

komponen penggerak serta torsi yang dialami poros dari motor penggerak. Hasil analisis 

menunjukan bahwa, shaft drive pulley dalam kondisi aman digunakan untuk pembebanan yang 

dilakukan karena nilai tegangan Von Mises masih jauh dibawah endurance limit material tersebut. 

Hasil simulasi dengan menggunakan software Autodesk Inventor 2016 juga sesuai dengan 

perhitungan teoritis yang menunjukan kondisi kritis pada bagian akhir diameter terkecil sebelum 

kenaikan tingkatan poros dengan safety factor yang tidak berbeda jauh sebesar 3,06 dan 3,38. Nilai 

tegangan pada kondisi kritis poros pada profil chamffer sebaiknya dihindari dan diganti dengan 

radius atau fillet sehingga mengurangi konsentrasi tegangan yang terjadi pada bagian tersebut. 

Kata Kunci: Shaft Drive Pulley, Analisis tegangan, Tegangan Von Mises, Autodesk Inventor 2016.  

 
PENDAHULUAN 

Belt conveyor merupakan salah satu alat angkut material yang paling banyak di pakai di 

industri. Pada kerja belt conveyor, seluruh proses pemindahan material oleh belt conveyor di 
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jalankan oleh motor listrik yang memutar drive pulley. Pada bagian dalam drive pulley tersebut 

terdapat poros atau shaft yang meneruskan tenaga dari motor listrik yang berguna untuk memutar 

drive pulley sehingga disebut shaft drive pulley. Pada  shaft drive pulley terdapat berbagai macam 

gaya-gaya yang bekerja dari pembebenan yang diberikan di sistem belt conveyor itu sendiri. 

Bekerjanya gaya ini pada poros akan mengakibatkan terjadinya tegangan di dalam struktur material 

poros tersebut. Tegangan pembebanan maksimum akibat gaya sangat menentukan sekali bagi 

keberhasilan material poros untuk bertahan dari kerusakan. Sehingga menjadi batasan maksimum 

bagi kekuatan struktur material benda untuk bertahan dari pembebanan lebih atau diluar kondisi 

normal operasi pada shaft drive pulley tersebut. Maka, untuk menghindari kegagalan material dalam 

menghadapi pembebanan, besarnya tegangan pembebanan yang terjadi tidak boleh melebihi 

tegangan izin dari material yang digunakan.  

Desain shaft drive pulley yang digunakan diperuntukan untuk pengangkutan material angkut 

yang lama, yaitu campuran batubara dan tanah dengan masa jenis yang lebih berat, sedangkan 

sekarang hanya mengangkut batubara dari stockpile yang telah tersedia. Perlu dilakukan analisis 

bagaimana kondisi tegangan shaft drive pulley jika material angkut hanya batubara. Dalam 

melakukan analisis tegangan yang terjadi akibat pembebanan atau gaya-gaya yang terjadi pada shaft 

drive pulley, selain secara teoritis juga diperlukan simulasi menggunakan software Autodesk 

Inventor 2016 dengan input data dari gaya resultan tarikan belt, gaya dari beban drive pulley, gaya 

dari komponen penggerak serta torsi yang dialami poros dari motor penggerak. Sehingga penulis 

dapat menganalisis gaya -gaya yang terjadi pada poros yang mengakibatkan terjadinya tegangan 

pada poros tersebut dan menganalisis daerah kritis yang sering mengakibatkan kerusakan pada shaft 

drive pulley. Setelah mendapatkan hasil dari analisis yang dialakukan, dapat diberikan saran dalam 

mengurangi konsentrasi tegangan yang mengakibatkan kerusakan pada shaft drive pulley tersebut. 

 

Tinjauan Pustaka 

Shaft atau poros merupakan suatu bagian stasioner yang berpenampang bulat yang menerima 

beban lentur, punitr dan gabungannya. Pada penelitian kali ini penulis melakukan analisis tegangan 

pada shaft drive pulley dengan karakteristik poros pejal dengan kombinasi beban lentur dan puntir. 

Teori yang digunakan yaitu teori kegagalan Von Mises dan dibandingkan dengan endurance limit 

material secara empiris. Persamaan yang digunakan sebagai berikut: 

 

 =                (1) 
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 = 0,34                      (2) 

 = ,    (Terjadinya kegagalan)                  (3) 

 

Nilai tegangan yang terjadi pada poros dengan arah sumbu multi aksial didapat dari momen 

dan torsi yang terjadi pada shaft drive pulley tersebut dengan persamaan: 

  =                      (4) 

 =                      (5) 

 

Konsentrasi tegangan yang terjadi dengan profil chamffer menggunakan pendekatan Peterson 

Factors for Stress Concentration ( ). 

 

Gambar 1. Peterson Factors for Stress Concentration ( ) 

 Sehingga nilai tegangan maksimum pada daerah kritis poros di pengaruhi besaran nilai : 

max =  .                      (6) 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun metode dalam penulisan makalah kali ini antara lain : 

 Analisis secara teoritis dari tinjauan pustaka  

 Pengambilan data dari survey lapangan 

 Melakukan simulasi sebagai pembanding hasil dengan teoritis 

 Menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang didapat. 

 

Data Lapangan 

Proses pengambilan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung atau survey lapangan ke PT Bukit Asam Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Data yang 

didapat diolah pada perhitungan teoritis dan digunakan untuk input load pada simulasi 

menggunakan software Autodesk Inventor Profesional 2016. 

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan pada saat survey lapangan sebagai berikut: 

1. Data Desain Shaft Drive Pulley 

Desain yang digunakan shaft drive pulley yang digunakan pada conveyor excavating 40 

Tambang Air Laya PT. Bukit Asam Tanjung Enim ditunjukan pada gambar teknik dibawah ini: 

 

Gambar 2. Desain shaft drive pulley 

 

2. Data Pembebanan lentur 

Beban lentur yang dialami oleh poros dialami akibat dari massa yang ditahan poros, dengan 
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parameter data yang didapat dari Design Project P83BA sebagai berikut : 

 Jalur conveyor excavating 40  

Panjang jalur, L =  483,4 m 

ketinggian jalur, H =  36 m 

Kecepatan belt, v =  5,5 m/s 

Koefisien panjang konveyor, C  =  1,23 pada jalur 483,4 m  

Koefesien gesek, f      = 0,023 (kondisi operasi v >5,5m/s) 

 Material yang di angkut  

Massa jenis batubara,  =  0,80 t/m3 (Sub-bituminus, run of mine) 

Sudut surcharge material, α =  25o (Sub-bituminus ROM,  = 0,80 t/m3) 

Cross Section Area, A =  0,18774 m2 pada α : 25o dan β : 40o  

Massa material qG =  150,19 kg/m 

Massa belt, qB  =  47,9 kg/m 

 Spesifikasi idler yang dibutuhkan 

Massa idler pembawa, MRo =  29,0 kg/m 

Jarak antar idler pembawa,  =  1,25 m   

Massa idler balikan, MRu =  5,5 kg/m 

Jarak antar idler balikan,   =  6,25 m 

Sudut gantung ilder balikan, ε =  15o 

Sudut gantung ilder pembawa,β =  40o 

Faktor lintasan sabuk, Cε =  0,47  untuk sudut idler 400  (interpolasi) 

 Spesifikasi puli yang dibutuhkan  

Sudut kontak puli dan belt ,    =  1890  

Sudut Antara puli atas  

dan puli bawah,    =   90 

Sudut belt dan konstruksi  
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drive unit CE 40  ,    =  120  

Massa puli  =  4622 kg 

Diameter puli =  1250 mm 

Panjang puli =  1400 mm 

Koefisien gesek puli dan belt, µ =  0,45  

 Beban dari komponen penggerak 

Beban drive unit 380 kw =  10,1 ton (motor listrik,gearbox dan ponton) 

Panjang ponton =  5250 mm (tahanan komponen penggerak) 

 

3. Data Pembebanan Puntir 

Beban puntir yang dialami oleh poros akibat dari torsi yang diberikan pada kedua ujung poros 

dari motor listrik conveyor excavating 40. Dengan data sebagai berikut : 

Daya motor maximum, P     =  380 kW 

Efesiensi, ɳmotor      =  0,80 

Daya motor sebenarnya, Pact      =  303 kW 

Gear rasio reducer, i      =   1 : 11,95 

Putaran input, n1      =  980 rpm 

Putaran output, n2      =  82 rpm 

Kecepatan sudut input,      =   =   =  102,67 rad/s 

Kecepatan sudut output,      =   =   =  8,59 rad/s 

Tegangan pada motor, V     = 6000 V 

Arus operasi normal, Imax     = 40 s/d 48 A 

Arus beban kosong, Imin     = 15 A 

Data yang didapat dari pembebanan lentur dan puntir diatas di ubah ke gaya pada sumbu 

multi aksial dan mendapatkan momen pada setiap diameter yang akan dianalisis. Untuk nilai gaya 

yang didapat dari kondisi pembebanan diatas sebagai berikut: 

 Gaya resultan tarikan belt atas dan bawah (FR)   

Menggunakan referensi buku Perencanaan, Pemasangan & Perawatan Konveyor Sabuk dan 

Peralatan Pendukung (Toha, J. 2002) DIN 22101 didapat gaya tarik belt sebesar 133605,66 N 

 Gaya akibat beban puli (FP)  
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Beban yang diberikan oleh puli akibat dari instalasi puli ke poros sebagai mentransfer putaran 

belt, sehingga gaya akibat beban puli tersebut sebesar 45341,82 N 

 Gaya dari beban komponen penggerak (FD) 

Beban yang diberikan oleh komponen penggerak terjadi pada ujung poros sebagai 

mentransfer putaran motor penggerak sebesar 49540,5 N 

 

Simulasi  

Simulasi dilakukan untuk mendapatkan distribusi tegangan yang dialami pada shaft drive 

pulley, juga sebagai pembanding dari hasil teoritis yang dilakukan. Jenis simulasi yang dilakukan 

pada penilitian kali ini menggunakan Environment-Static Analysis dengan setengah pemodelan dan 

beban yang diberikan. Pemberian beban dilakukan pada saat sepanjang jalur belt conveyor terisi 

penuh batubara. Proses simulasi yang dilakukan pada Autodesk Inventor 2016 ini terbagi dalam 

tahap pre-processing dan post processing. 

1. Tahap pre-processing 

Pada tahap ini dilakukan pemodelan desain dan penentuan jenis material yang digunakan pada 

shaft drive pulley. 

3. Tahap post-processing 

Pada tahap ini masuk ke proses simulasi yang dimulai dari pemberian meshing, kondisi batas, 

input data, run simulasi dan result yang didapat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil penelitian  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil yang didapat sebagai berikut: 

a. Analisis tegangan yang dilakukan pada penilitan kali ini secara teoritis dan simulasi. Nilai 

tegangan yang didapat pada setiap tingkatan diameter ditunjukan pada tabel dibawah ini: 

 
 

Diameter 

Tegangan Von 

Mises, 

(Teoritis) 

Faktor 

keamanan, 

(Teoritis) 

Tegangan Von 

Mises, 

(Simulasi) 

Faktor 

keamanan, 

(Simulasi) 

 

Persentase eror 

(%) 

180 mm 50,69 MPa 3,79 51,81 MPa 3,71 2,21 % 

210 mm 37,82 MPa 5,08 38,36 MPa 5,01 1,43 % 

260 mm 29,63 MPa 6,48 28,57 MPa 6,72 3,58 % 

320 mm 11,55 MPa 16,54 10,52 MPa 18,26 8,87 % 
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b. Nilai tegangan pada kondisi kritis yang terjadi pada bagian akhir diameter 180 mm sebelum 

kenaikan tingkatan poros dengan profil chamffer ditunjukan pada tabel dibawah ini: 
Diameter 

(kondisi 

kritis) 

Tegangan Von 

Mises, 

(Teoritis) 

Faktor 

keamanan, 

(Teoritis) 

Tegangan Von 

Mises, (Simulasi) 

Faktor 

keamanan, 

(Simulasi) 

 

Persentase 

eror (%) 

180 mm 56,77 MPa 3,38 62,77 MPa 3,06 9,5 % 

 

2. Pembahasan 

a. Sebagai pembantu untuk mengetahui distribusi tegangan yang terjadi, dilakukan simulasi 

dengan membandingkan hasil teoritis yang didapat. Hasil yang didapat masih dibawah 

toleransi 10 persen sehingga masih relevan dengan perhitungan teoritis yang dilakukan. 

b. Setelah melakukan analisis tegangan pada shaft drive pulley, kita ketahui desain yang 

digunakan masih dalam kondisi aman. Teori yang digunakan dengan batas kelelahan poros 

pada endurance limit 192,1 MPa masih jauh dari kondisi tegangan maksimm yang terjadi 

sebesar 56,77 MPa. 

c. Nilai tegangan yang didapat secara teoritis pada kondisi kritis poros menggunakan 

pendekatan Peterson Factors for Stress Concentration ( ) pada profil chamffer. Untuk 

mengurangi konsentrasi tegangan yang terjadi disarankan menggunakan profil fillet dengan 

radius tertentu. 

 

KESIMPULAN 

Analisis tegangan yang dilakukan pada shaft drive pulley menunjukan bahwa desain masih 

dalam kondisi aman digunakan karena dibawah endurance limit material tersebut. Untuk 

mengurangi konsentrasi tegangan, sebaiknya desain yang dibuat pada tingkatan poros tidak 

menggunakan profil chamffer, atau dibuat dengan radius berfrofil fillet. Kondisi desain yang 

berbentuk tajam sebaiknya dihindari, karena pada desain tersebut membuat terjadinya kegagalan 

semakin besar. 
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ABSTRAK 

  

Ruang terbuka di sebuah permukiman merupakan sebuah wadah penting bagi masyarakat dalam 

melakukan aktivitas dan pergerakan. Fungsi ruang terbuka didalam permukiman antara lain sebagai 

ruang; sirkulasi, sosial, ekonomi, rekreasi, dan ekologi. Kota Palembang dengan periode masa 

pembangunan yang cukup panjang, tumbuh dengan berbagai tipe permukiman. Secara fisik, 

umumnya permukiman yang terencana menyediakan bentuk ruang terbuka sesuai dengan 

fungsinya;  ruang terbuka linier yang difungsikan sebagai jalur sirkulasi, dan yang berbentuk square 

sebagai ruang rekreasi. Namun tidak di lingkungan permukiman yang terbentuk alamai (tanpa 

perencanaan), ruang terbuka dan aktivitas seolah terbentuk dari hasil adaptasi masyarakat terhadap 

ruang minim yang tersedia. Beberapa pertanyaan dalam penelitian adalah: Jenis dan sebaran 

aktivitas pada ruang terbuka permukiman; Tipologi aktivitas yang ada di masing-masing bentuk 

ruang terbuka permukiman; Perbedaan aktivitas dalam pemanfaatan dan adaptasi di ruang terbuka 

permukiman yang terencana dan tidak terencana kota Palembang. Penelitian dilakukan dengan 

mengambil beberapa lokasi di kota palembang yang dapat mewakili klasifikasi permukiman dalam 

rentan waktu (lama – baru), dan proses terbentuknya (terencana – tidak terencana); Perum. 

Komperta Plaju, Perum Bagus Kunig, 10 Ulu, 3-4 Ulu, Perum OPI, dan 32 Ilir. Sumber data berupa 

dokumentasi pemetaan aktivitas di lapangan. Melalui hasil penelitian diharapkan didapat gambaran 

bentuk konfigurasi pemanfaatan ruang dan aktivitas yang terbentuk antara permukiman yang 

terencana dan tidak terencana di kota Palembang, serta bentuk adaptasi aktivitas masyarakat 

terhadap keterbatasan ruang terbuka permukiman. Dari hasil penelitian tersebut akan bermanfaat 

sebagai masukan dalam perencanaan penyelesaian permasalahan ruang terbuka di permukiman. 
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Kata Kunci: Ruang Terbuka, Aktivitas, Permukiman, Fungsi, Bentuk, Permukiman Terencana, 

Permukiman Tidak Terencana  

  

PENDAHULUAN  

 Ruang terbuka adalah elemen mendasar dalam lingkungan hidup yang layak dan diinginkan. 

Tidak ada satu fitur penggunaan lahan lainnya yang lebih penting dalam membangun pengaturan, 

karakter, dan bentuk daerah perkotaan [Merwin, 1966 dalam 1]. Begitu pentingnya ruang terbuka disuatu 

kawasan dapat berpengaruh pada pola aktivitas dan pergerakan yang terdapat didalamnya. 

Pertumbuhan sebuah kota yang semakin lama terus berkembang mengikuti tuntutan akan 

kebutuhan, memberikan tantangan yang cukup berat dalam pengelolaan ruang didalamnya selain 

adanya penurunan daya dukung lingkungan dan sosial di wilayah permukiman. Sistem pengelolaan 

pemanfaatan ruang di lingkungan permukiman akan terus berbenturan dengan jumlah penduduk 

perkotaan yang terus meningkat dan kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan akan 

ruang-ruang terbuka publik di lingkungan permukiman.  

Permasalahan diatas sangat mungkin terjadi di kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali Kota 

Palembang sebagai salah satu kota besar didalamnya. Dengan jumlah penduduk mencapai 

1.558.494 jiwa, kota Palembang diprediksikan akan dihuni kurang lebih 2,5 (dua koma lima) juta 

penduduk di tahun 2030. Tanpa perencanaan yang matang dalam pembangunan permukiman, 

kondisi kedepan akan menghambat pemenuhan terhadap layanan dasar dan ruang terbuka publik 

bagi masyarakat. Selain itu, kondisi perkampungan yang mayoritas mengokupasi lahan tanpa 

sebuah pertimbangan juga memberi dampak tersendiri terhadap aktivitas masyarakat yang 

beradaptasi terhadap ruang terbuka yang terbentuk didalamnya.  

Di lingkungan permukiman yang padat, akan sangat terasa dimana aktivitas masyarakat 

bercampur pada ruang terbuka yang kurang layak secara kuantitas terhadap pemenuhan ruang gerak 

didalamnya. Hal tersebut akan sangat berbeda kondisinya pada sebuah lingkungan permukiman 

yang sudah direncanakan dengan ruang-ruang terbuka publik didalamnya. Kedua kondisi tersebut 

menjadi hal penting didalam penelitian “Konfigurasi Aktivitas Ruang Terbuka di Permukiman yang 

Terencana dan Permukiman yang Tidak Terencana di Kota Palembang”, dimana secara spesifik 

dapat terlihat sebaran aktivitas dan tipologi/ pola pemanfaatan ruang publik (dilihat dari bentuk) 

yang ada didalamnya. 
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Kajian Teori 

Ruang Terbuka Publik sebagai Ruang Aktivitas 

Ruang terbuka merupakan ruang antar bangunan meliputi semua bentuk lanskap, hardscape 

(jalan dan jalur pejalan kaki), ruang hijau, kanal, kolam, menara air, taman dan area rekreasi di 

kawasan perkotaan. Ruang terbuka mengakomodasi aktivitas publik dan sangat erat dengan isu 

lingkungan karena fungsinya sebagai ruang lingkungan alami sebuah kota. Dalam konteks 

peningkatan kualitas ruang publik, hal yang terpenting dalam perancangan ruang terbuka adalah 

mendukung terjadinya interaksi sosial di dalamnya [5,6]. Ruang terbuka adalah salah satu aspek 

dalam lingkungan perkotaan yang terpenting di dalam kehidupan sehari-hari manusia yang hidup di 

lingkungan tersebut, namun sering kali ruang terbuka ini diabaikan dalam pemikiran arsitektur dan 

lingkungan buatan [8]. Secara umum ruang terbuka publik (public open space) di perkotaan terdiri 

dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau [2]. Beberapa teori diatas menggambarkan 

kaitan erat antara ruang publik terhadap aktivitas yang terbentuk didalamnya, dimana aktivitas yang 

ada menjadi daya hidup sebuah ruang perkotaan / kawasan. Dimana, public space merupakan suatu 

ruang yang terbentuk dan atau didesain untuk dapat menampung sekelompok orang (public) dalam 

melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi ruang terbuka publik 

tersebut. 

Ruang terbuka dapat diklasifikasikan dari bentuk fisik, fungsi dan kepemilikannya. (1) 

Secara fisik, ruang terbuka dapat berbentuk linier (jalur) dan square (areal). Ruang terbuka yang 

bentuknya jalur dapat berupa; jalan (jalur pergerakan buatan) maupun aliran sungai yang terbentuk 

secara alami, sedangkan yang berbentuk aral dapat berupa; plaza, taman / pekarangan, lapangan 

bermain. (2) Berdasarkan fungsinya ruang terbuka dapat memeiliki fungsi; ekologis, sosial dan 

budaya, arsitektural, serta ekonomi [2]. (3) Berdasarkan kepemilikannya, ruang terbuka dapat 

diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu yang merupakan milik pribadi ayau institusi yang 

dipergunakan oleh publik dalam kalangan terbatas (halaman perkantoran, halaman sekolah, dan 

ahlaman rumah) dan milik publik yang digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali (jalur 

kendaraan dan pedestrian, lapangan bermain, taman kota). 

Berangkat dari pemahaman spasial ruang terbuka publik dapat diklasifikasikan berdasrkan bentuk 

dan aktivitas yang ada didalamnya yaitu; (1) linier yang dapat berfungsi sebagai sarana penghubung 

antara suatu tempat dengan tempat lain (sebagai ruang sirkulasi; baik kendaraan maupun 

pedestrian); sebagai pembatas atau jarak antar massa bangunan, (2) square yang dapat bergfungsi 

sebagai ruang rekreasi (bermain, bersantai), temapt berolah raga, ruang interaksi sosial, maupun 

sebagai ruang peralihan. 

Untuk memahami terminologi ruang publik, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan[6] 
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antara lain yaitu; (1) Bagian vital struktur kota : Keberadaan ruang publik sebagai tempat 

bertemunya berbagai kepentingan privat, pertukaran nilai sosial dan ekonomi, sekaligus pembentuk 

ikatan dalam masyarakat sebuah kota, (2) Aksesibilitas untuk semua : Keterbukaan akses menjadi 

jaminan untuk terciptanya keragaman kegiatan dan interaksi dari dan antar semua lapisan 

masyarakat kota, (3) Kebebasan aktivitas : Dengan kebebasan beraktivitas ruang publik memenuhi 

fungsinya sebagai tempat pertukaran nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama dan politik. 

Ada beberapa pendapat yang menyinggung aspek kebebasan ini juga direpresentasikan dengan 

bebas dari biaya, (4) Kontrol dan perhatian dari pihak berwenang : Baik dengan status kepemilikan 

privat maupun publik, dengan fungsi vitalnya bagi orang banyak, maka kontrol dan perhatian dari 

pihak yang berwenang mengatur kepentingan publik menjadi penting, agar karakter ruang publik 

yang ada tidak berubah menjadi terprivatisasi oleh sebagian kepentingan, (5) Faktor simbolis dan 

makna : Adanya keterikatan yang kuat antara pengguna, tempat, kehidupan pribadinya dengan 

konteks makna yang lebih luas seperti sejarah dan budaya. Berhubungan kepada konteks fisik dan 

sosial. Kondisi ini dapat tercipta dari penggunaan yang menerus dari sebuah ruang publik sehingga 

membentuk banyak kenangan yang mengikat perasaan pribadi terus berlangsung dalam konteks 

perubahan yang terjadi, (6) Responsibilitas : Penataan fisik ruang publik menjadi faktor pengaruh 

ketergunaan ruang oleh publik. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi adalah kenyamanan, 

relaksasi, aktivitas aktif dan pasif. Sementara fleksibilitas ruang juga akan membuat penggunaan 

ruang publik menjadi lebih bervariasi untuk banyak jenis kegiatan dalam waktu yang berbeda, atau 

mengakomodasi tuntutan kegiatan baru digenerasi yang berbeda. 

  

Pola Ruang Kota 

Elemen-elemen solid/void berupa bangunan dan ruang terbuka secara bersama-sama akan 

membentuk unit-unit perkotaan yang menunjukkan sebuah tekstur dan pola dari perkotaan. Pola 

dari sebuah kota / kawasan secara tekstural dapat dibedakan kedalam enam pola yaitu: angular, 

aksial, grid, kurva linier, radial konsentrik, serta organis [9]. 

 
Gambar 1. Pola tekstur kota secara diagramatis. Sumber:  (Zahnd, 2006) 
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METODELOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi komparasi yaitu dengan dengan melihat 

perbandingan antara sampel permukiman yang terencana dan permukiman yang tidak terencana di 

kota Palembang (khususnya wilayah tepian sungai). Dengan melakukan metode ini, diharapkan 

dapat diperoleh hasil berupa tipologi konfigurasi aktivitas yang terdapat di masing-masing jenis 

wilayah tersebut. Pengambilan sampel wilayah yang dapat mewakili klasifikasi permukiman dalam 

rentan waktu (lama – baru), dan proses terbentuknya (terencana – tidak terencana) antara lain yaitu; 

(1) Permukiman lama yang terencana: Perum. Komperta Plaju dan Perum Bagus Kunig; (2) 

Permukiman lama yang tidak terencana: 10 Ulu, 3-4 Ulu; (3) Permukiman baru yang terencana: 

Perum OPI; dan (4) Permukiman baru yang tidak terencana: 32 Ilir. 

Tabel 1. Klasifikasi wilayah amatan dalam penelitian 

 Klasifikasi kawasan berdasarkan pola pembangunannya 

Direncanakan (melalui proses 
perencanaan) 

Tidak direncanakan (tidak 
melalui proses perencanaan) 

Klasifikasi kawasan 
berdasarkan periode 

pembangunannya 

Kawasan lama 
(masa kolonial) 

(1) Komperta Plaju 
(2) Komperta Bagus Kuning 

(1) Permukiman 10 Ulu 
(2) Permukiman 3-4 Ulu 

Kawasan baru 
(masa modern) 

(1) Perumahan OPI 
Jakabaring 

(1) Permukiman 32 Ilir 

Sumber: Analisis Penulis, 2016 

 

Gambar 2. Sebaran wilayah penelitian 

Sumber: Penulis, 2016 
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Pengumpulan Data 

(1) Data primer berupa identifikasi aktivitas didalam kawasan dilakuakn dengan melakukan 

observasi langsung berupa pengamatan dan dokumentasi. Untuk merekam aktivitas secara 

keseluruhan, observasi dilakukan dengan membagi tahap pengamatan berdasarkan klasifikasi 

hari (week day dan week end) dan klasifikasi waktu (pagi, siang dan sore). (2) Data sekunder 

berupa gambaran spasial wilayah amatan diperoleh dengan pengambilan citra udara melalui 

program Google Earth Pro dan juga pengumpulan referensi peta garis dari dinas / instansi terkait 

kota Palembang.  

  

Analisis Data 

Model analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan penelitian dapat 

mengemukakan fakta empiris dengan baik. Untuk mendapatkan tipologi konfigurasi aktivitas di 

masing-masing wilayah amatan dilakukan beberapa tahapan dalam mengolah/menganalisis data 

hasil observasi lapangan: (1) menganalisis bentuk / pola configurasi ruang dengan pendekatan 

linkage yang dapat merepresentasikan bentuk ruang terbuka linier dalam kawasan dan sebaran 

ruang publik yang berbentuk areal atau square, (2) melakukan pemetaan terhadap sebaran aktivitas 

di ruang publik di masing-masing wilayah amatan, (3) menganalisis sebaran aktivitas yang telah 

teridentifikasi dengan mengklasifikasikannya kedalam kategori bentuk ruang terbuka (linear dan 

square) berdasarkan waktu pengamatan lapangan, dan (4) dihasil akhir dapat disimpulkan 

konfigurasi aktivitas yang tedapat dalam tipologi kawasan (lama/baru; terencana/tidak terencana) 

sesuai bentuk dari ruang terbuka publik yang ada (jalur/linear dan areal/square). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola Ruang Terbuka 

Pola ruang perkotaan / kawasan dapat tercermin dari linkage  struktural sebuah kawasan. 

Dimana, pola pergerakan linier sebuah kawasan yang menghubungkan / terhubung dalam sebuah 

blok perkotaan / kawasan akan memberikan pola tersendiri secara visual. Dengan menggunakan 

skema klasifikasi wilayah amatan didalam penelitian, secara umum pola tekstur kawasan amatan 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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 Tabel 2. Pola tekstur Ruang Terbuka Kawasan Penelitian 

 Linier Square Pola Ruang 

P
o
l
a
 
R
u
a
n
g
 
T
e
r
b
u
k
a 

T
e
r
e
n
c
a
n
a

Komperta Plaju   

 

- Pola ruang yang terbentuk jelas 
dan terstruktur, yang 
menggabungkan pola dominan 
grid dengan pola angular. 

- Ruang terbuka mengikuti pola 
ruang (blok kawasan) yang 
menyebar di beberapa titik, baik 
yang sifatnya pasif maupun aktif. 

Komperta Bagus Kuning   

 

- Pola ruang yang terbentuk jelas 
dan terstruktur, yaitu pola grid. 

- Ruang terbuka publik cukup 
dominan terpusat pada daderah 
tepian sungai dan sebagian kecil 
di jalur utama hunian. 

Perumahan OPI   

 

- Pola ruang yang terbentuk jelas 
dan terstruktur, dominasi pola 
grid yang tergabung dengan pola 
konsentris. 

- Ruang terbuka publik dominan 
terpusat pada area kolam retensi 
yang skala layanannya 
merupakan ruang terbuka kota. 

T
i
d
a
k
 
T
e
r
e
n
c
a
n
a

10 Ulu   

 

- Pola ruang lebih berbentuk 
organis dengan jalur pergerakan 
yang terputus. 

- Ruang terbuka yang sifatnya aktif 
ada dibeberapa titik dengan 
memanfaatkan ruang terbuka 
milik fasilitas / sarana sosial 
lingkungan. 

3-4 Ulu   

 

- Pola ruang lebih berbentuk 
organis dengan jalur pergerakan 
yang terputus 

- Ruang terbuka areal bersifat aktif 
(memanfaatkan ruang sarana 
sosial) dan pasif (lahan milik 
pribadi) yang tersebar secara 
organis dalam kawasan. 

32 Ilir   
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- Pola ruang lebih berbentuk 
organis dengan jalur pergerakan 
yang terputus 

- Tidak terdapat ruang terbuka 
aktif secara khusus yang 
difungsikan sebagai ruang publik, 
aktivitas publik hany 
memanfaatkan ruang pasif yang 
merupakan lahan privat. 

Sumber: Analisis Penulis, 2016 

Konfigurasi Aktivitas Pada Ruang Terbuka Publik 

Dari konfigurasi ruang terbuka diatas, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas didalam 

kawasan berupa sebaran aktivitas yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk ruang terbuka yang ada 

didalam kawasan amatan. Pengamatan dilakukan dengan membagi periode waktu pengamatan; 

pagi, siang dan sore, di hari kerja dan hari libur. Konfigurasi aktifitas di masing-masing kawasan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Konfigurasi aktivitas ruang publik kawasan penelitian 

 Waktu Kegiatan 
Gambaran Kegiatan 

Hari Kerja Hari Libur 

Komperta 
Plaju 

Aktivitas 
linier 
Open 
Space 

- Jalur sirkulasi kendaraan 
- Warga bersepeda, berjalan 

keliling dan jogging 
- Ruang pejalan kaki anak-anak 

selepas sekolah 

- Lalu lintas kendaraan 
- Warga melakukan jogging, 

bersepeda dan berjalan 
- Orang berkumpul / duduk 

bersantai 

Aktivitas 
Square 
Open 
Space 

- Kegiatan petugas kebersihan 
membersihkan area 
permukiman 

- PKL yang berjualan sarapan 
pagi 

- Kegiatan olahraga anak-anak 
sekolah 

- Interaksi antar warga 
- Anak sekolah yang bersantai di 

lapangan 
- Lapangan-lapangan digunakan 

anak-anak dan remaja untuk 
bermain sepak bola, basket dan 
badminton 

- Warga melakuakn senam sore 
- Ruang duduk – santai dan 

berfoto 
- Area masjid digunakan sebagai 

area bermain selepas mengaji 

- Kegiatan kebersihan oleh 
petugas kebersihan 

- Remaja berkumpul di lapangan 
- PKL 
- Warga yang bersantai dan 

berfoto di lapangan 
- Anak-anak bermain sepeda di 

pelataran gedung Aneka 

 
 

 

Komperta 
Bagus 

Kuning 

Aktivitas 
linier 
Open 
Space 

- Ruang dimanfaatkan sebagai 
ruang sirkulasi dalam kawasan 

 

- Ruang dimanfaatkan sebagai 
ruang sirkulasi dalam kawasan 

- Sebagai ruang sirkulasi 
kendaraan  

- dan manusia (jogging) 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 417 
 

Aktivitas 
Square 
Open 
Space 

- Aktivitas terpusat pada area 
dermaga; perbaikan kapal, dan 

- aktivitas petugas kebersihan 
 

- Intensitas kegiatan pada daerah 
tepian sungai yang dijadikan 
sebagai ruang rekreasi 
(memancing) 

Perumahan 
OPI 

Aktivitas 
linier 
Open 
Space 

- Ruang sirkulasi kendaraan dan 
manusia 

- Anak-anak bermain sepeda 

- Ruang sirkulasi kendaraan dan 
manusia 

- Anak-anak bermain sepeda 

Aktivitas 
Square 
Open 
Space 

- Jual – beli (makanan dan 
minuman) 

- Cucian mobil – motor 
- Antar jemput anak sekolah 
- Berekreasi; memancing, anak 

bermain, dan bersantai 

- Jual – beli (makanan dan 
minuman) 

- Cucian mobil – motor 
- Berekreasi; memancing, anak 

bermain, dan bersantai 

10 Ulu 

Aktivitas 
linier 
Open 
Space 

- Kegiatan rumah tangga, 
mencuci, menjemur pakaian 

- Lalu lintas kendaraan 
- Ruang sosial masyarakat 
- Anak-anak memancing 
- Ruang berkumpul 
- Berjualan 

- Di ruang jalan dimanfaatkan 
anak-anak untuk area bermain 

- Di jalan utama digunakan untuk 
aktivitas perekonomian 

- Jalan lingkungan banyak 
dimanfaatkan sebagai ruang 
sosial atau utnuk bercengkrama  

Aktivitas 
Square 
Open 
Space 

- Ruang rekreasi, di pelataran 
dimanfaatkan untuk ruang 
bermain bola 

- Bercengkrama 
- Kegiatan jual beli, 

perekonomian (pasar) 

- Di area dermaga; nelayan 
menurunkan hasil tangkapan 

- Di depan hunian ibu-ibu 
beraktivitas memasak, dan 
anak-anak bermain 

- Diruang terbuka dimanfaatkan 
anak-anak untuk bermain 

3-4 Ulu 

Aktivitas 
linier 
Open 
Space 

- Sebagai ruang sirkulasi 
kendaraan roda dua dan akses 
pejalan kaki ke arah sungai 
musi 

- Sebagai ruang sirkulasi 
kendaraan roda dua dan akses 
pejalan kaki ke arah sungai 
musi 

- Ruang interaksi sosial 

Aktivitas 
Square 
Open 
Space 

- Dimanfaatkan sebagai area 
pasar dadakan oleh warga 
sekitar 

- Lapangan parkir warga sekitar 
- Lapangan bola tempat anak-

anak bermain 
- Sebagai tempat penjemuran 

daun rokok 

- Difungsikan untuk perayaan 
acara besar seperti pernikahan 

- Lapangan parkir kendaraan 
bermotor 

- Lapangan bola tempat anak‐
anak bermain   

32 Ilir 

Aktivitas 
linier 
Open 
Space 

- Sebagai jalur sirkulasi 
kendaraan dan manusia 

- Mencuci, mandi dan berenang 
(sungai), 

-  Pangkalan ojek 
- ruang bermain anak-anak 

- Sebagai jalur sirkulasi 
kendaraan dan manusia 

- Mencuci, mandi dan berenang 
(sungai), 

-  Pangkalan ojek 
- ruang bermain anak-anak 
- acara resepsi pernikahan 

 

Aktivitas 
Square 
Open 
Space 

- dermaga difungsikan sebagai 
ruang aktivitas nelayan. 

- ruang bermain bagi anak-anak 

- Ruang bermain anak-anak, 
- aktifitas sandar kapal 

Sumber: Analisis Penulis, 2016 
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Tipologi Pola Ruang  

Dari analisis pola tekstur ruang terbuka linier dan square kawasan tersebut, didapat 

gambaran dari tipologi pola dan penempatan ruang masing-masing klasifikasi kawasan permukiman 

yaitu: 

a. Kawasan permukiman lama yang terencana (Komperta Plaju dan Komperta Bagus Kuning); 

dapat terlihat karakter kawasan yang secara bentuk terstruktur memperkuat image sebagai 

kawasan yang terencana dengan baik, dengan pola kawasan bentuk grid sangat dominan sebagai 

elemen pembentuk ruang kawasan. ruang terbuka bentuk area dengan fungsi publik 

direncanakan dengan penempatan didalam kawasan. 

b. Kawasan permukiman lama yang tidak terencana (10 Ulu dan 3-4 Ulu); karakter dari struktur 

ruang kawasan lebih memiliki pola tekstur organis yang mengindikasikan pola perkembangan 

kawasan secara sporadis dan tidak terencana. Ruang terbuka publik lebih pada pemanfaatan 

ruang terbuka milik sarana umum (bukan area khusus). 

c. Kawasan permukiman baru yang terencana (Perumahan OPI); karakter kawasan dominan 

berbentuk pola grid sebagai bentuk efektif dalam pembagian sttruktur ruang. Ruang terbuka 

publik dalam kawasan direncanakan dengan pola penempatan terpusat. 

d. Kawasan permukiman baru yang tidak terencana (32 Ilir); karakter kawasan lebih pada pola 

organis tidak terstruktur. Selain itu, tidak tersedia ruang terbuka publik berbentuk area secara 

khusus didalam kawasan. 

  

Tipologi Konfigurasi Aktivitas pada Bentuk Ruang Publik 

Dari analisis konfigurasi aktivitas di ruang terbuka publik kawasan penelitian, didapatkan 

sebuah gambaran tipologi aktivitas yang dilakuakn sesuai dengan bentuk ruang terbuka yang 

terdapat di kawasan penelitian yaitu: 

a. Kawasan permukiman lama yang terencana (Komperta Plaju dan Komperta Bagus Kuning); 

ruang terbuka termanfaatkan secara ideal dari bentuk fisik ruang, dimana ruang terbuka linier 

difungsukan sebangan ruang Sirkluasi (kendaraan dan pedestrian) dan ruang rekreasi- olahraga 

yang memang membutuhkan jalur pergerakan (jogging, bersepeda). Sedangkan ruang terbuka 

berbentuk square dimanfaatkan untuk aktivitas yang memang membutuhkan ruang dalam skala 

luasan yaitu aktivitas rekreasi, berolah raga, dan berinteraksi sosial. 

b. Kawasan permukiman lama yang tidak terencana (10 Ulu dan 3-4 Ulu); ruang terbuka secara 

khusus dengan fungsi beragam tidak tersedia, sehingga masyarakat lebih banyak memanfaatkan 

ruang terbuka di sarana sosial untuk beraktifitas. Selain itu, ruang terbuka linier juga tidak hanya 

difungsikan sebagai ruang sirkulasi tetapi juga difungsikan sebagai ruang rekreasi, interaksi 
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sosial, olah raga maupun ekonomi. Hal tersebut juga merupakan dampak dari kepadatan 

permukiman sehingga perbandingan ketersediaan ruang terbuka publik dirasa sangat kurang.  

c. Kawasan permukiman baru yang terencana (Perumahan OPI); sama halnya dengan permukiman 

lama yang terencana, pemanfaatan ruang terbuka sesuai bentuknya di lingkungan ini cukup ideal 

dari kebutuhan pergerakan aktivitas. Ruang terbuka publik berbentuk linier difungsikan sebagai 

jalur sirkulasi utamanya, dan ruang terbuka square difungsikan sebagai ruang aktivitas rekreasi, 

olah raga, interaksi sosial maupun ekonomi. 

d. Kawasan permukiman baru yang tidak terencana (32 Ilir); tidak adanya ruang terbuka secara 

khusus berbentuk square / areal membuat masyarakat setempat beradaptasi terhadap lingkungan 

tempat tinggalnya. Kondisi yang kurang ideal terjadi dimana ruang terbuka bentuk linier 

difungsikan sebagai ruang aktifitas yang membutuhkan ruang dalam skala luasan, sehingga 

ruang terbuka linier tidak hanya difungsikan sebagai ruang sirkulasi, juga difungsikan sebagai 

ruang rekreasi, olah raga, interaksi sosial, dan ruang ekonomi masyarakat setempat. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan kondisi ruang publik di masing-masing kawasan 

penelitian, didapatkan kesimpulan mengenai (1) tipologi bentuk ruang terbuka publik kawasan 

terencana dan tidak terencana (2) tipologi konfigurasi pemanfaatan bentuk ruang publik kawasan 

terencana dan tidak terencana, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

  

Tabel 4. Tipologi Ruang dan Aktivitas pada Bentuk Ruang Publik Kawasan Penelitian 

 Klasifikasi Pola Pemmbangunan Permukiman 

Direncanakan Tidak Direncanakan 

Pola Tekstur Kel. Aktivitas Pola Tekstur Kel. Aktivitas 

Bentuk Ruang 
Terbuka Publik 

Linier Open 
Space 

Terstruktur 
dengan pola 
Grid yang 
dominan 

Sirkulasi  
Tidak 
terstruktur 
dengan pola 
Organis 

Sirkulasi, 
Rekreasi, 
Interaksi 
Sosial, 
Ekonomi 

Square Open 
Space 

Rekreasi, Olah 
Raga, 
Interaksi 
Sosial, 
Ekonomi 

Rekreasi, Olah 
Raga, 
Interaksi 
Sosial, 
Ekonomi 

Sumber: Analisis Penulis, 2016 
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ABSTRAK 

  

Daerah penelitian terletak di daerah Tanjung Sakti dan sekitarnya termasuk dalam Kabupaten Lahat 

dan secara fisiogeafi termasuk dalam zona Bukit Barisan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu 

lokasi yang berpotensi cukup tinggi dalam terjadinya gerakan tanah. Hal ini terbukti dari banyaknya 

lokasi gerakan tanah yang ditemukan dan telah menimbulkan kerugian. Penelitian ini ditujukan 

untuk determinasi potensi gerakan massa dengan metode kualitatif yaitu berdasarkan overlaying 

peta-peta seperti peta geologi, topografi dan citra landsat. Pengamatan langsung di lapangan 

dilakukan untuk mengetahui daerah sebenarnya yang berpotensi longsor dengan mengamati sifat 

fisik batuan dan morfologi. Berdasarkan tiga parameter yang yaitu litologi, struktur geologi, dan 

kemiringan lereng. Litologi pada lokasi penelitian terutama tersusun oleh granit, breksi gunungapi, 

lava andesit, dan batuan sedimen yang sebagan besar telah mengalami alterasi dan pelapukan cukup 

tinggi, dengan curah hujan tinggi. Kedua faktor diatas diduga menjadi salah satu penyebab utama 

terjadinya longsoran.  Penelitian ini menghasilkan peta longsoran dan terbagi menjadi empat zona 

yang digunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan mitigasi bencana dan pengembangan area 

yang lebih baik dan terencana. Daerah penelitian dapat dibagi tiga zona daerah rawan bencana 

longsor yaitu zona rawan longsor sangat tinggi, zona rawan longsor tinggi – sedang zona rawan 

longsor sedang – rendah. Hasil penelitian juga menunjukan perlunya peningkatan kewaspadaan 

terhadap daerah yang termasuk zona rawan longsor sangat tinggi dan tinggi di sepanjang jalan ke 

arah Manna terutama pada saat musim penghujan. 
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Kata Kunci: Geomorfologi, SIG, longsoran, litologi , Tanjung Sakti, Lahat.  

PENDAHULUAN  

Secara fisiografi daerah Tanjung Sakti dan sekitarnya sebagian besar berupa morfologi 

pegunungan terjal yang sangat memungkinkan terjadinya bencana gerakan tanah, hal ini disebabkan 

karena tingkat kelerengan yang tinggi akan berpotensial untuk melongsorkan material tanah atau 

batuan di sepanjang lereng. Bencana gerakan tanah sering mengakibatkan kerugian jiwa dan 

material yang tidak sedikit, oleh karena itu perlu adanya perlindungan dan sosialisasi terhadap 

masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Perlindungan yang dimaksudkan adalah 

mengadakan penelitian untuk menentukan zona-zona rentan dan solusinya dalam pengembangan 

wilayah, agar masyarakat merasa aman dengan segala aktivitas yang bersentuhan dengan kondisi 

alam di sekitarnya. Karakteristik morfologi merupakan salah satu parameter penting yang harus 

dipertimbangkan untuk menentukan tata ruang dalam pengembangan wilayah.  

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan  mampu mendukung kebijakan pemerintah untuk 

mengatur segala kegiatan yang bersentuhan dengan alam dan penentuan tata ruang di wilayah Pagar 

Alam. Untuk melakukan pemetaan ini digunakan sistem overlaying dari peta-peta geologi, lansat 

(Aster), dan tataguna lahan dengan menggunakan GIS, dimana metode ini merupakan teknologi 

baru untuk pemetaan yang sangat efektif dan biaya yang relatif murah 

Permasalahan yang ada di daerah penelitian adalah belum diketahuinya karakteristik geologi 

yang menyebabkan terjadinya longsoran. Untuk itu dalam perumusan masalah yang digunakan 

dalam menyelesaikan penelitian ini adalah menentukan penyebab dari gerakan tanah di daerah 

penelitian, mengidentifikasi jenis gerakan tanah, dan mengklasifikasikan gerakan tanah didaerah 

penelitian berdasarkan geomorfologinya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah pembuatan peta 

bencana longsoran berdasarkan geomorfologinya  dengan metode GIS  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan  

pembangunan wilayah maupun penyempurnaan tataruang wilayah di daerah Tanjung Sakti dan 

sekitarnya. Demikian pula dapat digunakan untuk sosialisasi adanya potensi terjadinya longsoran 

sehingga segenap elemen masyarakat dapat mengenali tipologi lereng yang rawan tanah longsor, 

gejala awal lereng akan bergerak, serta upaya antisipasi dini yang harus dilakukan. 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif yaitu dengan metode 

overlaying dari peta Geologi, dan citra landsat serta peta topografi. Peta citra lansat didapat dari 

SRTM kemudian diolah dengan mapsource dan surfer, setelah itu di overlaying kan dengan peta 

geologi. Setelah peta jadi dilakukan peninjauan lapangan. Dalam peninjauan lapangan dilakukan 
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pemetaan longsoran dengan menentukan lokasi longsoran menggunakan GPS. Setelah itu data 

lokasi longsor dari GPS dipindahkan ke peta  untuk di sempurnakan yang menghasilkan peta rawan 

bencana longsoran tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daerah penelitian secara geografis berada pada posisi 4º10’ - 4º30’ Lintang Selatan (LS) dan 

103º00’ - 103º30’ Bujur Timur (BT). Secara administrasi daerah penelitian termasuk dalam 

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dari kota Palembang berjarak sekitar 298 Km (Ibu 

Kota Provinsi) dan  60 Km di sebelah barat daya dari kota Lahat. 

  

1. Kedudukan Tektonik 

Secara tektonik daerah penelitian terletak pada jalur Pegunungan Bukit Barisan yang 

merupakan pusat pergerakan sesar aktif mendatar Sumatera (Sesar Semangko) yang memanjang 

dari ujung utara sampai selatan Pulau Sumatera. Sesar ini terbentuk akibat dari pergerakan lempeng 

samodra Indo-Australia yang bergerak relatif ke utara sehingga menumbuk lempeng benua Eurasia 

sejak jaman Tersier dan masih aktif sampai sekarang [1,2,3,4], pergerakan kedua lempeng tersebut 

mungkin telah dimulai sejak jaman Perm Akhir dan tumbukan ini terjadi berulang kali. 

Jalur tumbukan ini sekarang terdapat disebelah barat lepas pantai Pulau Sumatera dengan 

posisi sejajar dengan Pulau Sumatera dan pergerakan lempeng ini sampai sekarang masih aktif 

dengan kecepatan 6.5 cm per tahun [1,5]. Selain menghasilkan Sesar Mendatar Semangko 

tumbukan lempeng ini juga mengakibatkan terbentuknya busur gunungapi (Volcanic Arc) yaitu 

Pegunungan Bukit Barisan. Hal ini mengakibatkan daerah sepanjang Bukit Barisan merupakan 

daerah rawan bencana alam baik gempabumi, letusan gunungapi, longsoran maupun bahaya-bahaya 

yang dibuat oleh manusia sendiri. 

Geologi daerah penelitian secara regional telah dibahas oleh beberapa ahli geologi antara 

lain [6,7,8,9]. Peta bencana alam seluruh Indonesia termasuk gempa bumi dan letusan gunungapi 

telah dibuat oleh [1]. Pembahasan mengenai pengembangan analisis resiko bencana alam 

menghasilkan beberapa matrik antara lain kerusakan akibat bencana alam [10]. Bencana alam 

geologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu geodinamika yang berasal dari dalam bumi seperti gempa 

bumi dan letusan gunungapi, kemudian geometeorologi yang berasal dari proses meterologi seperti 

banjir dan gerakan tanah [11]. 
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2. Geologi Daerah Penelitian  

Secara fisiografis daerah penyelidikan merupakan daerah perbukitan volkanik. Hal ini 

dikarenakan batuan yang membangun perbukitan tersebut adalah batuan vulkanik produk dari 

aktivitas gunungapi pada masa lampau. Berdasarkan peta Geologi Lembar Manna dan Enggano [7], 

daerah penelitian terletak pada jalur tektonik volkanik aktif (volcanic arcs) yang membentang 

bersamaan dengan geantiklin Bukit Barisan di sepanjang pulau Sumatra bagian tengah. Daerah 

tersebut termasuk dalam zona sesar mendatar aktif (strike slip fault) yang membelah Sumatra dari 

ujung utara sampai selatan. Struktur sesar utama Sumatra sebagai konsekuensi adanya interaksi 

miring (oblique subduction) antara lempeng tektonik Indo – Australia di selatan dan kerak kontinen 

Eurasia di utara [8]. Struktur geologi dijumpai di daerah penelitian pada umumnya adalah sesar dan 

kekar yang sebagian besar terjadi pada Tersier sampai sekarang. 

  

  
Gambar 1. Peta geologi daerah penelitian (modifikasi [7]) 
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Daerah penelitan disusun oleh (dari paling tua ke muda) Formasi Hulusimpang, Formasi 

Seblat, Granit, Formasi Lemau, Formasi Pesumah, Satuan Gunungapi lava andesitan – basalan dan 

Batuan Breksi volkanik andesitan – basalan (Gambar 1) [7]. Formasi Hulusimpang terdiri dari lava 

andesit-basal, breksi volkanik, tuff dan sisipan batu pasir, batuan ini telah mengalami alterasi dan 

mineralisasi selain itu juga dijumpai urat-urat kuarsa. Formasi Hulusimpang ini berumur Oligo – 

Miosen, merupakan batuan tertua yang tersingkap di sekitar daerah penelitian. Pada umumnya 

formasi tersebut tersingkap di daerah Bengkulu dengan penyebaran baratlaut – tenggara, di daerah 

Bengkulu Selatan dibeberapa tempat terdapat tambang emas rakyat. Formasi Seblat terdiri dari 

perselingan batu pasir, batu lanau dan sisipan tipis batugamping, tersingkap di daerah Bengkulu, 

penyebarau barat laut – tenggara dimana semakin kearah tenggara lebih dominan dijumpai Forasi 

Hulusimpang, berumur 

Pada Miosen Tengah kedua formasi tersebut diintrusi oleh granit yang tersingkap setempat-

setempat di sepanjang Bukit Barisan. Diatas Formasi Hulusimpang secara tidak selaras diendapkan 

Formasi Bal, berumur Miosen Akhir, terdiri dari breksi volkanik dasitan, tuf dan sisipan batupasir 

tufaan, tersingkap diluar daerah penelitian. Formasi Lakitan terdiri dari breksi volkanik dengan 

komposisi andesit-basal sedikit dasitan, lava dan batupasir tufaan, menumpang secara selaras diatas 

Formasi Bal, berumur Pliosen, tersingkap disebelah selatan daerah penelitian. Formasi Pasumah 

diendapkan diatas Formasi Lakitan secara selaras, berumur Plistosen, terdiri dari tuff padu riolitan, 

tersingkap di daerah penelitian dengan penyebaran relatif utara – selatan. Setelah terjadi aktivitas 

volkanisme yang menghasilkan Formasi Pasumah yang terdiri dari tuff padu (ignimbrite) bersifat 

riolitan. Kemudian pada zaman Kuarter terjadi lagi aktivitas volkanik yang cukup besar dari 

Gunung Dempo yang menghasilkan Satuan Batuan Gunungapi Muda dan menutupi Formasi 

Pasumah. Satuan batuan ini terdiri dari breksi gunungapi, lava, tuff bersusunan andesit-basalt.  

Struktur geologi di daerah penyelidikan dan sekitarnya secara dominan dipengaruhi oleh 

struktur geologi regional. Tiga pola kelurusan yaitu Barat Laut – Tenggara (North West – South 

East), Utara – Selatan (North – South) dan Barat Daya – Timur Laut (North East – South East). 

Sedangkan struktur yang berarah Barat Laut – Tenggara merupakan elemen struktur utama daerah 

Sumatera yaitu merupakan sesar geser menganan seperti terlihat dari kelurusan bentang alamnya 

(Sumatera Fault System). Arah kelurusan ini merupakan produk dari interaksi konvergensi miring 

antara lempeng samudra Indo- Australia yang bergerak ke arah utara dan lempeng Eurasia yang 

relatif tidak bergerak, sehingga menyebabkan jalur penunjaman dibawah Pulau Sumatera sejak 

Miosen sampai sekarang.  

  

3. Geomorfologi Daerah Penelitian 
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Pembahasan aspek geomorfologi di daerah penelitian didasarkan pada ciri bentuk bentang 

alam seperti relief, tekstur, kemiringan lereng dan bentuk muka daratan. Hasil penafsiran dari peta 

DEM dapat dibedakan menjadi empat satuan geomorfologi (Gambar 2) [11], antara lain: Satuan 

morfologi dataran bergelombang, Satuan morfologi perbukitan sedang dan Satuan morfologi 

perbukitan tinggi, Satuan perbukitan kerucut. 

Morfologi perbukitan landai dengan kemiringan 2-4°, berada pada ketinggian 100-350m 

diatas permukaan laut. Terdiri dari litologi batupasir, batulempung dan material sedimen lepas. 

Memiliki pola pengaliran dendritik dengan stadia stadia tua , menempati 7% dari seluruh daerah 

telitian. 

Morfologi perbukitan miring dengan kemiringan 4-8°, berada pada ketinggian 350-1250m 

diatas permukaan laut. Terdiri dari litologi breksi volkanik, tuff, lanau, batupasir, dan batulempung. 

Memiliki pola pengaliran dendritik dengan stadia dewasa, menempati 40% dari seluruh daerah 

telitian. 

Morfologi perbukitan curam dengan kemiringan 16-35°, berada pada ketinggian 1250-

2300m diatas permukaan laut. Terdiri dari litologi breksi volkanik, tuff, dan batupasir. Memiliki 

pola pengaliran dendritik dengan stadia stadia muda, menempati 23% dari seluruh daerah telitian. 

Morfologi perbukitan sangat curam dengan kemiringan 35-55°, berada pada ketinggian 

2300-3000m diatas permukaan laut. Terdiri dari litologi granit, andesit, basal, breksi volkanik. 

Memiliki pola pengaliran dendritik dengan stadia muda, menempati 30% dari seluruh daerah 

telitian.  
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Gambar 2. Peta geomorfologi daerah penelitian (1) satuan perbukitan sangat curam; , (2)  

satuan morfologi perbukitan terjal; (3) satuan morfologi perbukitan sedang; dan  (4) 

Satuan morfologi dataran bergelombang 

  

4. Zonasi Kerentanan Gerakan Tanah/Longsoran 

Kriteria penentuan zona tingkat kerawanan longsoran berdasarkan data citra landsat, dapat 

dicirikan dari kenampakan bentuk rupa buminya khususnya aspek morfologi, geologi, hidrologi, 

longsoran [10,11], berdasarkan hal tersebut maka daerah penelitian dapat dibagi empat zona yaitu : 

zona rendah - sedang, zona sedang - tinggi , dan zona sangat tinggi (Gambar 3) 

Zona rawan longsor rendah – sedang pada citra lansat memperlihatkan relief dan tekstur halus 

sampai sedang bentuk morfologi sedang sampai bergelombang lemah dengan kerapatan kontur 

sedang, ketinggian sekitar 200 – 1250 m dan kemiringan lereng 2 - 10 o . Daerah ini jarang terjadi 
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longsoran, kecuali di bagian tebing-tebing sungai. Zona ini disusun oleh batupasir, batulempung 

dan material sedimen lepas. Pola pengaliran yang mengontrol daerah ini adalah dendritik dengan 

stadia tua - dewasa, menempati 47% dari seluruh daerah telitian. 

Zona rawan sedang - tinggi,  kenampakan pada citra landsat memperlihatkan gambaran relief dan 

tekstur sedang sampai kasar, dibeberapa tempat terlihat adanya jejak gawir, morfologi 

bergelombang sedang hingga kuat dan terjal, dibeberapa tempat memperlihatkan bentuk lembah, 

gawir, sliding plane (undak), bahan rombakan berupa aliran, torehan dan adanya daerah jenuh/basah 

sebagai indicator pemunculan mata air. Ketinggian topografi antara 1000-2300m dengan kelerengan 

berkisar antara 16-35°. Zona ini disusun oleh batuan breksi volkanik, tuff, dan batupasir. Memiliki 

pola pengaliran dendritik dengan stadia dewasa – muda, dan menempati 23% dari seluruh daerah 

telitian.  

  

  

Gambar 3. Peta zona kerentanan gerakan tanah/longsoran di daerah penelitian 
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Zona rawan sangat tinggi, kenampakan pada citra landsat memperlihatkan gambaran relief dan 

tekstur sedang sampai kasar, morfologi bergelombang sedang hingga kuat dan terjal dengan 

ketinggian berkisar antara 2300-3000m dan kemiringan lereng 35-55°, dibeberapa tempat sangat 

jelas memperlihatkan bentuk lembah, gawir, sliding plane (undak), bahan rombakan berupa aliran, 

torehan dan adanya daerah jenuh/basah sebagai indicator pemunculan mata air dan jejak longsoran 

lama maupun baru. Zona ini disusun oleh batuan granit, andesit, basal, breksi volkanik. Memiliki 

pola pengaliran dendritik dengan stadia muda, menempati 30% dari seluruh daerah telitian. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian mempunyai potensi longsoran 

yang dapat dikelompokan dalam tiga zona kerentanan gerakan tanah yaitu  

1. Zona rawan bencana longsor lemah sampai sedang terdapat dibagian timurlaut – baratdaya 

daerah penelitian.  

2. Zona rawan bencana longsor sedang – tinggi terdapat di bagian tengah.  

3. Zona rawan bencana longsor sangat tinggi terdapat dibagian tengah, menyebar dari baratlaut ke 

tenggara.  

4. Untuk pengembangan wilayah disarankan harus memperhatikan zona-zona rentan gerakan 

tanah atau longsoran sesuai dengan peta zonasi gerakan tanah.  
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ABSTRAK 

  

Turbin air Darrieus merupakan salah satu perangkat hidrokinetik yang digerakkan oleh aliran air 

yang ditempatkan langsung di sungai, laut atau arus pasang surut, dan tidak memerlukan 

bendungan. Turbin ini menghasilkan tenaga hanya dari energi kinetik air bergerak. Tenaga 

hidrokinetik yang tersedia tergantung pada kecepatan aliran air. Kaji eksperimental dilakukan pada 

model turbin air Darrieus sumbu vertikal berdiameter 0,75 m dan tinggi 0,5 m dengan sudu NACA 

0018 pada kecepatan aliran sungai sebesar 1,0 m/s. Variabel pada penelitian ini adalah variasi 

soliditas turbin yang diperoleh dengan memvariasikan jumlah dan lebar sudu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa koefisien performansi (CP) tertinggi sebesar 13,26% diperoleh turbin 3 sudu 

dengan lebar 100 mm atau σ = 0,12 pada TSR sebesar 2,5 yang relatif tinggi. Sedangkan untuk 

turbin dengan 5 sudu dengan lebar 100 mm atau σ = 0,21 diperoleh koefisien performansi yang 

relatif lebih rendah yaitu CP sebesar 10,72% pada TSR sebesar 1,79 yang relatif lebih rendah. 

Dengan demikian, meningkatnya jumlah sudu (n) atau soliditas turbin (σ) maka koefisien 

performansi turbin (CP) cenderung mengalami penurunan. Untuk NACA yang sama, peningkatan 

lebar sudu juga diikuti oleh peningkatan ketebalan sudu yang menyebabkan peningkatan gaya seret 

(drag). Hal ini tentu saja menyebabkan koefisien performansi turbin juga cenderung mengalami 

penurunan 

Kata Kunci: Turbin Air Darrieus, Sumbu Vertikal, Jumlah Sudu, Lebar Sudu, Soliditas 
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PENDAHULUAN  

Saat ini energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, baik komersial, publik, industri maupun sektor rumah tangga. Dengan 

disediakannya tenaga listrik yang dapat diandalkan dan terjangkau, maka semua kegiatan 

peningkatan perekonomian daerah akan tumbuh dan dapat maju dengan pesat. Ketidaktersediaan 

energi listrik merupakan salah satu faktor suatu daerah akan mengalami ketertinggalan dan akan 

berdampak kemiskinan. 

Saat ini telah banyak penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada turbin Darrieus 

bahkan di Eropa telah ada yang diperjualkan untuk tujuan komersial. Di Indonesia sendiri studi 

eksperimental sudah banyak dilakukan namun masih pada skala yang relatif kecil dengan koefisien 

performansi yang juga relatif masih kecil, untuk itu masih diperlukan kajian eksperimental yang 

bersekala lebih besar untuk memperoleh koefisien performansi yang lebih baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji performansi turbin Darrieus sumbu vertikal 

diameter 750 mm yang mempunyai sudu NACA 0018 yang menggunakan panjang sudu 500 mm 

dengan jumlah dan lebar sudu yang bervariasi. 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dibuat dalam beberapa tahapan utama yaitu, dimulai dari studi literatur, 

kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan, pembuatan alat uji, pengujian alat dilapangan, 

selanjutanya hasil yang diperoleh dari hasi penelitian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang akan 

dibuat dalam bentuk grafik, untuk dilakukan pembahasan sehingga dperoleh kesimpulan dan saran-

saran yang diperlukan. Tahapan penelitian ini adalah penyusunan laporan.  

Dalam pengujian Turbin ada beberapa alat pendukung yang dipasang untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan yaitu neraca pegas, pulley, tali untuk pengereman dan beban. 

  

 
Gambar 3.1 Skematik alat pengujian 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 433 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

  
Gambar 4.1 Grafik Koefisien performansi vs TSR untuk C = 100 

  

Dari Gambar 4.1 nampak bahwa. koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 13,92%) 

diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n =3, C = 100 mm atau s = 0,12). Dan 

nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan 

kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,63). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas 

tertinggi (n = 5, C = 100 mm atau s = 0,21) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif 

lebih rendah yaitu ht = 11,26%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih 

rendah (TSR = 1,88).  

Hal tersebut di atas dimungkinkan karena adanya fakta bahwa semakin banyak jumlah sudu 

maka semakin rendah kecepatan putaran turbin yang terjadi. Dengan demikian, meningkatnya 

jumlah sudu/soliditas (untuk C =100 mm) maka koefisien performansi turbin cenderung mengalami 

penurunan. 

   

  
Gambar 4.2 Koefisien performansi vs TSR untuk C = 120 
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Dari Gambar 4.2 nampak bahwa. koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 13,33%) 

diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n =3, C = 120 mm atau s = 0,15). Dan 

nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan 

kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,39). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas 

tertinggi (n = 5, C = 120 mm atau s = 0,25) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif 

lebih rendah yaitu ht = 10,98%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih 

rendah (TSR = 1,69).  

Hal tersebut di atas dimungkinkan karena adanya fakta bahwa semakin banyak jumlah sudu 

maka semakin rendah kecepatan putaran turbin yang terjadi. Dengan demikian, meningkatnya 

jumlah sudu/soliditas (untuk C =120 mm) maka koefisien performansi turbin juga cenderung 

mengalami penurunan. 

  

  

Gambar 4.3 Koefisien performansi vs TSR untuk C = 140 

  

Dari Gambar 4.3 nampak bahwa. koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 12,93%) 

diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n =3, C = 140 mm atau s = 0,17). Dan 

nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan 

kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,16). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas 

tertinggi (n = 5, C = 140 mm atau s = 0,29) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif 

lebih rendah yaitu ht = 10,66%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih 

rendah (TSR = 1,49).  

Hal tersebut di atas dimungkinkan karena adanya fakta bahwa semakin banyak jumlah sudu 

maka semakin rendah kecepatan putaran turbin yang terjadi. Dengan demikian, meningkatnya 

jumlah sudu/soliditas (untuk C =140 mm) maka koefisien performansi turbin juga cenderung 

mengalami penurunan. 
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Analisa karakteristik turbin terhadap lebar (chord) 

 Dengan menggabungkan grafik-grafik diatas kita dapat melihat karakteristik turbin darrieus 

yang mempunyai diameter 750 mm dengan variasi (chord) C = 100 mm, 120 mm, dan 140 mm 

  
  

Gambar 4.4 Koefisien performansi vs TSR untuk 3sudu 

  

Dari Gambar 4.4 nampak bahwa koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 13,92%) 

diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n =3, C = 100 mm atau s = 0,12). Dan 

nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan 

kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,63). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas 

tertinggi (n = 3, C = 140 mm atau s = 0,17) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif 

lebih rendah yaitu ht = 12,93%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih 

rendah (TSR = 2,16).  

Hal tersebut di atas dimungkinkan karena adanya fakta bahwa untuk sudu dengan profil 

NACA yang sama, semakin lebar sudu maka semakin tebal pula sudu tersebut sehingga gaya 

hambat yang terjadi pada sudu juga menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, meningkatnya lebar 

dan tebal sudu (untuk n = 3) maka koefisien performansi turbin cenderung mengalami penurunan. 

  
Gambar 4.5 Koefisien performansi vs TSR untuk 4 sudu 
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Dari Gambar 4.5 nampak bahwa koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 12,95%) 

diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n = 4, C = 100 mm atau s = 0,16). 

Dan nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan 

kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,08). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas 

tertinggi (n = 4, C = 140 mm atau s = 0,23) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif 

lebih rendah yaitu ht = 11,08%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih 

rendah (TSR = 1,92).  

Hal tersebut di atas dimungkinkan karena adanya fakta bahwa untuk sudu dengan profil 

NACA yang sama, semakin lebar sudu maka semakin tebal pula sudu tersebut sehingga gaya 

hambat yang terjadi pada sudu juga menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, meningkatnya lebar 

dan tebal sudu (untuk n = 4) maka koefisien performansi turbin cenderung mengalami penurunan. 

  

  

Gambar 4.6 Koefisien performansi vs TSR untuk 5 sudu 

  

Dari Gambar 4.6 nampak bahwa koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 11,26%) 

diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n = 5, C = 100 mm atau s = 0,21). 

Dan nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan 

kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 1,88). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas 

tertinggi (n = 5, C = 140 mm atau s = 0,29) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif 

lebih rendah yaitu ht = 10,66%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih 

rendah (TSR = 1,49).  

Hal tersebut di atas dimungkinkan karena adanya fakta bahwa untuk sudu dengan profil 

NACA yang sama, semakin lebar sudu maka semakin tebal pula sudu tersebut sehingga gaya 

hambat yang terjadi pada sudu juga menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, meningkatnya lebar 

dan tebal sudu (untuk n = 5) maka koefisien performansi turbin cenderung mengalami penurunan. 
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KESIMPULAN 

 Dengan meningkatnya jumlah sudu/soliditas maka koefisien performansi turbin cenderung 

mengalami penurunan. Koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 13,26%) diperoleh turbin 

dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n =3, C = 100 mm atau s = 0,12). Dan nilai koefisien 

performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda turbin dan kecepatan aliran 

yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,5). Sedangkan untuk jumlah sudu/soliditas tertinggi (n = 5, C = 

100 mm atau s = 0,21) diperoleh nilai koefisien performansi turbin yang relatif lebih rendah yaitu ht 

= 10,72%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang relatif lebih rendah (TSR = 1,79).  

Demikian juga halnya dengan  meningkatnya lebar dan tebal sudu maka koefisien 

performansi turbin cenderung mengalami penurunan. Koefisien performansi turbin tertinggi (ht = 

13,26%) diperoleh turbin dengan jumlah sudu/soliditas yang terendah (n =3, C = 100 mm atau s = 

0,12). Dan nilai koefisien performansi tertinggi ini diperoleh pada rasio kecepatan keliling roda 

turbin dan kecepatan aliran yang relatif lebih tinggi (TSR = 2,5). Sedangkan untuk jumlah 

sudu/soliditas tertinggi (n = 5, C = 140 mm atau s = 0,29) diperoleh nilai koefisien performansi 

turbin yang relatif lebih rendah yaitu ht = 10,15%, dan nilai ini diperoleh pada rasio kecepatan yang 

relatif lebih rendah (TSR = 1,4).  
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 ABSTRAK 

Berdasarkandata Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 penduduk Indonesia telah mencapai 

252.370.792 jiwa, dan akan terus meningkat setiap tahun. Peningkatan yang terjadi akan 

mempengaruhi kebutuhan air bersih, sedangkan pemenuhan kebutuhan air bersih di Indonesia 

masih memiliki banyak kendala. Salah satunya yaitu pemenuhan air bersih di daerah pesisir yang 

masih minim akan pasokan listrik. Salah satu solusi yang aplikatif ialah pemanfaatan desalinasi 

berbasis tenaga surya untuk menghasilkan air bersih. Sebagai negara kepulauan dan terletak di 

garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan desalinasi berbasis tenaga 

matahari dimana kedua sumber daya ini berlimpah diIndonesia. Selain hemat dalam pembuatan 

dan penggunaan, alat ini dapat menghasilkan produk sampingan berupa garam yang dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Alat yang dirancang pun dibuat dari bahan-bahan sederhana 

seperti alumunium, kayu, stainless steel, kacadan plastik film. Pengujian dilakukan dengan cara 

mengukur tujuh titik temperatur di dalam dan luar sistem  untuk mengamati fenomena evaporasi 

dan kondensasi. Pengukuran relative humidity juga diukur untuk melihat fenomena kondensasi 

maksimum yang dicapai oleh alat. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada iklim di Indonesia, 

kalor masuk ke dalam sistem sejak pukul 06.30-18.00. Selanjutnya, kinerja dari penyerapan radiasi 

matahari yang paling optimum ialah pada pukul 10.00-15.00. Nilai dari relative humidity pada alat 

ialah berkisar 60%-90%, dengan kemampuan menghasilkan air +/-sebanyak 150ml dalam waktu 1 

hari dengan nilai efisiensi efisiensi 2,3% untuk cuaca mendung dan 3% untuk cuaca cerah. Jika 
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desain dari alat ini dapat dikembangkan, tentunya target pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 

masyarakat pesisir yang murah dan hemat energi dapat tercapai. 

 Kata kunci :Desalinasi surya, Air Laut, Air Minum 

PENDAHULUAN 

Dalam beberapa dekade terakhir, permasalahan kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-

hari menjadi tantangan utama dalam permasalahan dunia. Pada kenyataannya, kini kandungan air 

banyak tercemar oleh polusi dan iklim yang tidak normal. Berdasarkan data WHO (2000), 

diperkirakan terdapat lebih 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air di lebih dari 

40 negara didunia. 1,1 milyar tidak mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak 

mendapatkan sanitasi yang layak. Sedangkan pada tahun 2050 diprediksikan bahwa 1 dari 4 orang 

akan terkena dampak dari kekurangan air bersih (Gardner- Outlaw and Engelman, 1997 dalam UN, 

2003).  

Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga 

ketersediaan air bersih pun semakin berkurang. Seperti yang disampaikan Jacques Diouf, Direktur 

Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), saat ini penggunaan air di dunia naik dua 

kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya justru menurun. 

Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. 

Kondisi ini akan kian parah menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang akan tinggal di kawasan 

yang mengalami kelangkaan air secara absolut. Kekurangan air telah berdampak negatif terhadap 

semua sektor, termasuk kesehatan. Tanpa akses air minum yang higienis mengakibatkan 3.800 anak 

meninggal tiap hari oleh penyakit.  

Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk mencapai lebih 200 juta, kebutuhan air bersih 

menjadi semakin mendesak. Kecenderungan konsumsi air diperkirakan terus naik hingga 15-35 

persen per kapita per tahun. Sedangkan ketersediaan air bersih cenderung melambat (berkurang) 

akibat kerusakan alam dan pencemaran. Pada akhir PJP II (2019) diperkirakan jumlah penduduk 

perkotaan mencapai 150,2 juta jiwa dengan konsumsi per kapita sebesar 125 liter, sehingga 

kebutuhan air akan mencapai 18,775 miliar liter per hari. Menurut LIPI, kebutuhan air untuk 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 441 
 

industri akan melonjak sebesar 700% pada 2025. Untuk perumahan naik rata-rata 65% dan untuk 

produksi pangan naik 100%.Pada tahun 2000, untuk berbagai keperluan di Pulau Jawa diperlukan 

setidaknya 83,378 miliar meter kubik air bersih. Sedangkan potensi ketersediaan air, baik air tanah 

maupun air permukaan hanya 30,569 miliar meter kubik. 

Laut menutupi lebih dari dua pertiga atau tujuh puluh persen permukaan bumi. Luas 

keseluruhan wilayah laut yang menutupi bumi adalah 361.000.000 km persegi, dengan kedalaman 

rata rata 3800 m. Jumlah air laut yang melimpah dapat dimanfaatkan  sebagai alternatif bahan baku 

pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Salah satu proses pengolahan air asin menjadi air 

tawar disebut proses desalinasi air laut. Terdapat dua kategori teknologi dalam pengolahan 

pemurnian air laut, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengolahan pemurnian air laut 

dengan kategori tak langsung melibatkan beberapa unsur atau sistem, contohnya ialah melalui 

membran dan proses termal.  

Desalinasi yang berdasarkan energi terbarukan ialah tipe desalinasi secara langsung, yakni 

hanya melibatkan energi radiasi matahari. Metode ini dapat dikatakan efisien karena dalam 

operasionalnya hanya menggunakan energi yang bersumber pada matahari dan tidak diperlukan 

energi listrik sebagai energi tambahan sehingga kita dapat menghemat pemakaian energi listrik. 

Selain itu, sumber energi yang berasal dari energi matahari memiliki kuantitas 

yangtidakterbatasdantersediasecaraterusmenerus. 

Kemudian berdasarkan data dari Kementrian ESDM masih banyak wilayah di Indonesia yang 

belum dialiri oleh listrik, terutama wilayah Indonesia bagian timur. Apalagi kebutuhan air bersih 

yang paling mendesak ialah pada daerah-daerah yang minim akan pasokan listrik. Selain itu, 

potensi dari solar energi di Indonesia cukup banyak untuk dimanfaatkan. Perancangan teknologi 

desalinasi yang memanfaatkan sumber energi matahari secara efesien dan memiliki harga 

terjangkau untuk masyarakat sangatlah diperlukan.  Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis 

akan membahas mengenai inovasi teknologi solar still desalinasi. Dengan mengoptimumkan desain 

yang dapat ditinjau dari aspek material, kesetimbangan panas dan massa akan didapat inovasi alat 

desalinasi yang efesien. Inovasi ini tentunya akan didukung oleh eksperimen dan perancangan yang 

telah dilakukan dan direncanakan dengan baik. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Studi Literatur 

Sebagai bahan penunjang dalam hal penulisa, tugas akhir ini ditulis berdasarkan pada 

beberapa literatur yang mendukung, diantaranya jurnal, paper, buku-buku, e-mail, e-book, dan e-

news. Selain itu, dilakukan juga konsultasi dengan dosen pembimbing dan dosen lain bersangkutan 

untuk memperoleh informasi tambahan mengenai studi literatur dan penelitian yang akan dilakukan. 

Pembuatan Alat Pengujian 

Alat yang akan dibuat berbahan material yang sederhana dan mudah ditemukan, yakni 

akrilik, alumunium, plastic, dan kayu. Solar desalinasi yang akan dibuat adalah tipe diffused solar 

still dengan merubah variabel dari sudut inklinasi yang sesuai pada iklim di Indonesia. Pembuatan 

alat ini dibuat di Laboratorium Manufaktur, Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia.  

Pengambilan Data 

Data-data yang telah diperoleh menggunakan alat uji di laboratorium selanjutnya 

dibandingkan dengan dasar teori yang ada berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan. Selain 

itu, dilakukan proses diskusi bersama dengan tim skripsi dan dosen pembimbing. Data yang diambil 

dari eksperimen berupa temperatur dari kondensor, temperatur absorber, temperatur kaca, 

temperature ambien udara dalam, temperature ambien udara luar, temperatur bola basah dalam, dan 

temperatur bola basah luar. Temperatur bola basah digunakan sebagai parameter untuk melihat 

kelembaban alat solar desalinasi yang nantinya akan dapat digunakan untuk menghitung jumlah air 

yang ideal.  

Pengolahan Data 

Data-data yang telah didapat, kemudian diolah untuk mengetahui performa dari alat solar still 

yang dibuat serta kemampuannya dalam menghasilkan air yang bersih dalam sehari. Sedangkan dari 

pengambilan data terhadap temperatur pada sistem, besarnya kalor yang dihasilkan pada 

eksperimen dapat diketahui.  
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Analisis 

Berdasarkan data yang didapat pada pengujian dan pengambilan data, penulis akan 

melakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang didapat. Apabila pengolahan data dan 

analisis telah selesai dilakukan, maka, pada tahap akhir penulis akan menulis dan menyimpulkan 

hasil dari eksperime yang telah dilakukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Pengujian Air Distiler 

Pada penelitian ini penulis mengambil data volume air selama ± 2 bulan dimulai sejak tanggal 

28 desember sampai 28 februari dengan mengambil beberapa variabel input air laut yang masuk 

ke dalam distiller. Dari pengambilan data air ini, didapat data sebagai berikut; 

  

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan Pengujian 

Volume Air Masuk Volume Air Tersuling 

5.5 liter 115 ml 
6 liter 115,5 ml 

6.5 liter 123 ml 
7 liter 151,5 ml 

  

Data diatas merupakan hasil rata-rata dari air yang berhasil tersuling pada pengambilan data 

selama ± 2 bulan. Sebagai contoh, dari 4 hari distiller menggunakan air laut dengan volume 5.5 

liter, didapat  115 ml rata-rata air yang berhasil tersuling. Untuk volume input 5.5 liter diambil 

data pada tanggal 28 – 31 Desember 2016, untuk data volume input 6 liter diambil data pada 

tanggal 11 – 14 Januari 2016, untuk data volume input 6.5 liter diambil data pada tanggal 31 

Januari – 3 Februari 2016, dan untuk data volume input 7 liter diambil data pada tanggal 25 – 28 

Februari 2016. Distiller pada penelitian ini maksimum dapat menampung air laut sebanyak 7 

liter, dari 7 liter air tersebut didapatkan rata-rata air yang dapat tersuling adalah 151,5 ml. Dari 

data yang didapat, dapat dilihat hasil air yang tersuling juga dipengaruhi oleh jumlah air laut 

yang masuk. Semakin banyak air laut yang tersedia pada distiller, maka semakin banyak pula air 

yang berhasil tersuling. 
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Efisiensi alat dapat dihitung dengan menggunakan variabel volume air. Hal ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus efisiensi 2.3. Pada perhitungan efisiensi ini, jumlah air murni yang 

terkandung pada air laut harus dihitung terlebih dahulu.  

Kandungan air laut 

Sodium = 30,61 % | Potassium = 1,07 % | Ca = 1,2 % 

Mg = 3,33 % | Ba = 6,2.10-4 %  | Cl = 54,05 % 

Sr = 0,017 % | Fe = 6,2.10-4 % | Sulfat = 9,29 % 

Bicarbonat= 0,43 % | Fosfat = 1,88.10-4 % | Amm. N= 2,5.10-3 % 

 Didapatmassa atom relatifnyasetelahdikalidenganAr – nyaialah 31,08 

  

Dengan hukum Raoult (non-volatile solution) 

X saltwater  = 0,983 (literatur) 

   

  

  

Maka massa murni dari air laut = mol air murni (i) x 18 (massa relatif air) = Volume in (i) 

  

Volumeout= 115 ml(1); 115,5 ml(2); 123 ml(3); 151,5 ml(4) 

Volumein = 3131 ml(1); 3415 ml(2); 3700 ml(3); 3978 ml(4) 
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Efficiency = 3,67%(1); 3,38%(2); 3,32%(3); 3,81%(4) 

Melihat dari angka efisiensi yang dihasilkan, kinerja dari distiller dalam menyaring air murni 

masih dikatakan sangat minim. Dalam waktu 9 jam pemanasan air hanya didapatkan air sekitar 

115-150 ml dalam 1 hari. Kecilnya angka efisiensi diakibatkan karena berbagai faktor. Faktor 

yang menyebabkan kecilnya efisiensi adalah faktor losses yang terjadi di setiap stage fenomena 

distilator. Dari air yang dituangkan, tidak 100% akan terevaporasi dalam 1 hari karena panas tidak 

cukup besar dan karena ruang udara untuk menampung uap air evaporasi yang tidak cukup luas. 

Dari air uap air yang terevaporasi, tidak 100% akan mengalami kondensasi dalam 1 hari karena 

luas penampang kondenser yang terbatas. Dari air yang berhasil terkondensasi, tidak 100% dapat 

tersuling, terdapat sebagian air yang justru menetes kembali ke plat absorber. Hal ini lah yang 

menyebabkan adanya loses di setiap stage pada distiller. Di dalam ruang distiller pada 

penelitiannya, keadaannya tidaklah vakum, hal ini pula yang menyebabkan panas tidak terisolasi 

dan terbuang ke lingkungan saat sudah mencapai temperatur yang tinggi. 

 HasilPengujianTemperaturDistiler 

  

 

Tabel 2.Data DistribusiTemperaturpadatanggal 28 Desember 2015 
  

Waktu T ambien dalam T kondensor T kaca T ambien luar T absorber 

06.30 28,626512 27,191252 27,36543 28,745786 29,31198

06.35 28,554427 26,953964 27,09989 28,158725 29,31287

06.40 28,493977 26,846064 27,0111 28,099227 29,32303

06.45 28,514433 26,836192 27,05262 28,118098 29,38181

06.50 28,512676 26,751705 27,03511 28,115436 29,50825

06.55 28,779727 26,896305 27,1007 28,130098 29,85781

07.00 29,189466 27,206365 27,45642 28,268391 30,36607

  

Tabel diatas menunjukkan distribusi temperatur pada alat distilator tenaga surya pada tanggal 

28 Desember 2015. Pada data yang ada, dilihat bahwa intensitas matahari sudah mempengaruhi 

distribusi temperatur bahkan dalam intensitas kecil yang menurut data pyranometer hanya   

berkisar dari 0–100W/m2. Hal ini terlihat dari distribusi temperatur yang sudah memberikan 
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angka sesuai dengan distribusi temperatur distilator pada siang hari. Pada data diatas, temperatur 

absorber menjadi teperatur yang paling tinggi diantara 5 titik yang ada. Absorber merupakan 

plat dengan material berupa aluminum, dimana aluminum memiliki konstanta konduktivitas 

termal sebesar 205 W/m.K. Dengan konduktivitas sebesar itu, pada cuaca malam yang 

cenderung dingin, maka aluminum akan memiliki suhu yang paling rendah dan pada cuaca 

siang yang cenderung panas karena adanya energi matahari, aluminum akan memiliki suhu yang 

paling tinggi diantara titik distribusi temperatur yang lainnya. Walaupun suhu absorber memiliki 

perbedaan suhu yang kecil dibandingkan dengan titik suhu yang lainnya, hal ini tetap 

memberikan fakta bahwa absorber memiliki temperatur tertinggi, dan hal inilah yang 

mengindikasikan bahwa energi kalor dari diffuse matahari telah berpengaruh. Hal ini yang 

menyebabkan dalam keadaan mendung sekalipun alat distilator dapat terus berfungsi dengan 

kinerja yang rendah karena selain direct matahari, diffused matahari dapat membuat alat 

distilator terus bekerja di siang hari. Temperatur juga menentukan jumlah embun yang terbentuk 

pada alat distilator. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

  

Gambar 1. DryBulb Temperature,Wet Bulb Temperature, RH, HumidityRatio,danDew 

PointpadaAlat DistilatorTenagaSurya 

 Dari grafik yang ditampilkan pada gambar diatas, relative humidity (RH) tidak menentukan 

banyaknya moisture pada suatu keadaan ruang melainkan besar dry bulb temperature (tdb) 

dan wet bulb temperature (twb). Dari grafik diatas dapat ilihat dalam keadaan yang lebih 

jenuh (mendekati RH 100%) volume embun yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan 

dengan keadaan ruangan dimana ruangan tersebut memiliki nilai RH lebih rendah. Hal ini 
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dikarenakan udara hangat dapat menahan lebih banyak uap air dari udara dingin, sehingga 

bila suhu udara turun, jumlah maksimum uap air pada udara juga semakin jatuh.S eiring 

dengan peningkatan suhu udara, kapasitasnya untuk menahan kelembaban juga meningkat, 

jadi jika suatu ruangan mengalami kenaikan suhu udara dan kadar air tetap sama, maka isa 

dikatakan RH pada ruangan tersebut mengalami penurunan. 

KESIMPULAN 

 Dalamwaktu 1 hari distiller dapatmenghasilkan air dengan volume maksimum 151,5 ml. 

 Kinerjapada distiller masihterbilangrendahdilihatdariefisiensi yang barumencapai 3,81% 

padaangkamaksimalnya. 

 Desain distiller padapenelitianbelumcukupbaikdikarenakanmasihrendahnyakinerja distiller. 

 Padakeadaandiffused radiation, distiller masihdapatbekerjadanmenghasilkansejumlah air. 
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ABSTRAK 

 

Pengujian terhadap nilai kalor dan emisi gas buang telah dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh 

pencampuran daun akasia dalam campuran batubara-daun akasia. Rasio pencampuran antara 

batubara dan daun akasia adalah 90%:10%, 70%:30%, 50%:50%, 30%:70% dan 10%:90%. Hasil 

analisis proksimat, nilai kalor dan emisi gas buang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

pencampuran daun akasia terhadap nilai kalor dan emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan 

hasil analisis didapatkan bahwa nilai kalor tertinggi sebesar 6623 kal/gram dihasilkan dari 

penambahan 30% daun akasia. Sedangkan kadar emisi gas karbon monoksida terendah sebesar  363 

ppm dihasilkan dari penambahan 10% daun akasia dan kadar nitrogen oksida tidak mengalami 

peningkatan dengan penambahan daun akasia. Peningkatan nilai kalor dan penurunan emisi gas 

buang tersebut disebabkan oleh perubahan karakteristik campuran batubara-daun akasia sebagai 

akibat dari penambahan daun akasia. 

  

Kata Kunci : Batubara Peringkat Rendah, Daun Akasia, Nilai Kalor, Emisi Gas Buang 
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PENDAHULUAN 

Sumber energi adalah salah satu permasalahan yang cukup besar untuk kelangsungan hidup 

manusia. Dengan semakin meningkat jumlah populasi manusia, maka akan semakin banyak 

dibangun industri  berkembang yang secara langsung akan mengakibatkan semakin banyak pula 

energi yang dibutuhkan, sedangkan persedian energi semakin berkurang. Berkurangnya persediaan 

energi akan berdampak pada meningkatnya harga bahan bakar yang sudah ada saat ini. 

Indonesia mempunyai sumber energi yang cukup banyak dan salah satu sumber energi yang 

cukup besar adalah batubara yang mencapai 105,7 milyar ton . Akan tetapi sebagian besar batubara 

tersebut termasuk dalam batubara peringkat rendah atau low rank coal yang berupa lignit dan sub-

bituminus. Tingginya kadar air menyebabkan rendahnya nilai kalor, sehingga pemanfaatan batubara 

peringkat rendah  ini menjadi terbatas dan sulit untuk dipasarkan, sehingga belum terlalu menjadi 

sumber energi prioritas untuk dikembangkan. 

Harga jual batubara peringkat rendah sangat murah dan tidak ekonomis untuk diekspor 

karena biaya transportasi yang cukup besar. Walaupun batubara jenis ini tidak terlalu kompetitif 

apabila diual langsung ke pasaran, tetapi pemanfaatannya perlu ditingkatkan sebagai upaya 

pemenuhan energi di dalam negeri dan sekaligus juga sebagai sumber devisa negara. Oleh karena 

itu, teknologi  pemanfaatan  batubara peringkat rendah perlu untuk terus dikaji dan dikembangkan 

agar dapat segera diterapkan pada skala komersial. 

Salah satu upaya pemanfaatannya adalah dengan proses blending atau pencampuran 

batubara peringkat rendah dengan biomassa. Biomassa adalah salah satu bahan bakar yang akan 

mengurangi emisi gas rumah kaca/green haouse gas sehingga biomassa akan menjadi salah satu 

pilihan bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan [1] 

  

Beberapa penelitian telah dilakukukan dengan menggunakan batubara dan arang serbuk 

gergaji kayu jati dan perekat tepung kanji sebesar 10 %, dengan variasi campuran 25 : 65, 35 : 55, 

45 :45, dan 55 : 35 yang menyimpulkan bahwa campuran yang paling optimal adalah 45% batu bara 

: 45%  yang memiliki kadar air sebesar 8,05%, kadar zat menguap 43,9%, kadar abu 9,43%, kadar 

karbon terikat 38,6%, nilai kalor 5,192%, dan berat jenis 0,194gr [2]. 

Penelitian untuk mengetahui karakteristik termal bahan bakar biomassa dari briket kayu 

meranti meliputi high heating value (HHV), contents of moisture (M), ash (A),volatile matters 

(VM),fixed carbon (FC), efisiensi pembakaran dan emisi gas hasil pembakaran berupa karbon 

monoksida dan karbon dioksida[3]. 
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Penelitian untuk mengamati karakteristik pembakaran batubara peringkat rendah, cangkang 

sawit dan campurannya dalam fluidized bed boiler [4]. Pada pembakaran batubara/cangkang sawit 

parameter pembakaran seperti konsentrasi gas, temperatur unggun dan efisiensi pembakaran dikaji 

terhadap efek udara berlebih (rasio udara/bahan bakar) dan ukuran partikel. 

 Pohon akasia merupakan pohon yang produktif untuk menghasilkan limbah organik, mulai 

dari batang, ranting maupun daun. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan sampah organik. 

Dengan berkembangnya teknologi tentang sumber energi alternatif, maka limbah daun akasia dan 

batubara subbituminus digunakan menjadi produk yang lebih bermanfaat dengan teknologi 

pembuatan bio briket batubara subbitumus-daun akasia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pencampuran daun akasia dalam campuran batubara-daun akasia. 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Material yang digunakan adalah  batubara peringkat rendah atau subbituminous coal dari 

Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan daun akasia dari lingkungan kampus Universitas Sriwijaya 

Indralaya Ogan Ilir. Provinsi Sumatera sangat prospek untuk pengembangan biomassa karena 

memiliki beberapa tanaman yang bisa dijadikan biomassa termasuk daun akasia [5,6]. 

Setelah batubara dan daun akasia dikeringkan langsung dengan sinar matahari, batubara dan daun 

akasia dihancurkan dan dibuat dalam ukuran partikel yang sama yaitu mesh 60. Dengan ukuran 

partikel yang sama, selanjutnya  dilakukan proses pencampuran antara batubara dan daun akasia 

dengan variasi komposisi berat yaitu 90%:10%, 70%:30%, 50%:50%, 30%:70%, 10%:90% dari 

massa campuran sebanyak 5 gram. Setelah pencampuran, dilanjutkan dengan proses pembriketan. 

Langkah terakhir adalah pengujian yang meliputi analisis proksimat (standar ASTM D.3173-11, 

ASTM D.3174-11, ISO-562:2010 (E), ASTM D.3172-02 (11)). Pengujian nilai kalor menggunakan 

Parr 6300 calorimeter (standar ASTM D.5868-11a). Pengujian emisi gas buang menggunakan AAC 

SF 22 A 100 EJ portable gas analyzer. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Proksimat  

Dalam penelitian ini, telah dilakukan pengujian terhadap campuran batubara-daun akasia 

sebanyak lima sampel dengan variasi komposisi massa batubara dan daun akasia. Pengujian 

dilakukan setelah semua sampel dikeringkan di bawah sinar matahari langsung selama dua hari. 

Gambar 1 menunjukkan hasil empat variabel utama yang meliputi kadar air/inherent moisture (IM), 

zat terbang/volatile matter (VM), abu (Ash) dan karbon tetap/fixed carbon (FC). Kandungan IM 

tertinggi ditemukan pada campuran B10A90 (batubara 10% dan daun akasia 90%) dan yang 

terendah ditemukan pada campuran B90A10 (batubara 90% dan daun akasia 10%). Kadar IM akan 

berdampak pada proses pembakaran. Semakin tinggi kadar IM, maka waktu pembakaran awal 

bahan bakar yang dibutuhkan akan menjadi lebih lama. Kadar  ash tertinggi terdapat pada campuran  

B70A30 sebesar 10% dan terendah pada B10A90 sebesar 7,28%. Persentase ash menunjukkan 

bahwa semakin tinggi persentase ash, maka sisa pembakaran berupa abu setelah pembakan akan 

semakin banyak. Persentase tertinggi dari VM dikandung campuran B90A10 sebesar 23,4% dan 

terendah  19,49%  pada campuran B90A10. Kandungan VM adalah komposisi dari beberapa 

material seperti hidrokarbon, karbonmonoksida, karbondoksida, hydrogen, air dan tar. Proses 

pembakaran juga dipengaruhi oleh kandungan VM dari bahan bakar yang digunakan. 
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Gambar 1. Analisis proksimat campuran batubara-daun akasia 

 Analisis Nilai Kalor 

Gambar 2 menunjukkan nilai kalor yang dikandung masing-masing campuran batubara-

daun akasia. Nilai kalor tertinggi sebesar 6623cal/gr terdapat pada komposisi batubara subbituminus 

sebesar 30% dan akasia 70%, sedangkan nilai terendah sebesar 6537 cal/gr pada komposisi batubara 

subbituminus 70% dan akasia 30%. Nilai kalor akan memberikan informasi mengenai seberapa 

besar kandungan kalor atau heat per berat material. Gambar 2 juga memberikan informasi bahwa 

semakin rendah persentase kadar air (IM), kadar abu (ash) dan kadar zat terbang (VM), maka 

semakin tinggi nilai kalor yang diperoleh. Dari data yang diperoleh juga membuktikan bahwa nilai 

kadar karbon padat (FC) berbanding lurus dengan nilai kalor (CV). Semakin tinggi nilai kadar 

karbon padat, maka semakin tinggi pula nilai kalor yang diperoleh. 
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Nilai Emisi Gas Buang 

Kadar CO (Karbon Monoksida) 

Emisi gas pembakaran yang diukur adalah CO (karbon monoksida) dan NO (nitrogen 

oksida).  Kadar CO dan NO akan menentukan tingkat dampak pembakaran bahan bakar terhadap 

lingkungan. Semakin tinggi karbon monoksida dan nitrogen oksida yang dihasilkan, maka akan 

semakin tinggi tingkat pencemaran terhadap lingkungan. Berdasarkan data pada gambar 3 

didapatkan hubungan komposisi antara batubara subbituminus dan daun akasia terhadap kadar 

karbon monoksida.Pada gambar 3 terlihat hubungan bahwa kadar CO (karbon monoksida) akan 

mengalami peningkatan pada setiap kenaikan komposisi atau penambahan daun akasia. Kadar CO 

tertinggi adalah pada komposisi 90% daun akasia dan 10% batubara subbituminus yaitu sebesar 612 

ppm. Sedangkan kadar CO tererndah pada komposisi batubara 90% dan daun akasia 10% sebesar 

363 ppm. 

   

Gambar 2. Nilai kalor campuran batubara-daun akasia  
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Gambar 3. Hubungan antara komposisi campuran batubara subbituminus dan daun akasia  

terhadap kadar CO 

 Kadar NO2 (Nitrogen Oksida) 

Kadar NO2 (nitrogen oksida) juga akan menentukan tingkat dampak pencemaran terhadap 

lingkungan. Semakin tinggi nitrogen oksida yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi tingkat 

pencemaran briket terhadap lingkungan. Pengaruh penambahan daun akasia terhadap kadar NO2 

terlihat pada gambar 4.Kadar NO2 (nitrogen oksida)  tidak mengalami  peningkatan atau penurunan 

di setiap penambahan daun akasia dalam campuran batubara-daun akasia. Kadar karbon(NO2) yang 

dihasilkan sama sebesar 1 ppm. 
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Gambar 4.  Hubungan antara komposisi campuran batubara subbituminous dan daun akasia 

 terhadap kadar NO2 

 KESIMPULAN 

1. Penambahan daun akasia akan mempengaruhi komposisi campuran batubara-daun akaisa, 

dimana batubara subbituminous dan daun akasia pada komposisi 70% :30% memiliki  nilai 

kalor sebesar 6623 cal/gr, kadar air sebesar 3,18%, kadar zat terbang sebesar 20,86%, kadar 

abu sebesar 8,52%, kadar karbon padat sebesar 67,44%,  

2. Kadar emisi gas CO2 dan NO2 akan mengalami perubahan akibat penambahan daun akaisa. 

Campuran batubara subbituminous dan daun akasia pada komposisi 70% :30% memiliki kadar 

karbon monoksida sebesar  445 mg/Nm3 dan kadar nitrogen oksida sebesar 2,05 mg/Nm3. 

  

REFERENSI 

[1]  Gua, H., Zhang,K.,Wang, Y., Huang,y., Hewitt. Y., and Roskillyc,A., P, Waste biomass 

from 

production process co-firing with coal in a steam boiler to reduce fossil fuel consumption: A 

case study, Journal of Energy Chemistry 22(2013), pp. 413–419. 

  

 [2]  Jamilatun,S.,  Shakti, S.K. dan Ferdiant., K, 2010, Pembuatan Biocoal Sebagai Bahan Bakar 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 457 
 

Alternatif dari Batubara dengan Campuran Arang Serbuk Gergaji Kayu Jati,Glugu dan 

Sekam Padi, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan”  Pengembangan 

Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia, Yogyakarta. 

  

 [3]  Patabang,D., 2013,  Karakteristik Termal Briket Arang Serbuk Gergaji Kayu Meranti, Jurnal 

Mekanikal, Vol. 4 No. 2, hal 410 – 415. 

  

[4]  Mahidin, Khairil, Adisalamun
 
dan Gani, A., 2009, Karakteristik pembakaran batubara 

peringkat rendah, cangkang sawit dan campurannya dalam fluidized bed boiler, Jurnal 

Reaktor Vol. 12 No. 4, hal. 253-259. 

  

 [5]   Nukman and Sipahutar, R., 2015, The Potential of Biomass from Wood, Leaves, and 

Grassas 

Renewable Energy Sources in South Sumatera, Indonesia. Energy Sources, Part A: 

Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37 (24), pp. 2710–2715. 

  

[6] Barlin, Gunawan , Arifin, A., and Pratiwi, D.H., 2016. Thermal Evolution Profile Analysis 

for Pyrolysis of Coal – Acacia MangiumWood Blends, International Journal of Technology 

(2016) 5, pp. 881-888. 

  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 458 
 

KAJI EKSPERIMENTAL MESIN PENGKONDISIAN UDARA TIPE 

AC SPLIT-UNIT SISTEM MULTI EVAPORATOR 

 
 M.Zahri Kadir, Marwani, BW Chandra Santoso 

Fakultas Teknik, Unsri, Indonesia 

E-mail: zahrikadir@yahoo.com  

 

 

ABSTRAK 

 

Mesin Pengkondisian Udara pada saat ini di Indonesia sudah menjadi kebutuhan standar pada 

berbagai bangunan gedung maupun pada rumah tempat tinggal. Hasil auidit energi dari berbagai 

sumber menunjukkan bahwa sebuah gedung atau rumah tinggal lebih dari 60 % dari  total 

pemakaian energinya diserap oleh sistem pengkondisian udara. Pada bangunan gedung perkantoran, 

sekolah, ruko dan rumah tinggal umumnya menggunakan mesin pengkondisian udara tipe AC 

Splitt-Unit , yaitu jenis mesin pengkondisian udara yang terdiri dari sebuah kondenser dan 

kompressor (outdoor-unit) dan sebuah evaporator (indoor-unit). Jadi untuk mengkondisikan udara 

sebuah ruangan paling tidak dibutuhkan sebuah indoor-unit dengan sebuah outdoor-unit. 

Memodifikasi AC Split-Unit dengan hanya menggunakan sebuah outdoor-unit untuk lebih dari satu 

indoor-unit (evaporator) atau sistem multi-evaporator yang dapat digunakan untuk dua ruangan 

terpisah atau sebuah ruangan besar yang membutuhkan dua buah evaporator tampaknya akan dapat 

menghemat energi/ biaya operasional dan biaya alat/ komponen. Telah dilakukan kaji eksperimental 

terhadap sebuah mesin pengkondisian udara multi-evaporator hasil modifikasi dari AC Split-Unit 

dengan dua buah eaporator berkapasitas masing-masing 1 kW dengan sistem individual expansion 

valve dan multiple expansion valve. COP untuk sistem multi-evaporator dengan individual 

expansion valve didapat 1.030  dan dengan multiple expansion valve 1,349; sedangkan COP untuk 

sistem single evaporator didapat 1,379. Jadi COP sistem multi-evaporator ini lebih kecil  2,2 % - 

25,3 % dibanding sistem single-evaporator. 

Kata Kunci: Multi Evaporator, Individual Expansion Valve, Mutiple Expansion Valve, COP.  
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PENDAHULUAN 

Mesin Pengkondisian Udara pada saat ini di Indonesia sudah menjadi kebutuhan standar pada 

berbagai bangunan gedung maupun pada rumah tempat tinggal. Hasil auidit energi dari berbagai 

sumber menunjukkan bahwa sebuah gedung atau rumah tinggal lebih dari 60 % dari  total 

pemakaian energinya diserap oleh sistem pengkondisian udara. 
Pada bangunan gedung yang kecil dan rumah tempat tinggal umumnya menggunakan mesin 

pengkondisian udara tipe AC Splitt-Unit , yaitu jenis mesin pengkondisian udara yang terdiri dari 

sebuah kondenser dan kompressor (outdoor-unit) dan sebuah evaporator (indoor-unit). Jadi untuk 

sebuah ruangan paling tidak dibutuhkan sebuah mesin pendingin atau sebuah kompressor, sebuah 

kondenser dan sebuah evaporator.  Memodifikasi AC Split-Unit dengan hanya menggunakan sebuah 

kompressor dan kondenser (satu buah outdoor-unit) dengan dua buah eaporator (dua buah indoor-

unit) atau disebut Unit Mesin Pengkondisian Udara Multi-Evaporator untuk mengkondisikan udara 

pada dua ruangan terpisah atau sebuah ruangan besar yang membutuhkan dua buah indoor-unit atau 

evaporator tampaknya akan dapat menghemat energi/ biaya operasional dan biaya alat/ komponen.  

Ada dua macam sistem multi-evaporator untuk AC Split –Unit dengan kompressor tunggal yang 

dapat ditrerapkan, yaitu Sistem Multi-Evaporator dengan individual expansion valve dan Sistem 

Multi-Evaporator dengan multiple expansion valve.  Untuk mengetahui performansi sistem AC 

split-unit multi-evaporator ini perlu dilakukan pengkajian secara eksperimental. Besarnya 

Coefficient of Performance sistem (COP) dihitung dengan persamaan berikut: 

 

                                 (1) 

Dimana: 

Qe.I = Beban kalor evaporator I (kW) 

Qe.II = Beban kalor evaporator II (kW) 

Wc = Daya compressor (kW) 
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Gambar 1.  Skematik Sistem dan Diagran P-h  Sistem Multi Evaporator dengan Individual 

Expansion Valve. 

 

 

 

 

Gambar 2.  Skematik Sistem dan Diagran P-h  Sistem Multi Evaporator dengan Multiple  

       Expansion Valve. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, yaitu dengan membuat/ 

merakit sebuah perangkat uji mesin pengkondisian udara multi evaporator dengan menggunakan 

komponen yang berasal dari AC Split Unit, kemudian dilakukan pengujian terhadap dua macam 

sistem multi evaporator yaitu sistem multiple expansion valve dan sistem individual valve,  dan 

hasilnya dibandingkan dengan hasil pengujian bila sistem dioperasikan dengan evaporator tunggal. 
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Parameter yang diukur adalah tekanan dan temperatur refrigeran keluar/ masuk setiap komponen 

(kompressor, kondenser dan evaporator), suhu udara masuk/ keluar evapotaor, kecepatan aliran 

udara melalui evaporator dan daya kompressor. 

 

Perangkat Uji 

 

 

Gambar 3. Skematik Perangkat Uji 

Data Komponen Utama Perangkat Uji 

Tabel 1. Komponen Utama Perangkat Uji 
Komponen Jumlah Tipe Kapasitas 
Compressor 1 buah Hermetically sealed, Reciprocating 2 kW 
Condenser 1 buah Finned coils, Air cooled 2 kW 
Evaporator 2 buah Bare tube type finned 1 kW 

Expansion Valve 3 buah Thermostatic expansion valve  
Refrigerant  R-22 (Freon 22)  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel berikut ini adalah data  hasil pengujian perangkat uji yang merupakan nilai rata-rata dari 

beberapa kali pengujian untuk Sistem Multi Evaporator dengan Individual Expansion Valve dan 

dengan Multiple Expansion Valve, serta Sistem Single Evaporator. 

 

Tabel  2. Data Hasil  Uji Sistem Multi Evaporator dan Single Evaporator 

Parameter uji 

Multi Evaporator  Single 
Evaporator Individual Exp Valve  Multiple Exp Valve 

Evap II  Evap I  Evap II  Evap I  Evap 

Suhu udara masuk, Ti,db  (oC)  28  28 28 28 28 
Suhu udara masuk, Ti,wb  (oC) 21,5  21,5 21,4 21,4 21,5 
Suhu udara keluar, To,db  (oC) 21,2  19,8 19,7  17,5  18 
Suhu udara keluar, To,wb  (oC) 18,6  16,7  16,6  16  1,3 
Beban kalor evaporator, Qe (kW)  1,002  1,008  1,262  1,298  1,236 

Ratio tekanan compressor  1,8  1,6  1,8 
Daya compressor, Wc  (kW) 1,952  1,897  0,896 
COP sistem 1,030  1,349  1,379 

 

Dari tabel 2, hasil  pengujian menunjukkan COP sistem multi evaporator masih lebih rendah dari 

sistem singgle evaporator, yaitu 2,2 % untuk sistem dengan multiple expansion valve dan 25,2 % 

untuk sistem dengan individual expansion valve. Dari hasil pengujian lain COP sistem multi 

evaporator semakin meningkat dengan meningkatnya beban evaporator [3]. Hasil analisis siklus 

termodinamika juga menunjukkan bahwa sistem multi evaporator akan menghasilkan COP yang 

lebih besar dari pada sistem singgle evaporator jika ratio tekanan compressor tinggi; pada kasus ini 

ratio tekanan relatip kecil yaitu hanya 1,8 [1,2]. 

Suhu udara dingin keluaran dari evaporator untuk sistem multi evaporator dengan individual 

expansion valve  sekitar 20 oC dan ini lebih tinggi 2 oC dari suhu udara dingin yang dihasilkan oleh 

evaporator untuk sistem multi evaporator dengan multiple expansion valve dan juga sistem singgle 

evaporator yaitu yang mempunyai suhu keluaran udara dingin sekitar 18 oC. Hal ini terlihat dengan 

lebih kecilnya kapasitas pendinginan atau beban kalor evaporator sistem individual expansion valve 

terhadap sistem singgle evaporator , yaitu 18,7 % lebih kecil; sedangkan untuk sistem multiple 

expansion valve 13,1 % lebih besar dari sistem singgle evaporator. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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 Mesin pengkondisian udara sistem multi evaporator dengan multiple expansion valve kebih 

unggul dari sistem multi evaporator dengan individual expansion valve. 

 Sistem multi evaporator dengan individual expansion valve mempunyai COP 25,2 % lebih kecil, 

dan kapasitas pendinginan  18,7 % lebih kecil dari sistem singgle evaporator.  

 Sistem multi evaporator dengan multiple expansion valve mempunyai COP yang hampir 

mendekati sama dengan sistem singgle evaporator, yaitu hanya 2,2 % lebih kecil; sedangkan 

kapasitas pendinginnya 13,1 % lebih besar dari sistem singgle evaporator. 

 Suhu udara dingin keluaran dari evaporator untuk sistem multi evaporator dengan individual 

expansion valve 20 oC dimana ini lebih tinggi  dari pada  sistem multi evaporator dengan 

multiple expansion valve  dan sistem singgle evzporator yaitu yang mempunyai suhu keluaran 

udara dingin 18 oC. 
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ABSTRAK 

  

Ubi kayu atau singkong merupakan tanaman tropis dan bahan pangan yang potensial sebagai salah 

satu pendukung diversifikasi pangan nasional. Salah satu tahapan yang telah dilakukan adalah 

memproses pengolahan singkong menjadi butiran beras ubi kayu dibantu dengan sebuah mesin 

granulator. Untuk itu, telah dirancang sebuah mesin granulator berdimensi 1 m x 1 m x 0,76 m, 

daya ½ hp, dan 2.800 rpm. Penelitian dilakukan pada kapasitas 1 kg, 3 kg, dan 5 kg dengan 

memvariasikan putaran panci pengaduk. Pengujian pada kapasitas 1 kg adalah yang efisien 

sehingga mampu menghasilkan ukuran 10 mesh  sebanyak 9.250 butir, 10.176 butir, 10.140 butir, 

11.022 butir, dan 11.180 butir untuk kecepatan putar 47 rpm; untuk kecepatan 28 rpm dihasilkan 

8.600 butir, 9.420 butir, 9.445 butir, 9.620 butir, dan 10.520 butir; dan kecepatan 23 rpm dihasilkan 

3.000 butir, 3.253 butir, 3.290 butir, 3.608 butir, dan 3.570 butir. 

 Kata Kunci: Singkong, Mesin Granulator, Putaran, Ukuran Mesh   

   

PENDAHULUAN  

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan diiringi dengan 

pertumbuhan ekonomi telah memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu bangsa dan tidak 

terkecuali bangsa Indonesia.  Dampak negatif yang selalu menjadi permasalahan sehingga 

dibutuhkan upaya mencari solusinya. Salah satu adalah meningkatnya kebutuhan akan bahan 

makanan pokok yang semakin tinggi. Masyarakat Indonesia memiliki budaya makan nasi sehingga 

kebutuhan makanan pokok ini sangat besar dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sering 

dijumpai masyarakat dengan gizi buruk. Banyaknya lahan pertanian yang telah berubah menjadi 
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kawasan perumahan, pengadaan impor bahan makanan semakin tahun semakin meningkat. Untuk 

itu, masyarakat Indonesia harus mencari bahan pangan lain yang  memenuhi kriteria aman, bergizi, 

halal, dapat diterima konsumen, dan fungsional sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan 

pangan beras. 

Salah satu bahan pangan yang mudah dan banyak dibudidayakan adalah tanaman singkong, 

dan beragam jenisnya. Menurut [1] bahwa singkong (Manihot utilissima Crantz) memiliki 

kelebihan dibandingkan jenis umbi-umbian lainnya, seperti sederhana dalam teknologi budidaya, 

mudah tumbuh dalam berbagai kondisi tanah dan tidak membutuhkan pemeliharaan yang banyak, 

dan tahan terhadap penyakit tanaman. Selain itu, kadar air singkong masih relatif tinggi sebesar 

60% tetapi menurut FAO standar kadar HCN untuk olahan singkong maksimal 10 ppm. Singkong 

juga dapat diolah menjadi tapioka [2] dan teknologi proses produksi food ingredient merupakan 

bagian diversifikasi proses pengolahan tapioka termodifikasi. Pati termodifikasi sangat prospektif 

untuk dikembangkan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan penggunaan bahan kimia pada 

batasan maksimal untuk produk  food ingredient. Selain itu, singkong juga dapat diolah dalam 

bentuk lain, seperti gaplek, tapai, peuyeum, dan keripik singkong.  

Menurut [3] bahwa pembuatan roti dengan mencampur tepung singkong sebanyak 30 % ke 

dalam tepung terigu tidak mengalami perbedaan yang siginifikan dalam tekstur dan kontrol roti bila 

memakai 100% tepung terigu tetapi bergantung dari jenis tepung singkong yang dipakai. Selain itu, 

singkong dapat dijadikan ethanol sebagai energi baru terbarukan bersumber dari biomassa. Telah 

dinyatakan pula potensi energi biomassa singkong [4] yang memiliki kandungan paling banyak 

adalah gula dipermentasi dengan rentang kadar pati 20-30% dalam keadaan segar dan sekitar 80,6% 

berdasarkan berat kering. Singkong ini dapat tumbuh subur di semua zona ekologi termasuk pada 

kesuburan tanah relatif rendah, sebagaimana juga [5] telah meneliti biaya optimum untuk 

memproduksi ethanol dari singkong dan keripik singkong. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendukung olahan ubi kayu menjadi butiran beras ubi 

kayu dengan merancang mesin granulator. Untuk itu, perlu diteliti putaran pengaduk dan kapasitas 

tepung singkong menggunakan mesin granulator agar mendapatkan ukuran butir standar mesh 10 

beras singkong. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat Ukur dan Bahan 

Alat-alat ukur yang digunakan adalah sebuah tachometer untuk mengukur putaran, 

timbangan, dan saringan atau mesh untuk menentukan ukuran butiran. Sedangkan bahan-bahan 

yang digunakan adalah pelat stainless, kerangka besi, motor listrik, dan tepung singkong. 
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Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksprimen dengan merancang sebuah peralatan uji 

berupa mesin granulator seperti gambar 1 berikut ini. 

  

  
  

Gambar1. Mesin Granulator 

  

Uraian keterangan gambar 1 adalah (1) kerangka penyangga, (2) kerangka dudukan, (3) 

tempat pengaduk, (4) kotak roda gigi, (5) motorlistrik, (6) pulley roda gigi, (7) pulley motor, (8) 

sabuk. Persamaan yang digunakan dalam rancang bangun mesin granulator:  
  

Perbandingan transmisi: 

                                                                                                        (1) 

Jenis dan dimensi sabuk:  

L = 2 Cd +  (dp + Dp) +  (Dp - dp)2                                        (2) 

Kecepatan Sabuk: 

V =     (m/s)                               (3) 

Gaya sentrifugal butir: 
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  (N)                          (4) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan pada berat beras singkong terdiri dari 1 kg, 3 kg, dan 5 kg dengan 

mengubah putaran yaitu 23 rpm, 28 rpm, dan 47 rpm. Berikut dijelaskan data hasil pengujiannya. 

  

Gambar 2. Kurva pengujian pada 23 putaran per menit 

 

Gambar 3. Kurva pengujian pada 28 putaran per menit 
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Gambar 4. Kurva pengujian pada 47 putaran per menit 

Produk beras singkong berbentuk butiran yang dikelompokan dalam tiga ukuran yaitu kecil, 

besar, dan standar mesh 10. Untuk kapasitas 1 kg mampu menghasilkan ukuran mesh 10 sebanyak 

9.250 butir, 10.176 butir, 10.140 butir, 11.022 butir, dan 11.180 butir untuk kecepatan  47 rpm; 

untuk kecepatan 28 rpm dihasilkan 8.600 butir, 9.420 butir, 9.445 butir, 9.620 butir, dan 10.520 

butir; dan kecepatan 23 rpm dihasilkan 3.000 butir, 3.253 butir, 3.290 butir, 3.608 butir, dan 3.570 

butir.  Untuk kapasitas 3 kg belum mampu menghasilkan ukuran butir yang standar dan untuk 

kecepatan 47 rpm menghasilkan  21.367 butir, 23.500 butir, 23.545 butir, 25.630 butir, dan 25.650 

butir; kecepatan 28 rpm dihasilkan 17.950 butir, 19.755 butir,   19.770 butir, 21.528 butir, dan 

21.560 butir; kecepatan 23 rpm dihasilkan 10.455 butir,  11.500 butir, 11.444 butir, 12.557 butir, 

dan 12.480 butir. Untuk kapasitas 5 kg juga belum mampu menghasilkan ukuran butir yang standar 

dan untuk kecepatan 47 rpm menghasilkan 16.660 butir, 18.300 butir, 18.355 butir, 19.120 butir, 

dan 20.000 butir; untuk kecepatan 28 rpm dihasilkan 14.650 butir, 16.110 butir, 16.860 butir, 

17.588 butir, dan 17.620 butir; dan untuk kecepatan 23 rpm dihasilkan 12.540 rpm, 13.750 rpm, 

13.000 rpm, 15.057 rpm, dan 15.880 rpm. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk rancang bangun mesin granulator untuk 

pembentukan butiran beras ubi kayu disimpulkan sebagai berikut: 

1. Putaran pengaduk yang memanfaatkan gaya sentrifugal mampu mengubah tepung beras 

singkong menjadi butiran-butiran dan ukuran butir yang dihasilkan. 
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2. Pengujian dengan memvariasikan kecepatan pengaduk  47 rpm, 28 rpm, dan 23 rpm dengan 

kapasitas tepung beras singkong 1 kg menghasilkan butir beras singkong yang standar mesh 10.  

3. Jumlah butir beras singkong terbaik yang dihasilkan untuk kapasitas 1 kg adalah menghasilkan 

ukuran standar mesh 10 sebanyak  9.250 butir, 10.176 butir, 11.022 butir, dan 11.180 butir untuk 

kecepatan putar 47 rpm; untuk kecepatan 28 rpm dihasilkan 8.600 butir, 9.420 butir, 9.445 butir, 

9.620 butir, dan 10.520 butir; dan kecepatan 23 rpm dihasilkan 3.000 butir, 3.253 butir, 3.290 

butir, 3.608 butir, dan 3.570 butir.   

  

Notasi 

m  = massa (kg)      

v  = kecepatan (m/s) 

r  = jari-jari (m) 

d1, d2, d3, d4 = diameter pulley 1, 2, 3, dan 4 (mm) 

n1, n2, n3, n4 = kecepatan pulley 1, 2, 3, dan 4 (rpm) 

L  = panjang sabuk (mm) 

Cd  = jarak antara pullley rencana (mm) 

dp  = diameter pulley penggerak (mm) 

Dp  = diameter pulley roda gigi (mm) 
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ABSTRAK 

  

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah banyak membawa perubahan dalam 

hidup manusia saat ini. Salah satu perubahan utama di bidang telekomunikasi adalah penggunaan 

teknologi jaringan internet. Penggunaan jaringan internet dalam sebuah organisasi tidak terlepas 

dari berbagai macam permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan kualitas layanan 

jaringan dan tingkat kepuasan dari pengguna layanan. Memberikan layananan jaringan internet 

yang berkualitas dan memenuhi kepuasan penggunanya merupakan kewajiban dari organisasi 

terkait. Untuk pemenuhan atas kebutuhan tersebut kapasitas bandwidth yang digunakan sering 

dijadikan parameter dari kualitas jaringan yang dimiliki, disisi lain managemen jaringan juga sangat 

berpengaruh dalam mewujudkan jaringan yang berkualitas. Pengguna internet atau yang melakukan 

akses ke internet semakin meningkat. maka akan berdampak pada trafik jaringan pun akan semakin 

meningkat sehingga kinerja jaringan pun akan bervarasi, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

beberapa masalah seperti menurunnya kecepatan konektifitas jaringan, delay, kehilangan data dalam 

pengiriman / packet loss dan akan mengakibatkan nilai jitter akan semakin meningkat. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internet demi mendapatkan kepuasaan pengguna 

yang tentu saja akan memberikan jaminan positif terhadap kinerja pelayanan internet. Teknik 

analisa yang dipergunakan untuk menganalisis data adalah analisis SEM (Structural Equation 

Model) variabel yang digunakan dalam menganalisis adalah sebagai berikut : variabel kepuasan 

pengguna, variabel kualitas  pelayanan internet variabel kecepatan konektifitas, Dan pengukurannya 

menggunakan parameter Quality of service (QoS). Hasil analisa kemudian diinterpretasikan dan 

langkah terakhir disimpulkan serta diberikan saran. 
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Kata Kunci: Quality Of Service, Structural Equation Modelling, Kepuasan Pengguna, Layanan 

Internet 

  

  

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah banyak membawa perubahan 

dalam hidup manusia saat ini. Salah satu perubahan utama di bidang telekomunikasi adalah 

penggunaan teknologi internet. Penggunaan internet di beberapa komputer yang saling terhubung 

dan melakukan komunikasi antara komputer satu dengan yang lain. Komputer yang terhubung 

dengan jaringan internet dapat melakukan sharing informasi maupun data antara komputer satu 

dengan yang lainnya  baik itu secara lokal maupun interlokal. Penggunaan jaringan internet dalam 

sebuah organisasi tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada terutama yang 

berkaitan dengan kualitas layanan jaringan dan tingkat kepuasan dari pengguna layanan. Hal ini 

menjadi permasalahan utama dan cukup serius dimana pengguna yang merasa tidak puas dengan 

layanan yang disediakan sehingga dapat menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan jaringan 

internet tersebut. Untuk pemenuhan atas kebutuhan tersebut kapasitas bandwidth yang digunakan 

sering dijadikan parameter dari kualitas jaringan yang dimiliki, disisi lain managemen jaringan juga 

sangat berpengaruh dalam mewujudkan jaringan yang berkualitas.  

Peningkatan penggunaan ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah pengguna internet di 

tempat-tempat umum. Dengan menggunakan jaringan nirkabel dan kabel  kita bisa menikmati akses 

internet dimanapun kita berada selama di area tersebut. Beberapa tahun terakhir penggunaan 

komputer sebagai media mencari informasi, baik digunakan sebagai browsing, sharing data, 

upload/download ataupun juga penggunaan internet sebagai media pembelajaran menjadi salah satu 

bentuk pemanfaatan internet semakin meningkat. pengguna internet atau yang melakukan akses ke 

internet semakin meningkat. maka akan berdampak pada trafik jaringan pun akan semakin 

meningkat sehingga kinerja jaringan pun akan bervarasi, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

beberapa masalah seperti menurunnya kecepatan konektifitas jaringan, delay, kehilangan data dalam 

pengiriman / packet loss dan akan mengakibatkan nilai jitter akan semakin meningkat. Dari 

pemasalah-permasalahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi  tingkat kepuasan pengguna 

terhadap kualitas layanan internet. Untuk itu perlu diadakannya evaluasi terhadap tingkat pelayanan 

internet.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internet demi mendapatkan 

kepuasaan pengguna yang tentu saja akan memberikan jaminan positif terhadap kinerja pelayanan 

internet. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan kuisioner. Data yang terkumpul 
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diolah dengan menggunakan alat analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisa yang 

dipergunakan untuk menganalisis data adalah analisis SEM (Structural Equation Model) variabel 

yang digunakan dalam menganalisis adalah sebagai berikut : variabel kepuasan pengguna, variabel 

kualitas  pelayanan internet variabel kecepatan konektifitas, Dan pengukurannya menggunakan 

parameter Quality of service (QoS). Hasil analisa kemudian diinterpretasikan dan langkah terakhir 

disimpulkan serta diberikan saran 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Ini dilaksanakan pada beberapa perusahaan di kota Palembang. Berdasarkan hasil survey 

objek yang dilakukan, maka dipilih Universitas Bina Darma Palembang, Amik Bina Sriwijaya, dan 

Universitas PGRI  

  

Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini maka dilakukan 

pengambilan data secara primer dan sekunder, yaitu : 

A. Data  Primer : yaitu  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  dari  objek  yang  di teliti. Cara 

– cara  yang  dipakai  untuk  mengumpulkan  data  tersebut  yaitu : 

a. Observasi  : Data dikumpulkan dengan mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti. 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap infrastruktur jaringan yang diterapkan  

b. Kuesiner : teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang akan dijadikan responden untuk 

dijawabnya demi memperolah informasi, sedangkan kuesioner yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden  diminta untuk menjawab 

pernyetaan dengan memilih dari sejumlah alternatif. 

B. Data Sekunder : Yaitu pengumpulan data dengan  mempelajari  masalah  yang berhubungan   

dengan    objek  yang  diteliti   serta   buku  yang  dipelajari, yang terdiri dari  

a. Studi Pustaka : Penulis  menggunakan  pengetahuan  yang  didapat  dari  buku – buku, 

literature di  perpustakaan, jurnal ilmiah dan internet yang erat kaitanya dengan penelitian 

yang dilakukan. 

b. Dokumentasi : Penulis  mengambil  data-data  yang diperlukan  pada  Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Darma. 
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Model Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan model penelitian atau kerangka pemikiran yang 

menggambarkan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. Kerangka pemikiran akan memberikan 

manfaat, yaitu terjadi persepsi yang sama antara periset dan pembaca terhadap alur-alur pikiran 

periset, dalam rangka membentuk hipotesis-hipotesis risetnya secara logis. Dalam kerangka 

pemikiran penelitian ini parameter yang akan di ukur dan analisis terdiri dari Bandwidth, 

throughput, terhadap Trafik Business Critical atau jaringan Perusahan Pengguna internet, sehingga 

didapat besar kualitas layanan yang harus di penuhi atau yang memenuhi standar kualitas layanan 

yang baik menurut standar versi TIPHON. Kerangka pemikiran untuk Analisis QoS Jaringan LAN 

pada perusahaan pengguna radius server atau hostspot ditampilkan berikut ini. 

  

 

  

Gambar 3.1.  Kerangka Pemikiran 
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Model yang diusulkan : 

  

Gambar 2. Model yang disuulkan  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari QoS yang merupakan siklus dari field research dan sosial research ini, yaitu : 

Melakukan diagnosa (Diagnosing) 

Membuat kuesioner untuk mengetahui layanan penggunaan internet. Setelah mengetahui  data atau 

hasil dari kuesioner maka yang akan dilakukan adalah : 

1. Menghitung rekapitulasi kuesioner (rekap seluruh hasil data kuesioner) 

2. Uji Validitas dan Reabilitas 

3. Mengukur performa konektifitas kualitas jaringan internet, dalam hal ini yang akan diukur 

adalah bandwith dan troughtput. 

  

Menghitung rekapitulasi kuesioner 

 Pada penelitian ini disebarkan sebanyak 130 kuisioner dan digunakan dalam pengolahan 

responden. Terdapat 60% responden laki – laki dan 40 % sisanya adalah responden wanita, dari 130 

responden tersebut tersebar diantara objek penelitian setelah dipilah dari bentuk kesalahan yang 

ada, maka didaptkan 100 responden. Ada 5 variabel yang diukur untuk mendapatkan data kepuasan 

pengguna, yaitu : Kecepatan akses, waktu delay, besaran data, kemampuan, kepuasan pengguna. 

untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden maka dibuat kriteria pengukuran  dengan 

Skala Likert seperti berikut:  
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Tabel 5.1 Skala Pengukuran Likert 
Table Skala Likert 

Sangat Baik           (SB) 5 
Baik                       ( B ) 4 
Sedang                   ( S ) 3 
Buruk                     (Br) 2 
Sangat Buruk        (SBr) 1 

Sumber: Sugiyono, 2009:94 

Berdasarkan tabel di atas untuk memberi nilai dalam setiap variabel yang di teliti yaitu 

membandingkan skor aktual dengan skor ideal. Untuk memdapatkan skor aktual yaitu melakukan 

perhitungan terhadap seluruh jawaban dari responden yang sesuai dengan klasifikasinya dan bobot 

nilai yang diberikan (1,2,3,4 dan 5), berdasarkan ketentuan ini, maka pengklasifikasian nilai 

mengenai penelitian evaluasi layanan internet terhadap Kepuasan Pengguna di objek penelitian : 

 

2.  Pengujian Hsil 

1. Universitas binadarma 

Hasil uji validitas dan reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.933 .936 44
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Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean 

if 

Item 

Delet

ed 

Scale 

Varian

ce if 

Item 

Delete

d 

Correcte

d Item-

Total 

Correlat

ion 

Square

d 

Multip

le 

Correl

ation 

Cronb

ach's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

P

1 

200.0

231 

116.48

8 

.453 . .932

P

2 

199.9

462 

116.03

6 

.519 . .932

P

3 

199.9

462 

118.22

2 

.303 . .933

P

4 

199.9

769 

114.65

8 

.644 . .931

P

5 

200.0

538 

115.36

9 

.556 . .931

 AMIK Bina Srwijaya 

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items

.733 .859 21

  

  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 
ISBN: 979-587-617-1 479 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

p1 142.58 348.792 .607 .195 .713

p2 142.19 352.297 .593 .195 .715

p3 142.21 355.723 .550 .195 .718

p4 142.09 357.658 .497 .195 .720

p5 142.09 353.941 .625 .195 .716

  

2. Universitas PGRI 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items

.783 .859 21

  
Item-Total Statistics

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

p1  

p2  

p3  

p4 142.09 357.658 .497 .195 .720

p5 142.09 353.941 .625 .195 .716

  

Melakukan tindakan (Action Taking) 

 Dari data hasil kuisioner akan diuji validitas dan reliabel kemudian dengan teknik analisis 

SEM (teknik analisis SEM, akan dilaksanakan pada rencana tahapan selanjutnya, setelah 

pengukuran QOS selesai dan mendapatkan hasil) akan menghasilkan kualitas pelayanan end user 

dan tentu saja akan adanya kepuasaan terhadap pengguna. Parameter yang akan di ukur terdiri dari 
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bandwith dan troughtput akan  memudahkan pengambilan informasi QoS dari jaringan LAN 

maupun nirkabel yang dilakukan di tiap AP dengan di lakukan sebanyak 9 (sembilan) kali 

connection dan melakukan pengukuran suhu di daerah sekitar AP dengan jarak 8 M dari user, 

dengan menggunakan tools seperti NetStumbler untuk sinyal dan chanel,  speed test untuk 

menganalisa besarnya bandwith, troughput. Sehingga jaminan QoS yang diberikan sesuai dengan 

jaringan internet yang tersedia di objek.  

  

Hasil Pengukuran pada QoS: 

1. Universitas Bina Darma : Dari hasil pengukuran quality of service yang dilakukan selama 3 hari 

terhadap jaringan local area network (LAN) Universitas Bina Darma maka didapat hasil 

pengukuran sebagai berikut yang terdiri dari bandwidth, delay, packet loss, throughput dan jitter. 

  

Tabel  4.25 Quality Of Service Ruang Dosen 
Quality of  Service  LAN Ruang Dosen 

Hari 
/ 
tangg
al 

Band
width 

Del
ay 

Pack
et 
Loss 

Thro
ughp
ut 

Jitte
r 

Kami
s, 14 
juli 
2016 

1372 73 6 229 
563 

8.76
3 

Jumat
, 15 
juli 
2016 

1388 82 5 228 
263 

7.29
1 

Sabtu
, 16 
Juli 
2016 

1265 155 5 226 
938 

17.0
50 

Senin
, 17 
Juli 
2016 

1270 85 17 225 
033 

14.6
68 

Selas
a, 18 
Juli 
2016 

1357 97 9 225 
108 

7.07
4 

Rata-
rata 

1330 98 8 181 
959 

10.9
69 
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2. Amik Bina Sriwijaya 

Dari hasil pengukuran quality of service yang dilakukan selama 5 hari terhadap jaringan local 

area network (LAN) Lab. komputer maka didapat hasil pengukuran sebagai berikut yang terdiri dari 

bandwidth, delay, packet loss, throughput dan jitter. 

  

Tabel  4.34 Quality Of Service lab komputer 
Quality of  Service  LAN Ruang Dosen 
Hari / 
tanggal 

Bandwidth Delay Packet 
loss 

Throughput Jitter 

Kamis, 
14 juli 
2016 

789 80 7 224 572 6.846 

Jumat, 
15 juli 
2016 

1093 76 5 224 635 2.656 

Sabtu, 
16 Juli 
2016 

902 79 5 225 757 8.602 

Senin, 
17 Juli 
2016 

1393 55 7 38 342 6.563 

Selasa, 
18 Juli 
2016 

1531 54 8 48 520 7.283 

Rata-
rata 

1142 69 6 142 661 6.39 

  

3. Universitas PGRI Palembang 

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis menurut versi dari TIPHON di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa jaringan local area network  (LAN) perpustakaan Universitas PGRI Palembang 

dalam kondisi yang bagus, pernyataan ini diambil dari hasil pengukuran dan perbandingan dengan 

standar quality of service menuru versi TIPHON dengan hasil pengukuran secara keseluruhan 

selama 5 hari kerja yang dimulai dari hari kamis 14 juli 2016 sampai dengan selasa 19 juli 2016. 

Pengukuran dilakukan terhadap situs www.gmail.com dan ping terhadap server Universitas PGRI 

Palembang. Berikut adalah hasil pengukuran secara keseluruhan. 
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Tabel 4.16  Quality of Service LAN Perpustakaan 
Quality of  Service  LAN Perpustakaan 

Hari / 
tanggal 

Bandwidth Delay Packet 
loss 

Throughput Jitter 

Kamis, 
14 juli 
2016 

1377 89  8 234 776 5.109 

Jumat, 
15 juli 
2016 

1126 63  3 231 813 15.894 

Sabtu, 
16 Juli 
2016 

1105 98  5 228 340 24.473 

Senin, 
17 Juli 
2016 

640 135  4 228 160 3.457 

Selasa, 
18 Juli 
2016 

1444 89  5 233 126 2.782 

Rata-
rata 

1138 115  5 229 261 10.343 

KESIMPULAN 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap objek penelitian dalam 
Memberikan layananan jaringan internet yang berkualitas dan memenuhi kepuasan penggunanya 
sudah cukup baik.setiap objek penelitian dalam pemenuhan atas kebutuhan pelayanan jaringan 
seperti kapasitas bandwidth yang digunakan sering dijadikan parameter dari kualitas jaringan yang 
dimiliki sudah cukup baik, disisi lain managemen jaringan yang sangat berpengaruh dalam 
mewujudkan jaringan yang berkualitas. Pengguna internet atau yang melakukan akses ke internet di 
tempat objek penelitian semakin meningkat. maka dampak pada trafik jaringan pun akan semakin 
meningkat sehingga kinerja jaringan pun akan bervarasi, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 
beberapa masalah seperti menurunnya kecepatan konektifitas jaringan, delay, kehilangan data dalam 
pengiriman / packet loss dan akan mengakibatkan nilai jitter akan semakin meningkat. dan hal ini 
tidak memiliki pengaruh yang signifiant, dan tempat objek penelitian memberikan jaminan positif 
terhadap kinerja pelayanan internet, dan pengguna pun merasakan kepuasan yang cukup baik akan 
kualitas jaringan internet. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk analisis tegangan bejana tekan LPG kapasitas 3 kg dengan 
bantuan Software Abaqus 6.14. Dalam melakukan analisis tegangan yang akibat pembebanan atau 
gaya-gaya yang terjadi pada bejana tekan. Secara teoritis juga diperlukan simulasi menggunakan 
Software Abaqus 6.14 dengan input data bahan spesifikasi tabung LPG. Dari hasil tegangan yang 
didapatkan adalah 0,035 kg/mm2. Dengan demikian tegangan yang didapatkan masih menunjukkan 
kondisi aman karena masih dalam kondisi tegangan elatis jauh dibawah kekuatan luluh bahan. Dari 
hasil perhitungan ketebalan minimum dinding tabung yang dizinkan adalah 2,29 mm, untuk bisa 
dipergunakan, jika ketebalan minimum ≥ 2,29 mm, maka tabung dalam keadaan aman dan 
memenuhi standar SNI. Hasil simulasi menujukkan kondisi kritis pada elemen 177 sebesar 0,469 
kg/mm2 masih dibawah tegangan yield. 

Kata Kunci: AnalisisTegangan,Tekanan, TeganganVon Mises, Abaqus 6.14, dan LPG 
 

PENDAHULUAN 

Tegangan yang timbul pada bejana tekan LPG akan menjadi suatu pertimbanganpada saat 
analisis tegangan pada bejana tekan LPG.Standar tersebut menggunakan kode acuan yang dibuat 
untuk faktor keamanan yang sedemikian rupa sehinggakemungkinan terjadinya kegagalandi daerah 
kritis dapat dihindari.Bejana tekan LPG memiliki spesifikasi khusus, sebab harus mampu bertahan 
dari tekanan fluida yang ditampung. Biasanya fluida yang disimpan dalam bejana tekan LPG adalah 
fluida yang memiliki karateristik maupun perlakuan khusus, adapun material atau bahan yang 
digunakan untuk membuat bejana tekan LPG ini adalah JIS G 3116 SG 295 yang akan digunakan 
spesifikasi material yang direncanakan dalam proses pabrikasi pembuatan bejana tekan LPG 
kapasitas 3 kg. 

Metode elemen hingga adalah metode numerikyangdigunakan sebagai salah satu solusi 
pendekatan untuk memecahkan berbagi permasalahan fisik.Dasar dari metode elemen hingga 
adalah membagi benda kerja menjadi elemen-elemen kecil yang jumlahnya berhingga sehingga 
dapat menghitung reaksi akibat beban(load) pada kondisi batas(boundary condition) yang 
diberikan. Dari elemen-elemen tersebut dapat disusun persamaan-persamaan matriks yang biasa 
diselesaikan secara numerik dan hasilnya menjadi jawaban dari kondisi bebanyang diberikan pada 
benda kerja tersebut [1]. 

Pada proses pembuatan suatu komponen jenis materialyang dapat digunakan simulasi dan 
menganalisis tegangan pada bejana tekan LPG dapat pemodelan dengan menggunakanSoftware 
Abaqus 6.14melakukan pemodelan dan akan dilakukan simulasi untuk menyelesaikanproblem 
matematis yang ada pada objeknya. 
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Tinjauan Pustaka 

Tegangan normal yang lain  yang bekerja dalam bejana tekan silinder akan bekerja secara 
membujur dapat menentukan dengan memecahkan persoalan gaya aksial yang sederhana. Dengan 
membuat irisan melalui bejana yang tegak lurus terhadap sumbu silinder. Gaya yang dibentuk oleh 
tekanan dalam tersebut adalah  dan gaya terbentuk oleh tegangan membujur  dalam dinding 
adalah . Dengan menyamakan kedua gaya ini dan menyelesaikannya untuk  [2] 

 
(1) 

(2) 

Tetapi, , yaitu tebal dinding silinder, dan karena penurun rumus ini terbatas pada bejana 
berdinding tipis, maka  ; jadi 

(3) 

Dalam pendekatan ini energi elastis total dibagi ke dalam dua bagian, satu yang berhubungan 
dengan perubahan volumetrik bahan sedang yang lain yang menyebabkan distorsi (gangguan) geser. 
Dengan menyamakan energi distorsi geser pada titik luluh dalam pengaruh tegangan tarik sederhana 
dengan yang di bawah pengaruh tegangan gabungan, dapat membuat kriteria luluh untuk tegangan 
gabungan. Dapat dilihat bahwasyarat luluh untuk bahan plastis secara ideal di bawah status 
tegangan triaksial dapat diperoleh dalam bentuk-bentuk tegangan utama sebagai [2]: 

(4) 

Untuk tegangan bidang , maka persamaan 4 dalam bentuk tanpa dimensi menjadi: 

(5) 

lni merupakan persamaan sebuah ellips, Tegangan yang terletak dalam ellips menunjukkan 
bahwa bahan bersifat secara kenyal. Titik-titik pada ellips menunjukkan bahwa bahan dalam 
keadaan meluluh. Ini merupakan penafsiran yang sama dengan yang diberikan sebelumnya untuk 
Pada keadaan tanpa pembebanan, bahan tersebut bersifat secaraelastis. 
 
Komponen Utama Bejana Tekan 

Komponen utama bejana tekan merupakan komponen yang paling dominan dan selalu ada 
pada setiap bejana tekan. Komponen-komponen ini antara lain; Shell dan Head [6] 
 Shell 

Shell adalah komponen yang paling utama yang berisi fluida yang bertekanan. Ketebalan Shell 
berdasarkan tekanan desain internal Berdasarkan standar ASME VIII division 1, bisa ditentukan 
dengan persamaan berikut: 
 Sambungan shell memanjang (circumferential  stress) 

Untuk sambungan jenis ini ketebalan Shell harus bisa menahan tegangan yang terjadi. 
Tegangan yang dominan pada sambungan memanjang adalah tegangan arah melingkar atau 
circumferential stress. Besarnya ketebalan Shell ditentukan dengan persamaan berikut: 
 

                     (6) 
 
 Sambungan shell melingkar (longitudinal stress) 
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Sambungan melingkar harus bisa menahan tegangan arah longitudinal atau longitudinal stress. 
Untuk memenuhi kriteria tersebut maka ketebalan Shell dapat ditentukan dari persamaan berikut: 
 

                     (7) 
 
Dimana:  
t = Ketebalan minimum Shell yang diperlukan 
P   =    Tekanan desain internal 
R   =    Jari-jari dalam Shell 
S   =    Tegangan izin maksimum material 
E   =     Efisiensi sambungan las 
 
 Head 

Seluruh bejana tekan harus ditutup dengan Head. Head lebih banyak berbentuk kurva dari pada 
plat datar. Bentuk kurva lebih banyak memiliki keuntungan antara lain kuat sehingga ketebalan 
Head bisa lebih tipis, lebih ringan walaupun agak mahal. Ketebalan minimum head berdasarkan 
standar ASME section VIII division 1 UG-32 yang menyatakan bahwa ketebalan head yang 
dibutuhkan pada titik paling tipis setelah proses pembentukan harus dihitung berdasarkan 
persamaan yang telah ditentukan. head yang dipakai adalah Ellipsoidal Heads seperti pada ASME 
section VIII division 1 UG-32. Perbandingan antara major axis dan minor axis adalah 2:1 [6]. 
 

                     (8) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada tahap penelitian ini, proses penelitian analisis tegangan pada bejana tekan LPG kapasitas 
3 kg, dapat mengumpulkan data-data untuk penyusunan tulisan ini. Data-data penelitian diambil 
dalam Referensi Jurnal [3],[4],[5].  

 
Data Bahan dan Spesifikasi 

Komposisi  kimia pada  tabung gas  LPG 3  kg dari  sifat  fisik  yang  kesesuaian dengan SNI  07‐

3018‐2006 dari BSN  (badan standardisasi nasional) yang mengacu pada standar  JIS G 3116‐2000 

SG 295 seperti yang direkomendasikan oleh pertamina adalah Tabel 1 [3] 

 

Tabel 1. Sifat Fisik Komposisi Kimia (% Berat) [3] 
Unsur (%) Unsur (%) 
C 0,191 Cr 0,0219
Si 0,0341 Ni 0,0123
Mn 0,893 Al 0,0306
P 0,0145 Cu 0,0122
S 0,0038 Co 0,0078

 

Dari komposisi kimia diatas merupakan material untuk mengetahui kadar unsur yang 
terkandung dalam abung gas LPG berdasarkan JIS G 3116-2000 SG 295 dan standar SNI 07-3018-
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2006 termasuk dalam katagori jenis material baja karbon rendah (low carbon steel) dengan 
komposisi sebesar 0,191%. 

 
Sifat mekanik material tabung gas LPG 3 kg dapat ditunjukkan pada Tabel 2  

 
Tabel 2.Sifat mekanik material tabung [3] 

Bahan σy (kg/mm
2

) σu (kg/mm
2

) e (%) 
JIS G 3116 SG 295-2000 59 66 8,8 

 
 

Data Kondisi Operasional  

Produksi  tabung  gas  LPG  3  kg  berdasarkan  SNI  07‐3018‐2006  dengan  spesifikasi  tabung 

terdapat  pada  bagian  pegangan  tangan  tabung.  Untuk  tabung  yang  diproduksi  bulan  11  tahun 

2010 dengan masa umur pakai sampai bulan 11tahun 2016. Seperti ditunjukan pada Gambar 1 

 

 
 

Gambar 1.Spesifikasi Tabung Gas LPG 3 kg [3] 

 

Spesifikasi tabung gas LPG 3 kg, yaitu: 
1) Diproduksi untuk PERTAMINA 
2) WC (water capacity)  :  7,30 liter 
3) TW (tube weight)  :  5,00 kg 
4) TP  (test pressure)  : 31 kg/cm2 
5) Produksi    :  11‐ 2010 
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Gambar 2. Desain Tabung Gas LPG 

Data Spefisikasi Teknik 

  Berikut  ini  merupakan  data  sheet  operasional  dan  data  sheet  speksifikasi  material  dari 

bejana tekan LPG kapasitas 3 kg, yaitu: 

1. SNI      : 07‐3018‐2006 
2. Material plat baja   : SG 295 
3. Uji tahan terhadap tekanan air : 31 kg/cm2 
  = 0,31 kg/mm2 

4. Tekanan dalam tabung : 6 kpa = 6000 Pa = 
  6000 N/m2= 0,0006 kg/mm2 

5. Tebal dindingtabung: 2,3 mm 
6. Diameter luar tabung: 260 mm  
7. Diameter dalam tabung: 254 mm 
8. Diameter hand guard: 182 mm 
9. Diameter foot ring : 190 mm 
10. Diameter neck ring: 38 mm 
11. Jari‐jari dalam tabung: 127 mm  
12. Jari‐jari luar tabung: 130 mm 
13. Korosi izin (CA)  : 0,06 mm 
14. Tegangan ultimate: 66 kg/mm2 
15. Tegangan yield  : 59 kg/mm2 
16. Faktor Keamanan (Safety Factor): 4  
17. Effisiensi  Sambungan  Las:  0,85  (ASME 

sec VIII div 1 Tabel  UW.12) 
18. Massa density: 7800 kg/  
19. Modulus elastisitas baja: 21000 kg/  
20. Poisson’s ratio  : 0,3
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Simulasi  
Simulasi dilakukan untuk mendapatkan tegangan maksimumVon Misesyang dialami 

pada tabung LPG juga sebagai pembanding tegangan yield. Jenis simulasi yang 
dilakukanpada penilitian kali ini menggunakanGeneral-StaticAnalysisdengan setengah 
pemodelan dan beban yang diberikan. Pemberianbebanbatas. Proses simulasi yang dilakukan 
pada Software Abaqus 6.14 ini terbagi dalam tahap pre-processing dan post processing. 
2. Tahap pre-processing 

Pada tahap ini dilakukan pemodelan desain dan penentuan jenis material yang 
digunakan pada bejana tekan LPG kapasitas 3 kg. 
4. Tahap post-processing 

Pada tahap ini masuk ke proses simulasi yang dimulai dari pemberian meshing, kondisi 
batas, 

input data, run simulasi dan result yang didapat. 
 

 
Gambar 3. Hasil AkhirPerhitungan (running) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Tegangan Hoop 
Diketahui tekanan yang bekerja didalam dinding tabung adalah tekanan dalam tabung 

sebesar 0,0006 kg/ , dengan diameter luar tabung 260 mm, sedangkan tebal dinding 
tabung 2,24 mm. Maka perhitungan tegangan perlu dijabarkan pada rumusan yang telah 
ditunjukkan pada bab sebelumnya. 

 

= 0,035 kg/mm2 

 

Dari hasil perhitungan tegangan tersebutmasih menunjukkan kondisi yang aman, karna 
tegangan masih dalam kondisi tegangan elatisjauh dibawah kekuatan luluh bahan. 
 
2. Simulasi Tegangan Von Mises (Von MisesStress) 
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Pada simulasi tegangan maksimum Von-Mises yang terdapat pada elemen 
177 dan eleman 169 yang mana tegangan maksimum Von Mises tersebut adalah tegangan 
daerah kritis yang dapat memperbandingkan tegangan yield. 

 

 
Gambar 4. Simulasi Tegangan Von Mises 

 

Tegangan yang terletak dalam silinder tabung menunjukkan bahwa bahan bersifat 
secara kenyal. Pada titik elemen yang terdapat pada kondisi kritis keadaan tanpa pembebanan 
bahan tersebut bersifat secara elastis.  

 

 

Gambar 5. Elemen-Elemen Dalam Kondisi Kritis Tampak Atas 
Pada simulasi diketahui nilai tegangan maksimum Von-Mises yang terdapat pada 

elemen 177 yang mana tegangan maksimum Von Mises tersebut adalah tegangan daerah kritis 
dengan memperbandingkan tegangan yield. 

kg/mm2 : 59 kg/mm2 

0,469 kg/mm2  59 kg/mm2 
 

Sehingga nilai yang didapatkan tegangan maksimum Von Mises pada elemen 177 
sebesar 0,469 kg/mm2, maka nilai tegangan elemen tersebut masih sangat jauh dibawah 
tegangan yield. 

 
Pada simulasi diketahui nilai tegangan maksimum Von-Mises yang terdapat pada 
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elemen 169 yang mana tegangan maksimum Von Mises tersebut adalah tegangan daerah kritis 
dengan memperbandingkan tegangan yield. 

 

kg/mm2 : 59 kg/mm2 

0,330 kg/mm2  59 kg/mm2 

 
Sehingga nilai yang didapatkan tegangan maksimum Von Mises pada elemen 169 

sebesar 0,330 kg/mm2, maka nilai tegangan elemen tersebut masih sangat jauh dibawah 
tegangan yield. 
 

3. Hasil Tegangan Von Mises 
Berdasarkan hasil perhitungan tegangan Von Mises yang terdapat pada elemen 177 dan 

elemen 169 menunjukkan daerah titik krirtis tegangan maksimum Von-Mises. Untuk 
mengetahui kondisi kritis yang terjadi pada tabung LPG dapat dilihat pada titik elemen 177 
dengan nilai tegangan maksimum Von Mises sebesar 0,469 kg/mm2, sedangkan pada titik 
elemen 169 dengan nilai tegangan maksimum Von Mises sebesar 0,330 kg/mm2. Maka dapat 
disimpulkan bahwa tegangan maksimum Von Mises masih sangat jauh dibawah tegangan 
yield. Perbandingan tersebut yang ditunjukan pada Tabel 4.1 

 
Tabel 4.1 Hasil simulasi 

Elemen Tegangan maksimum Von Mises Tegangan yield 
177 0,469 kg/mm2 59 kg/mm2 
169 0,330 kg/mm2 59 kg/mm2 

 
 
4. Perhitungan Ketebalan Minimum Shell Dan Head 

Dari data didapatkan bahan untuk tabung gas LPG 3 kg berdasarkan standar JIS G 3116 
SG 295. Untuk menghitung ketebalan minimum shell dan headberdasarkan standar ASME 
section VIII division 1 UG-27 dan UG-32 [6]. 
 
 Sambungan shell Memanjang (Circumferential  Stress) 
 

= 0,00608 mm 

tmin = 0,00608 + 0.06 = 0,06608 mm 
 

= 0,00543 mm 

tmin = 0,00543 + 0,06 = 0,06543 mm 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa ketebalan minimum sambungan Shell 
memanjang terdapat nilai tegangan yield sebesar 0,06608 mm sedangkan nilai tegangan 
ultimate sebesar 0,06543 mm.  
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 Sambungan Shell Melingkar (Longitudinal Stresss) 

= 0,00304 mm 

tmin = 0,00304 + 0,06 = 0,06304 mm 
 

= 0,00271 mm 

tmin = 0,00271 + 0,06 = 0,06271 mm 
Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa ketebalan minimum sambungan Shell 

melingkar terdapat nilai tegangan yield sebesar 0,06304 mm, sedangkan nilai tegangan 
ultimate sebesar 0,06271 mm. 
 
 Head 

head yang dipakai adalah ellipsoidal heads seperti pada ASME section VIII division 1 
UG-32. Perbandingan antara major axis dan minor axis adalah 2:1. 
 

= 0,00608 mm 

tmin = 0,00608 + 0,06 = 0,06608 mm 
 

= 0,00543 mm  

tmin = 0,00543 + 0,06 = 0,06543 mm 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa ketebalan minimum sambungan head 
terdapat nilai tegangan yield sebesar 0,06608 mm, sedangkan nilai tegangan ultimate sebesar 
0,06543 mm. 

Dari hasil perhitungan shell dan head berdasarkan ASME section VIII division 1 UG-27 
dan UG-32 ketebalan minimum dalam perbandingan tegangan yield dan tegangan ultimate 
untuk tabung silinder yang diizinkan di tunjukkan pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Ketebalan minimum shell dan head. 

Komponen Ketebalan minimum 
tegangan yield (mm) 

Ketebalan minimum 
tegangan ultimate (mm) 

Shell (Circumferential Stress) 0,06608 0,06543 
Shell (Longitudinal Stresss) 0,06304 0,06271 

2:1 S. E. Head 0,06608 0,06543 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa: 
1. Tegangan yang didapatkan adalah 0,035 kg/mm2. Dengan demikian tegangan yang 

didapatkan masih menunjukkan kondisi aman karena masih dalam kondisi tegangan elatis 
jauh dibawah kekuatan luluh bahan. 
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2. Hasil analisis tegangan bejana tekan LPG kapasitas 3 kg menunjukkan bahwa perhitungan 
tegangan maksimum Von Mises yang terjadi masih dibawah tegangan yield. 

 

Sarana  
1. Dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dan berjangka sehingga tegangan yang berada 

didalam tabung tidak mengalami pengurangan sehingga akan mengakibatkan kebocoran 
pada tabung. 

2. Untuk analisis dengan simulasi menunjukkan bahan material JIS G 3116 SG 295 
menggunakan bantuan Software Abaqus perhatikan pada saat menentukan kondisi batas, 
karena kesalahan dalam menetukan kondisi batas akan mempengaruhi hasil simulasi yang 
didapatkan. 

REFERENSI 

[1]  M. Ahyat, A. hammada, 2015. Penerapan Metode Elemen Hingga Dalam Analisis 
Pengaruh 
Persentase Filler Terhadap Getaran Balok Komposit Serbuk Kayu Jati dan Bayam. 
Prosiding Seminar Nasional Rekayasan Material, Sistem manufaktur dan Energi. 
siaka.unhas.ac.idsnmme20151RekayasaMaterial.pdf. 

 
[2] Popov EP, Astamar Z, 1984. Mekanika Teknik (Mechanics of materials), Edisi Kedua 

(Versi 
SI) Erlangga, Jakarta 

 
[3] Chandra.H, Sipahutar.R, M,Yanis., 2014.“Analisis Tegangan Dan KekuatanPada Tabung 

Gas 
Lpg Kapasitas 3 Kg”.Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. 

 
[4] Tarmizi, Latifah,S.M., 2012. “Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG Kapasitas 3 kg”. 

Jurnal 
Riset Industri vol. VI No. 1, 2012, Hal. 61-74 

 
[5] Mustafa, 2010. Analisa Pembuatan Tabung Gas LPG 3 kg. Jurnal teknologi, volume 3 

nomor 1, 
juni 2010, 61-69 

 
[6] ASME, 2010. Rule For Construction of Pressure Vessel, Section VIII Division 1, New 

York. 
  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 494 
 

PENGARUH PERLAKUAN PERMUKAAN DENGAN ALKALI 
DAN SILANE COUPLING AGENT TERHADAP INTERAKSI 

ECENG GONDOK DAN POLIESTER 

 
Asep Handaya Saputra,Paramita Dona Fitria 

Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Indonesia 
E-mail: sasep@che.ui.ac.id 

 
 

ABSTRAK 
 

Eceng gondok sangat potensial untuk menjadi bahan penguat pada material komposit 
dikarenakan kandungan selulosa-nya yang tinggi. Namun demikian, penambahan serat alam 
pada matriks polimer ternyata dapat menurunkan sifat mekanik komposit yang dihasilkan. 
Hal ini dikarenakan interaksi antarmuka yang lemah antara serat alam dengan matriks 
polimer sehingga diperlukan perlakuan permukaan terlebih dahulu terhadap serat alam yang 
digunakan. Dalam penelitian ini, eceng gondok diberi perlakuan permukaan dengan tekan 
panas lalu dilanjutkan dengan perlakuan alkali, silane, dan kombinasi alkali-silane. Eceng 
gondok yang telah diberi variasi perlakuan permukaan kemudian digunakan sebagai bahan 
penguat dalam resin poliester tak jenuh dengan metode hand lay-up. Ikatan serat dan matriks 
yang dihasilkan diamati menggunakan Scanning Electron Microscopy dan FTIR. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa serat dengan perlakuan permukaan memiliki keterbasahan 
dan sifat mekanik yang lebih baik dibandingan dengan serat tanpa perlakuan. Keterbasahan 
antara serat dan matriks ditentukan dari sudut kontak. Semakin kecil sudut kontak maka 
semakin baik keterbasahannya. Sudut kontak yang terbentuk dari serat tanpa perlakuan, serat 
dengan perlakuan alkali, silane, dan kombinasi alkali-silane berturut-turut yakni 55,9o; 40,9o; 
29,8o; dan 23o. Selain itu, dilakukan pula pengujian terhadap kekuatan mekanik komposit 
dengan pengujian bending. Kekuatan bending komposit dengan serat tanpa perlakuan 
permukaan, perlakuan alkali, silane, dan kombinasi alkali-silane berturut-turut adalah 21,99 
MPa, 36,86 MPa, 43,10 MPa, dan 52,78 MPa. 

Kata Kunci: Eceng Gondok, Alkali Treatment, Silane Coupling Agent, Keterbasahan¸ 
Poliester Tak Jenuh 
 
 
PENDAHULUAN 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tanaman air dengan tingkat 
pertumbuhan tinggi dan masih sulit untuk dikendalikan sehingga seringkali tumbuhan ini 
dianggap sebagai gulma yang dapat merusak ekosistem perairan. Pertumbuhan eceng gondok 
dapat mencapai 1,9% per hari dengan tinggi antara 0,3 - 0,5 m[1]. Namun, disamping efek 
negatif dari eceng gondok, tanaman ini memiliki beberapa nilai ekonomis yang dapat 
dimanfaatkan. Eceng gondok memiliki kandungan selulosa sebesar 65,2%, hemiselulosa 
20%, dan lignin 12% sehingga serat eceng gondok berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai 
serat alam dalam membuat komposit[2]. 

Di sisi lain, penambahan serat alam pada matriks polimer secara umum akan 
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menurunkan sifat mekanis komposit. Sifat mekanis ini dipengaruhi oleh interaksi antarmuka 
yang lemah antara serat alam dan matriks polimer. Interaksi antarmuka yang lemah 
disebabkan oleh keterbasahan yang kurang baik, ketidakcocokan dengan matriks polimer dan 
penyerapan air yang tinggi oleh serat alam [3]. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan 
perlakuan permukaan untuk memodifikasi permukaan serat alam. Perlakuan alkali dan silane 
merupakan metode perlakuan kimiawi yang paling umum digunakan dalam komposit 
polimer.  

Alkali dan silanemerupakan metode yang efektif untuk memodifikasi permukaan serat, 
dengan meningkatkan gaya adhesi antarmuka antara serat alam dengan matriks polimer[4]. 
Beberapa penelitian telah dilakukan dan menunjukan bahwa penambahan natrium hidroksida 
dapat meningkatkan kekasaran (roughness) dan menghilangkan pengotor pada permukaan 
serat eceng gondok. Sedangkan, penambahan silane dapat meningkatkan kualitas ikatan 
antara serat dan matriks. Silane digunakan sebagai bahan pengikat antara serat alam dan 
matriks polimer [5].Perlakuan permukaan dengan alkali, silane, dan kombinasi alkali dengan 
silane telah disebutkan dalam literatur dapat meningkatkan gaya adhesi serat dan matriks dan 
mengurangi penyerapan air secara keseluruhan dari komposit alami. Namun demikian,belum 
terdapat banyak penelitian yang menggunakan kombinasi dari alkali dan silane agar diperoleh 
material komposit dengan sifat mekanis yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
menggunakan salah satu perlakuannya saja.  
 Dalam penelitian ini, eceng gondok terlebih dahulu dipreparasi dengan proses 
penekanan panas (hot press) lalu diberi perlakuan permukaan baik dengan alkali, silane, serta 
kombinasi dari alkali dan silane. Eceng gondok kemudian direkatkan dengan poliester tak 
jenuh sebagai matriks komposit. Poliester tak jenuh telah digunakan secara luas dalam 
industri komposit karena memiliki sifat mekanik yang sangat baik, tahan terhadap cuaca, 
mudah dalam proses fabrikasinya dan biaya yang murah. Dengan variasi pemberian 
perlakuan permukaan, akan dilihat kekuatan dari material komposit yang dihasilkan melalui 
uji tarik. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan serat eceng gondok sebagai bahan 
penguat dari material komposit dengan sifat mekanik dan fisik yang lebih baik sehingga 
dapat diaplikasikan pada pembuatan material komposit kedepannya. 
METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan Penelitian 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eceng gondok yang didapat dari 

Danau Cipondoh, Tangerang, NaOH, silane coupling agent jenis Silquest A 174 merk 
Momentive, resin poliester EVERPOL 324 AR-2 dari PT. ArindoPacific Chemicals, release 
agent, larutan aquades, dan air. 

 
Preparasi dan Karakterisasi Serat Eceng Gondok 

Serat eceng gondok terlebih dahulu dibersihkan, dipotong dengan ukuran ±15 cm, dan 
dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah itu eceng gondok diberi perlakuan dengan 
proses penekanan panas dengan tekanan 10 ton dengan variasi suhu90oC, 100oC, 110oC, dan 
120oC selama 3 menit. Serat yang telah diberi perlakuan tekan panas kemudian diberi 
perlakuan permukaan alkali dengan cara direndam selama 30 menit. Serat eceng gondok baik 
yang tidak diberi perlakuan maupun diberi perlakuan alkali, direndam dengan silane selama 6 
jam. Untuk melihat pengaruh perlakuan tersebut, masing-masing serat eceng gondok 
dikarakterisasi secara morfologi dengan menggunakan mikroskop SEM, sifat mekanis dengan 
uji tarik dan uji tekuk, keterbasahan dengan uji wettability, dan karakterisasi senyawa organik 
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dengan menggunakan uji FTIR. 
 
Pembuatan dan Karakterisasi Material Komposit 

Pembuatan komposit dilakukan dengan mencampurkan serat eceng gondok yang 
didapat dari tahap preparasi dengan resin poliester tak jenuh. Campuran ini kemudian 
dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama satu minggu agar komposit menjadi 
kaku dan keras. Setelah satu minggu, komposit yang dihasilkan kemudian diuji sifat 
mekanisnya dengan uji tekuk dan dilakukan pengamatan secara makroskopik untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan permukaan serat terhadap kekuatan dari komposit yang 
dihasilkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sifat Mekanik Serat Eceng Gondok Sebelum Perlakuan Permukaan 
Uji tarik menunjukkan kemampuan maksimum serat eceng gondok untuk ditarik 

sampai terjadi deformasi. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat hubungan antara jenis penekanan 
yang diberikan terhadap kekuatan serat dari eceng gondok dimana serat tanpa penekanan 
memiliki kekuatan tarik terendah yaitu 15,68 MPa. Hal ini dikarenakan serat eceng gondok 
yang tidak ditekan memiliki struktur yang lebih besar dan berongga serta permukaannya yang 
cenderung tidak rata sehingga mengakibatkan kekuatan tariknya tidak maksimal. Berbeda 
dengan penekanan panas dimana serat eceng gondok yang dihasilkan memiliki bentuk lebih 
pipih yang menandakan udara telah keluar dari permukaan serat. Berdasarkan hasil pengujian 
ini, diperoleh serat eceng gondok dengan kekuatan terbaik yakni sebesar 36,62 MPa dengan 
tekan panas pada suhu 100oCyang akan digunakan untuk tahapan selanjutnya. 
 

Tabel 1. Kekuatan tarik serat eceng gondok 
Jenis Eceng Gondok Kekuatan Tarik (MPa) 

Tanpa penekanan 15,68 

Tekan Panas 90oC 25,19 

100oC 36,62 

110oC 21,36 

120oC 25,48 

 
Morfologi Serat Eceng Gondok Setelah Perlakuan Permukaan 

Karakteristik morfologi antara serat tanpa perlakuan permukaan dengan serat diberi 
perlakuan permukaan dapat dilihat pada Gambar 1. Pada serat tanpa perlakuan permukaan 
terlihat permukaan yang lebih halus dan masih terdapat banyak pengotor. Begitu pula dengan 
serat diberi perlakuan silane memiliki permukaan serat yang tidak jauh berbeda dengan serat 
tanpa perlakuan permukaan, hanya saja serat terlihat berwarna putih (cenderung bening 
dibandingkan pengotor) yang menandakan larutan silane dapat diabsorpsi oleh permukaan 
serat dengan baik. Sedangkan, pada serat dengan perlakuan alkali dan kombinasi perlakuan 
alkali-silane terlihat permukaan serat yang lebih kasar dan berkurangnya pengotor. Hal ini 
menyebabkan luas permukaan kontak antara serat dengan matriks menjadi lebih besar 
sehingga menghasilkan mechanical interlocking yang lebih baik. 
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(a)        (b) 

 

(c)        (d) 
Gambar 1. Permukaan eceng gondok (a) tanpa perlakuan (b) perlakuan alkali (c) perlakuan  

  silane(d)kombinasi alkali-silanedengan perbesaran 500 dan 1000 kali 
 

 
(a)        (b) 

 
(c)        (d) 

Gambar 2. Ilustrasi antarmuka (a) serat tanpa perlakuan; (b) serat dengan perlakuan; (c) 
komposit  

      tanpa perlakuan; (d) komposit dengan perlakuan 

SERAT 

MATRIKS MATRIKS 

SERAT 
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Gambar 2 menunjukkan ilustrasi dari permukaan serat eceng gondok secara 
makroskopik. Serat tanpa perlakuan permukaan cenderung memiliki permukaan yang lebih 
halus sehingga matriks tidak dapat menempel dengan baik pada permukaan serat. Sedangkan, 
serat dengan perlakuan permukaan memiliki permukaan yang lebih kasar sehingga 
memperluas area permukaan kontak antara matriks dan serat. Hal ini akan menyebabkan 
matriks dapat menempel pada permukaan serat dengan baik. 
 
Karakterisasi Serat Eceng Gondok secara Kimia 

Uji FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi dengan munculnya daerah 
serapan. Merujuk pada Gambar 3 dapat dilihat pengaruh dari perlakuan permukaan terhadap 
karakteristik FTIR dari serat eceng gondok. Pada serat dengan perlakuan alkali terdapat 
puncak pada bilangan gelombang 3248 cm-1 dengan absorbansi yang meningkat 
dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perlakuan alkali 
maka gugus OH akan semakin kuat. Kemudian, pada serat dengan perlakuan silane terdapat 
puncak pada bilangan gelombang 1007 cm-1 dengan absorbansi yang meningkat. Hal ini 
menunjukkan terjadinya peregangan asimetris dari ikatan Si‒O‒Si dan ikatan selulosa 
Si‒O‒C. Pada serat dengan kombinasi perlakuan alkali-silane terdapat puncak pada bilangan 
gelombang 1012 cm-1 yang menunjukkan ikatan selulosa Si-O-C dimana hal ini terjadi akibat 
dari perlakuan silane yang diberikan [6]. Selain itu, terdapat pula puncak pada bilangan 
gelombang 3275 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus OH dimana hal ini terjadi akibat dari 
perlakuan alkali. 
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Gambar 3. Karakteristik FT-IR serat eceng gondok tanpa perlakuan dan dengan perlakuan permukaan 

 
Pengaruh Perlakuan Permukaan terhadap Interaksi Serat Eceng Gondok/Poliester Tak 
Jenuh 

Untuk mengetahui kompatibilitas antara perlakuan permukaan dengan serat eceng 
gondok dan resin poliester maka dilakukan pengujian keterbasahan dengan mengukur sudut 
kontak antara keduanya. Eceng gondok tanpa perlakuan permukaan memiliki nilai sudut 
kontak terbesar yaitu 55,9⁰. Sedangkan, eceng gondok dengan perlakuan permukaan 
memiliki nilai sudut kontak yang cenderung lebih kecil. Dengan perlakuan perlakuan alkali 
menghasilkan sudut kontak sebesar 40,9o. Hal ini dikarenakan berkurangnya lignin dan 
pengotor lainnya yang menempel pada permukaan serat sehingga memudahkan matrik untuk 
dapat masuk ke dalam pori-pori serat.Serat dengan perlakuan silane memiliki keterbasahan 
yang lebih baik jika dibandingkan perlakuan alkali, yaitu dengan menghasilkan sudut kontak 
sebesar 29,8o. Dengan penambahan silane sebagai coupling agent, permukaan serat yang 
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awalnya bersifat hidrofilik berubah menjadi hidrofobik sehingga mampu meningkatkan 
ikatan antarmuka dari komposit tersebut [7]. Sebelum penambahan silane, ikatan antarmuka 
dari komposit kurang baik karena ketidakcocokan antara serat alam yang bersifat hidrofilik 
dengan matriks poliester yang bersifat hidrofobik (non-polar). Perubahan permukaan serat 
dari hidrofilik menjadi hidrofobik ini mencegah terjadinya penyerapan air yang dapat masuk 
ke dalam ikatan antara serat dan matriks. Selain itu ikatan antar serat dan matriks menjadi 
kompatibel sehingga penetrasi matriks oleh permukaan serat menjadi lebih baik.Sedangkan, 
serat dengan kombinasi perlakuan alkali dan silane memiliki sudut kontak yang paling kecil 
yaitu sebesar 23o sehingga menghasilkan keterbasahan yang paling baik dikarenakan 
pengaruh dari kedua perlakuan. 

Kemudian, dari hasil uji kekuatan tekuk yang dihasilkan, komposit dengan serat dengan 
perlakuan permukaan memiliki nilai kekuatan meningkat dibandingkan tanpa perlakuan 
permukaan yaitu meningkat sebesar 67,63% perlakuan alkali, 96,04% dengan perlakuan 
silane, dan 140,07% dengan kombinasi perlakuan alkali-silane. Dari hasil uji ini diketahui 
bahwa dengan perlakuan permukaan dapat meningkatkan sifat mekanik dari komposit. Hal 
ini dikarenakan dengan perlakuan permukaan, ikatan yang terbentuk antara serat dan matriks 
menjadi lebih baik sehingga kekuatan yang dihasilkan pun menjadi lebih kuat. Untuk melihat 
interaksi antarmuka maka dapat dilihat mekanisme reaksi yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Ilustrasi interaksi antarmuka serat-silane-matriks [8] 

 Gambar 4 menunjukkan interaksi antar permukaan serat dengan matriks setelah diberi 
perlakuan permukaan. Secara morfologi, perlakuan alkali akan meningkatkan kekasaran 
permukaan serat dan membuat permukaan serat menjadi lebih berpori sehingga akan 
memudahkan matriks untuk dapat masuk ke dalam serat. Sedangkan, perlakuan silane akan 
berperan sebagai jembatan antara serat dengan matriks polimer dengan mengubah serat 
menjadi hidrofobik sehingga akan terbentuk ikatan yang lebih baik antara keduanya. 
 Selanjutnya, merujuk dari Gambar 5 yaitu hasil pengamatan terhadap patahan 
komposit akibat uji tekuk dapat dilihat bahwa komposit dengn eceng gondok tanpa perlakuan 
permukaan menunjukkan adanya mekanisme patahan fiber pull out yang mendominasi. Hal 
ini dikarenakan ikatan yang terjadi lemah akibat ketidak cocokan antara serat eceng gondok 
yang bersifat hidrofilik dengan resin poliester yang bersifat hidrofobik. Sedangkan, komposit 
dengan eceng gondok dengan perlakuan permukaan memiliki bentuk patahan fiber pull out 
yang lebih sedikit dibandingkan tanpa perlakuan. Hal ini dikarenakan eceng gondok menjadi 
lebih kompatibel dengan poliester sehingga daya rekat antara eceng gondok dan poliester 
menjadi lebih baik.  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 500 
 

 
(a)                      (b) 

 
(c)                      (d) 

Gambar 5. Foto permukaan patahan komposit dengan(a) tanpa perlakuan (b) perlakuan alkali 
(c)  

      perlakuan silane (d) kombinasi alkali-silane 
 

 Pada Gambar 6 dapat dilihat ilustrasi dari permukaan patahan komposit dengan serat 
eceng gondok tanpa perlakuan permukaan dan serat eceng gondok dengan perlakuan 
permukaan. Pada patahan komposit tanpa perlakuan permukaan dapat dilihat bahwa 
perpatahan yang terjadi didominasi oleh fiber pull out yaitu kondisi dimana serat dan matriks 
mengalami patah/putus pada bagian dua fasa. Hal ini dikarenakan ikatan yang terjadi antara 
keduanya kurang baik sehingga serat eceng gondok tidak merekat dengan poliester. Hal yang 
berbeda terlihat pada patahan komposit dengan perlakuan permukaan dimana perpatahan 
fiber pull out yang terjadi lebih sedikit dibandingkan tanpa perlakuan. Hal ini menunjukkan 
bahwa perlakuan permukaan dapat meningkatkan interaksi antara serat alam dan matriks 
polimer sehingga serat dapat merekat baik dengan poliester. 

 

 
(a)                      (b) 

Gambar 5. Ilustrasi permukaan patahan komposit (a) tanpa perlakuan permukaan; (b) dengan  
      perlakuan permukaan 

KESIMPULAN 

Eceng gondok dengan perlakuan permukaan memiliki keterbasahan dan sifat mekanik 
yang lebih baik dibandingkan serat eceng gondok tanpa perlakuan permukaan.Perlakuan 

SERAT 

MATRIKS MATRIKS 

SERAT 
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alkali dapat meningkatkan keterbasahan serat dan kuat lentur kompositsebesar 40,9⁰ dan 
67,63%, perlakuan silane sebesar 29,8⁰ dan 96,04%, serta kombinasi perlakuan alkali-silane 
sebesar 23⁰dan 140,07%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan permukaan dapat 
meningkatkan interaksi antara serat alam dan matriks polimer sehingga serat dapat merekat 
dengan baik pada matriks poliester tak jenuh. 
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ABSTRAK 

 Menurunkan angka DBD dapat dilakukan dengan pendekatan promotif melalui pendekatan 
edukasi (pendidikan kesehatan) untuk siswa SD. Keberadaan jentik disekolah dapat menurun 
karena adanya peran aktif antar siswa dalam melaksanakan PSN dan penggunaan ovitrap 
dalam meningkatkan ABJ. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dengan keluarga dan 
masyarakat dengan memanfaatkan anak (siswa SD) sebagai pionir dimasyarakat. Penelitian 
ini adalah Penelitian Quasi experimental design menggunakan one group pretest-posttest 
yang dilaksanakan  pada Sekolah Dasar di 3 Kecamatan  yaitu Kecamatan Medan Selayang, 
Kecamatan Helvetia dan Kecamatan Medan Kota di Kota Medan. sampel sebanyak 100 
orang. Uji normalitas dengan Kolmogorov smirnov, dan untuk melihat pengaruh perlakuan 
terhadap sampel digunakan uji Paired T-test apabila data berdistribusi normal atau uji 
wilxocon apabila data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan penyuluhan 
dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa sehingga dapat meningkatkan ABJ di 
rumah dan sekolah. Saran peneliti untuk menggiatkan dokter kecil dalam melakukan 
pengawasan terhadap keaktifan anak dirumah dalam melaksanakan PSN dan penggunaan 
ovitrap, sehingga anggota keluarga lain dapat melihat dan akhirnya mengikuti perilaku anak 
dalam keluarga. 

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan ABJ 

PENDAHULUAN 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Haemorhagic Fever (DHF) 
merupakan satu dari beberapa penyakit menular. Di Indonesia. pada tahun 2011 sampai bulan 
Agustus ada 24.362 kasus dengan kematian 196 orang (CFR : 0,80%). Penyebaran DBD 
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semakin lama semakin meluas, hingga  tahun 2013 sebanyak 498 kabupaten/kota di 
Indonesia telah endemis DBD (Kementerian Kesehatan RI,2014).  

Di Sumatera Utara angka kejadian DBD mengalami peningkatan tiap tahunnya.  Pada 
tahun 2013, jumlah kasus DBD tercatat 4.732 dengan (IR) sebesar 35 per 100.000 penduduk, 
dibanding tahun 2012 angka ini mengalami kenaikan yaitu 4.367 kasus dengan IR sebesar 33 
per 100.000 penduduk. Hal ini masih sangat jauh dari indikator keberhasilan program sebesar 
5 per 100.000 penduduk (Dinkes Pemprovsu, 2013). 

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan kota Medan tahun 2011, Jumlah kasus tertinggi 
penderita DBD pada tahun 2011 meliputi Medan Denai 159 kasus, Amplas 130 kasus, 
Helvetia 117 kasus, Tembung 105 kasus, Sunggal 105 kasus, Medan Kota 103 kasus dan 
kecamatan Medan Barat 102 kasus. Kasus DBD banyak terjadi pada anak-anak sekolah, 
terutama pada anak-anak 8-12 tahun. Anak-anak merupakan usia yang sangat  rentan terkena 
gigitan nyamuk disebabkan hampir 25% anak menghabiskan waktunya di sekolah (Krianto, 
2009).   

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan DBD, salah satu diantaranya adalah 
dengan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dengan 3M (menguras, menutup mengubur, 
PJB (pemantauan jentik berkala). Hasil penelitian Chahaya (2009 dan 2014), salah satu upaya 
menurunkan kepadatan jentik adalah dengan menggunakan ovitrap yang dimodifikasi dengan 
pemberian abate. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan angka DBD  secara 
komprehensif berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Menurut Dalimunthe 
(2013) upaya promotif pada kelompok anak sekolah dapat dilakukan dengan pendidikan 
sebaya. Peran serta anak sekolah sebagai kader Juru Pemantau Jentik dapat digunakan untuk 
menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada usia dini, yang akan digunakan 
sebagai dasar pemikiran dan perilakunya di masa yang akan datang. Metode pendidikan 
sebaya tentang upaya penurunan angka kasus DBD berkaitan erat dengan peran serta anak 
SD dalam upaya PSN. Disamping PSN,  pemanfaatan modifikasi ovitrap dapat digunakan 
untuk meningkatkan ABJ. 

 METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah Penelitian Quasi experimental design menggunakan one group 
pretest-posttest. 

Pretest Intervensi Posttest 
1 

Posttest 2 Posttest 3 

A1 X A2   
B1  B2   
C1 X C2   
D1  D2 D3 D4 

Keterangan 
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A1 : Pengetahuan siswa SD dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 
modifikasi ovitrap sebelum intervensi 

A2 : Pengetahuan siswa SD dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 
modifikasi ovitrap setelah intervensi 

B1 : Sikap siswa SD dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 
modifikasi ovitrap sebelum intervensi 

B2 : Sikap siswa SD dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 
modifikasi ovitrap setelah intervensi 

C1 : Tindakan siswa SD dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 
modifikasi ovitrap sebelum intervensi 

C2 : Tindakan siswa SD dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan 
modifikasi ovitrap setelah intervensi 

D1 : Keberadaan jentik Aedes aegypti di rumah dan sekolah sebelum dilakukan 
pemanfaatan modifikasi ovitrap 

  
D2 : Keberadaan jentik Aedes aegypti di rumah dan sekolah setelah dilakukan pemanfaatan 

modifikasi ovitrap pada minggu pertama 
D3 : Keberadaan jentik Aedes aegypti di rumah dan sekolah setelah dilakukan pemanfaatan 

modifikasi ovitrap pada minggu kedua 
D4 : Keberadaan jentik Aedes aegypti di rumah dan sekolah setelah dilakukan pemanfaatan 

modifikasi ovitrap pada minggu ketiga 
X : Pemberian intervensi berupa penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk dan 

pemanfaatan modifikasi ovitrap. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang berada di 
wilayah kota Medan yang mempunyai luas wilayah ± 11,55 km2  (1.155 Ha).  Adapun luas 
wilayah Kecamatan Medan Selayang adalah ± 2.379 Ha, sedangkan luas wilayah Kecamatan  
Medan Kota adalah 5.98 Km. 

 Tabel 1. Distribusi Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin N % 
1 Laki – laki 27 27.0 
2 Perempuan 73 73.0 
 Total 100 100.0 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 100 orang yang dijadikan sampel 
(Kecamatan Medan Kota, Medan Helvetia, dan Medan Selayang) diketahui 27%  siswa laki 
laki dan 73% siswa perempuan. 

Tabel 2. Distribusi Skor Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Siswa SD Tentang Pengendalian 
Nyamuk Aedes aegypti Sebelum dan Setelah Diberikan Penyuluhan Pemberantasan 
Sarang Nyamuk (PSN) dan Modifikasi Ovitrap 
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Variabel Rerata SD 

Pengetahuan Sebelum 
penyuluhan 

7.31 1.841 

Pengetahuan Setelah 
pernyuluhan 

9.24 1.870 

Sikap Sebelum 
penyuluhan 

8.22 2.766 

Sikap Setelah 
pernyuluhan 

10.20 2.519 

Tindakan Sebelum 
penyuluhan 

5.05 2.012 

Tindakan Setelah 
pernyuluhan 

8.18 2.208 

  
Diketahui skor rerata jawaban benar pengetahuan pada saat sebelum penyuluhan yang 

didadapatkan 100 orang siswa SD adalah 7.31. Sedangkan skor rerata jawaban benar pada 
setelah penyuluhan adalah 9.40. untuk sikap, skor rerata sebelum penyuluhan adalah 8.22 dan 
10.20 setelah penyuluhan. Untuk tindakan sebelum penyuluhan memiliki skor rerata 5.05 dan 
meningkat menjadi 8.18 setelah penyuluhan. 

  
Tabel 3. Gambaran Container Index  (CI) di Tempat Tinggal Siswa SD 

No 
Waktu 

pelaksanaan 

Container Index 
Rata –

rata 
Maks-
Min 

% 

1 
Sebelum 
penyuluhan 

53.00 (78-23) 48.58 

2 
Pengukuran 
Minggu 1 

39.18 (51-16) 35.92 

3 
Pengukuran 
Minggu 2 

31.18 (43-12) 23.17 

4 
Pengukuran 
Minggu 3 

23.18 (31-9) 20.75 

  
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata rata Container Index pada saat sebelum 

penyuluhan 53.00 dan terus mengalami penurunan setalah diberikan perlakuan menjadi 39.18  
pada minggu pertama, 31.18  pada minggu kedua, dan 23.18  pada minggu ketiga. 

 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Container yang Banyak Ditemukan Jentik Sebelum dan Setelah 

Diberikan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Modifikasi Ovitrap 
di 

Sekolah Siswa SD 

Container 
Sebelum 

Penyuluhan 

Setelah Penyuluhan 

Minggu 
1 

Minggu 
2 

Minggu
3 

KM 1 5 5 5 4 
KM 2 5 5 5 4 
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KM 3 5 4 4 3 
KM 4 6 5 4 4 

Pot 5 4 4 4 
Kaleng 
Bekas 

7 6 6 5 

Botol 
bekas 

5 5 5 4 

Vas bunga 4 5 4 4 

  

Diketahui pada saat sebelum penyuluhan didapatkan 21 jentik nyamuk pada container 
di kamar mandi kemudian turun menjadi 15 jentik nyamuk pada minggu ketiga setelah 
dilakukan intervensi penyuluhan kepada siswa SD. 

 Tabel 5. Hasil Analisis Perbedaan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Siswa Dalam 
Mengendalikan Nyamuk Aedes aegypti  Sebelum Dan Sesudah Penyuluhan 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Modifikasi Ovitrap Dengan 
Menggunakan T-Paired Test 

Variabel SD Cor. Sig.  
pengetahuan_posttest - 
pengetahuan_pretest 

1.572 0.641 0.0001 

Sikap posttest – Sikap pretest 1.524 0.838 0.0001 

Tindakan posttest – tindakan pretest 2.377 0.369 0.0001 

  

 Berdasarkan hasil analisis menggunakan T-Paired test ada perbedaan nyata 
pengetahuan, sikap dan tindakan siswa sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan 
pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan modifikasi ovitrap dalam upaya mengendalikan 
nyamuk Aedes aegypti. 

Tabel 6. Hasil Analisis Perbedaan Keberadaan Jentik sebelum dan sesudah penyuluhan 
pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan modifikasi ovitrap di Tempat Tinggal 
Siswa 

Variabel SD Cor. Sig.  
Sebelum Penyuluhan – setelah penyuluhan 

(minggu 1) 
  0.026 

Sebelum Penyuluhan – setelah penyuluhan 
(minggu 2) 

  0.004 

Sebelum Penyuluhan – setelah penyuluhan 
(minggu 3) 

13.250 0.886 0.001 

  
Berdasarkan hasil analisis keberadaan jentik sebelum dan setelah penyuluhan pada 

masing masing minggu diketahui nilai P1, P2 dan P3 (<0.05), Ho ditolak. Ada perbedaan 
nyata keberadaan jentik sebelum dan setelah dilaksanakan intervensi penyuluhan 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 507 
 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan modifikasi ovitrap menggunkan abate pada tiap 
minggu di tempat tinggal siswa 
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Tabel 7. Hasil Analisis Perbedaan Keberadaan Jentik Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Modifikasi Ovitrap Dengan Abate  di 
Sekolah Siswa 

Variabel SD Cor. Sig.  
Sebelum Penyuluhan – setelah 

penyuluhan (minggu 1) 
0.690 0.899 0.017 

Sebelum Penyuluhan – setelah 
penyuluhan (minggu 2) 

  0.016 

Sebelum Penyuluhan – setelah 
penyuluhan (minggu 3) 

2.143 0.925 0.001 

  
Berdasarkan tabel diatas diketahui perbandingan jentik sebelum penyuluhan dengan 

setelah penyuluhan setiap minggu memiliki nilai p < 0.05 sehingga diketahui bahwa ada 
perbedaan nyata keberadaan jentik di sekolah sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan 
PSN dan modifikasi ovitrap menggunakan abate di sekolah siswa. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan, sikap dan tindakan siswa 
SD dapat berubah dengan memberikan intervensi berupa penyuluhan. Model pengendalian 
nyamuk dengan teknik PSN dan ovitrap dapat digunakan untuk meningkatkan ABJ. Terdapat 
perbedaan nyata intervensi terhadap keberadaan jentik dirumah siswa. Namun tidak ada 
perbedaan nyata keberadaan jentik di sekolah sebelum dan setelah penyuluhan. 

Untuk itu dapat dilakukan usaha menggiatkan dokter kecil dalam melakukan 
pengawasan terhadap keaktifan anak dirumah dalam melaksanakan PSN dan penggunaan 
ovitrap, sehingga anggota keluarga lain dapat melihat dan akhirnya mengikuti perilaku anak 
dalam keluarga. 
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ABSTRAK 
 

 Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dibangun Rusunawa. Di kota Medan 
terdapatRusunawa Kayu Putih yang dihuni sejak tahun 2013.Kondisi Rusunawa tersebut 
masih baik, namun prasarana lingkungan seperti air bersih kurang memenuhi syarat. 
Berikutnya Rusunawa Amplas  yang telah dibangun dan dihuni sejak tahun 1990-an sudah 
tidak sesuai dengan tujuan awal penyediaannya dan kurang terawat. Hal ini juga terlihat di 
Rusunawa Wisma Labuhan.  Permasalahan ini diduga karena sistem pengelolaan tidak 
terlaksana secara benar dan pembangunan sarana lingkungan yang tidak tepat. 

Penelitian ini adalah penelitian yang memadukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Penelitian kuantitatif akan dilakukan pada penghuni rumah susun. Sedangkan penelitian 
kualitatif akan ditujukan pada pengelola, perhimpunan penghuni dan Dinas Perumahan dan 
Pemukiman secara indepth interview.Sampel sebesar 80 Kepala Keluarga dan di uji sampel 
air bersih dan air limbah. 

Hasil penelitian menunjukkan sistem IPAL sudah baik namun perlu diperhatikan 
kualitas air bersih dan pengelolaan sampah. 

Disarankan untuk pengelolaan sampah harus diperhatikan tempat sampah tertutup dan 
system pengangkutan (2x sehari).Kualitas air bersih harus diperbaiki dengan menggunakan 
inovasi teknik pengelolaan air bersih. 

 
Keyword : Sanitasi lingkungan, RumahSusun. 
 
 
PENDAHULUAN  

 
Untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh fasilitas 

umum yang memadai, selama tahun 2012 telah dicapai peningkatan jumlah rumah terbangun 
bagi. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat fasilitas umum sebanyak 
109.750 unit (Kementerian Perumahan Rakyat, 2013). 

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (2010), hingga tahun 2008 
luas wilayah permukiman kumuh di Medan mencapai 403 hektar di 7 kecamatan terdiri dari 
18 kelurahan. Luas daerah kumuh di Medan mencapai 15-20 persen atau 403 hektar dengan 
tingkat pertumbuhan mencapai 1,5 persen pertahun dari total keseluruhan luas daeraht 
ersebut. Untuk mengatasi permasalah tersebut telah dibangun RUSUNAWA di delapan 
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lokasi, yaitu 1 buah Twin Block di Martubung  (Kemenpera), 1 buahTwin Block di Sei Mati  
(Cipta Karya), 1 buah Twin Block di Tanjung Mulia (Cipta Karya), 2 buah Twin Block di 
Kampus USU  (Kemenpera), 1 buah Twin Block di Kampus Medan Area (Kemenpera), 1 
buah Twin Blok di Kampus UMSU (Kemenpera) dan 10 Block di Suka Ramai.  

Pada pelaksanaan program rumah susun ini mengalami beberapa hambatan. 
Berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya pada Kajian Sistem Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Berdasarkan Aspek Teknis Bangunan Dan Kesehatan Di 
Kota Medan (Novrial, 2014), diketahui bahwa kondisi rumah susun dalam keadaan buruk. 
Menyangkut sanitasi, kondisi fisik rumah, air bersih dan pengelolaan sampah. Penyakit yang 
banyak ditemukan adalah scabies, kecacingan dan diare. Menurut Farich (2011) diketahui 
adanya hubungan lingkungan dan rumah sehat dengan kejadian diare. 
Berdasarkan hasil penelitian Novrial (2014) pada 3 rusunawa yang ada di kota Medan 
menunjukkan bahwa rusunawa yang baru digunakan oleh penghuni selama setahun 
menunjukkan kondisi yang masih baik, namun rusunawa yang sudah digunakan lebih dari 3 
tahun sangat buruk kondisinya. 

Rusunawa memiliki umur ekonomis struktur dan fisik bangunan yang dapat 
dipertahankan sesuai rencana apabila konstruksi dan prasarana lingkungan sesuai dengan 
persyaratan teknis dan penghunian sesuai dengan persyaratan administratif. Implikasinya 
adalah diperlukan sistem pengelolaan yang dapat menjaga interaksi pengaturan antara 
pemanfaatan bangunan dan penghunian rusun agar tetap harmonis dan baik.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian yang memadukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Penelitian kuantitatif akan dilakukan pada penghuni rumah susun. Sedangkan penelitian 
kualitatif akan ditujukan pada pengelola, perhimpunan penghuni dan Dinas Perumahan dan 
Pemukiman secara indepth interview. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rusunawa Kayu Putih merupakan Rusunawa yang terletak di Lingkungan 07 Tanjung 
Mulia Kecamatan Medan Deli. Rusunawa ini merupakan salahsatu Rusunawa yang terlihat 
baik dari kondisi fisik bangunan. Rusunawa Wisma Labuhan terletak di daerah Sei Mati 
Kecamatan Medan Labuhan.Gedung-gedung rumah susun terlihat seperti bangunan tua 
dikarenakan masyarakat tidak merawat gedung dengan baik. 
1. Sistem Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Rusunawa Kayu Putih dan Wisma 

Labuhan 
Secara umum umur kepalakeluarga di Rusunawa berada pada range ≥30 – 40 yaitu 

41,3%.Sebesar 53.3% responden merupakan perempuan karena pada saat dilakukan 
pengambilan data para suami sedang bekerja untuk mencari nafkah sehingga yang berada di 
rumah adalah ibu. Penduduk Rusunawa berpendidikan SMA/SMK sederajat sebesar 62%. 
Warga yang tinggal di Rusunawa yang dijadikan sampel penelitian sebagian besar mengaku 
berprofesi sebagai wiraswasta yaitu sebesar 22,8%. Hasil penelitian yang dilakukan dketahui 
bahwa 69,6% warga berpenghasilan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000. 
Pada penelitian ini sebagian besar warga yang menempati Rusunawa adalah orang Jawa 
khususnya untuk responden yang tinggal di Rusunawa Kayu Putih. Untuk Rusunawa Wisma 
Labuhan responden paling banyak bersuku Melayu. Namun jika kita perhatikan distribusi 
frekuensi karakteristik suku ini tersebar merata Anggota keluarga juga merupakan salah satu 
syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penghuni Rusunawa. Dari penelitian yang 
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dilakukan secara garis besar hanya 17,4% yang melebihi kapasitas ruang. Berdasarkan data 
yang diperoleh 58,7% penghuni rumah susun membayar sewa tepat pada waktunya. 
 
2. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Bidang Air Bersih di Rusunawa Kayu Putih dan 

Wisma Labuhan 
Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa Rusunawa Kayu Putih dan Wisma 

Labuhan menggunakan sumur bor sebagai sumber air bersih. Sehingga persentasi umum 
sumber air bersih dari sumur bor sebesar 100%. Air akan dipompa ke bak penampung 
(reservoar) kemudian akan disalurkan kerumah rumah penghuni. 

Untuk jarak sumber air dengan septic tank semua memenuhi syarat yaitu ±10 meter, 
namun untuk Rusunawa Kayu Putih dan Wisma Labuhan, walaupun sudah memenuhi syarat 
namun masih ada kemungkinan tercemar oleh sumber pencemar lain. Sumber pencemar itu 
antara lain SPAL yang bocor airnya dapat merembes melewati pori-pori tanah dan sampah 
yang tidak dikelola dengan baik. Sampah dibiarkan berserakan di tanah yang dikhawatirkan 
air lindinya mencemari sumber air bersih. 
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Tabel 1. Hasil pemeriksaan kualitas air bersih Rusunawa Kayu Putih dan Wisma Labuhan 
pada penelitian Model Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Yang Berkelanjutan  Pada 
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Medan 

No Parameter Rusunawa Baku 
Mutu 

Ket 
Kayu Putih Wisma Labuhan 
Reservoar Rusun 

(Kamar mandi) 
Reservoar Rusun  

(Kamar  Mandi) 
1. Bau Tidak 

Berbau 
Tidak Berbau Tidak 

Berbau 
Tidak Berbau Tidak 

Berbau 
MS 

2. Rasa Tidak 
Berasa 

Tidak Berasa Tidak 
Berasa 

Tidak Berasa Tidak 
Berasa 

MS 

3. Total Padatan 
Terlarut 
(TDS) 

20 235 17 232 1500 MS 

4. Warna <0,2 <1,1 <0,2 <1,1 50 MS 
5. Kekeruhan <1 2,7 <1 2,8 25 MS 
6. Suhu 26,5 2,8 26,6 27,9 Suhu 

Udara +- 
3 

TMS 

7. pH 6,72 6,6 6,82 6,7 6,5-9,0 MS 
8. Kesadahan 

(CaCO3) 
49,84 98 46,28 98 500 MS 

9. Besi 1,04115 1,06521 1,11333 1,06345 1,0 TMS 
10. Mangan 0,16196 0,00045 0,15745 0,00044 0,5 MS 
11. Seng 0,00159 0,00766 0,0014 0,00722 15 MS 
12. Kadmium 0,00236 0,00332 0,00481 0,0033 0,005 MS 
13. Timbal 0,00935 0,02542 0,02469 0,02052 0,05 MS 
14. Air Raksa 0,00029 0,00035 0,00037 0,00031 0,001 MS 
15. Arsen 0,00028 0,00058 0,00079 0,00058 0,05 MS 
16. Selenium 0,00064 0,00256 0,00079 0,00233 0,01 MS 
17. Kromium 

Val.6 
0,001 <0,02 0,001 <0,02 0,05 MS 

18. Nitrit 0,1265 0,2115 0,1227 0,2113 1,0 MS 
19. Flourida 0,12 <0,98 0,16 <0,98 1,5 MS 
20. Klorida 5,62 60,23 6,11 59,98 600 MS 
21. Sulfat 1 2,2 1 2,1 400 MS 
22. Nitrat 0,6 50,22 0,8 50,23 10 TMS 
23. Sianida 0,002 <0,001 <0,002 <0,001 0,1 MS 
24. Deterjen 0,007 0,2653 0,008 0,268 0,5 MS 
25. Zat Organik 3,476 3.117 4,424 3.113 10 MS 
26. Total 

Coliform 
7,2 15 12 15 <50 MS 

 
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan diketahui bahwa 

komponen dari parameter kualitas air bersih yang memenuhi syarat adalah bau, rasa, total 
padatan terlarut (TDS), warna, tingkat kekeruhan, pH, kesadahan (CaCO3), Mangan, seng, 
kadmium, timbal, air raksa, arsen, selenium, kromium, nitrit, flourida, klorida, sulfat, sianida, 
detergen, zat organik, dan total coliform. Beberapa komponen yang tidak memenuhi syarat 
adalah suhu, besi, nitrat. Suhu merupakan salah satu dari parameter kimia. Suhu ±3˚C dari 
suhu udara mengasumsikan adanya reaksi kimia di dalam air. 
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3. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Bidang Air Limbah 
Di Rusunawa Kayu Putih dari  wawancara dengan beberapa responden mengatakan pernah 
terjadi kebocoran, ditandai dengan adanya air yang merembes  dari asbes (atap ruangan 
rumah sewa). Di Rusunawa Wisma Labuhan hal tersebut juga terjadi.  

Sistem pengeloaan limbah ke dua rusunawa tersebut menggunakan sistem lumpur 
aktif, dimana setelah dilakukan pengelolaan air limbah di buang ke saluran pembuangan 
limbah yang ada di luar rusun. SPAL yang ada di dalam rusun hanya berfungsi sebagai 
tampungan air hujan, karena air limbah cair dan padat tinja langsung dialirkan ke IPAL untuk 
dikelola. Sejak ke dua rusunawa ini dibangun tidak pernah dilakukan pengawasan atau 
kontrol untuk melihat kualitas limbah setelah diolah di IPAL. Sehingga tidak diketahui 
bagaimana efektifitas IPAL dalam mengelola limbah. Evaluasi terhadap IPAL juga belum 
pernah dilakukan sejak IPAL tersebut dibangun sehingga tidak diketahui apakah IPAL masih 
berfungsi dengan baik atau tidak. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dilakukan 
pengambilan sampel air limbah untuk dianalisis di laboratorium sehingga dapat diketahui 
efektifitas IPAL dalam mengolah limbah. 
 
Tabel 2. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah Rusunawa Kayu Putih dan Wisma Labuhan 

pada penelitian Model Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Yang Berkelanjutan  Pada 
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Medan 

No Parameter Rusunawa Baku 
Mutu 

Ket 
Kayu Putih Wisma Labuhan 
In let IPAL Out 

let 
SPAL In let IPAL Out 

let 
SPAL 

1. Total 
Suspendid 
Solid 
(TSS) 

282 278 47 24 271 262 46 25 100 MS 

2. pH (Lab) 6,21 6,11 6,75 6,36 6,11 6,14 6,73 6,71 6,0-9,0 MS 
3. BOD 188,2 178,4 92,4 78,2 187,2 182,4 92,5 24,1 100 MS 
4. Minyak 

dan Lemak 
4,4 4,2 1,2 1,2 4,2 4,2 1,3 1,2 10 MS 

 

Hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air limbah Rusunawa Kayu putih dan rusunawa 

wisma labuhan berada pada posisi memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa IPAL di kedua 

rusunawa berfungsi baik terlihat dari hasil pemeriksaan TSS, pH dan BOD pada inlet kualitasnya 

semakin baik sampai pada outlet dan pada saat berakhir di SPAL. 

4. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil bahwa semua responden mengaku memiliki 

tempat sampah namun yang memiliki tempat sampah tertutup hanya 37,5% pada Rusunawa Kayu 

Putih dan 5% pada Rusunawa Wisma Labuhan. Untuk mempermudah proses  berikutnya perlu 

dilakukan pemisahan dari rumah-rumah. Namun dari data yang diperoleh hanya 22,5% dan 5% 

mengaku melakukan pemisahan sampah. Di Rusunawa Wisma Labuhan penghuni mengosongkan 

tempat sampah dari rumah dan meletakkannya di sudut tangga yang nantinya akan diangkut oleh 

petugas. Hal ini merusak estetika, kotor dan menimbulkan bau serta meningkatkan kepadatan lalat. 
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5. Sistem Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 

Rumah susun sederhana sewa di kota Medan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah guna mengurangi perumahan kumuh di kota Medan. Untuk itu perlu dilakukan 

pengelolaan yang terstruktur dan baik.  

Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. 

Pada dasarnya Dinas Kesehatan tidak terlibat langsung dengan perencanaan  pembangunan 

Rusunawa. Dinas Perumahan dan Pemukiman merupakan dinas yang terlibat langsung dalam 

perencanaan pembangunan Rusunawa. Namun, untuk operasional Rusunawa mereka yang memiliki 

andil. Dinas Perumahan dan Pemukiman menunjuk Ka. UPT Rusunawa untuk melaksanakan 

pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap fisik bangunan dan pembinaan penghuni 

Rusunawa.  

6. Model Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Yang Berkelanjutan di Rusunawa Kayu Putih 

dan Wisma Labuhan 

Sumber air bersih penghuni rusunawa harus diperbaiki karena air merupakan sumber 

kehidupan. Sumber air bersih yang tidak memenuhi syarat dapat dikelola dengan melakukan 

beberapa inovasi pengohan air bersih. Misalnya, dengan saringan pasir lambat konvensional. 

7. SOP Sanitasi Lingkungan Yang Berkelanjutan di Rusunawa Kayu Putih dan Wisma 

Labuhan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT dan pengelola  Rusunawa Kayu putih dan 

Wisma labuhan disusun Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi pengelola dan 

penghuni untuk menjaga keberlanjutan sanitasi lingkungan di rumah susun.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui sistem IPAL yang ada pada saat ini 

masih dapat mengelola limbah sehingga masih memenuhi syarat untuk dibuang ke saluran 

pembuangan air limbah, sistem pengelolaan sampah belum memenuhi syarat, sumber air bersih 

harus dikelola lebih baik karena parameter suhu, besi, nitrat tidak memenuhi syarat. 

Untuk pengelolaan sampah harus diperhatikan tempat sampah tertutup dan penghuni 

rusunawa harus tertib untuk tidak menimbun sampah disudut tangga, petugas yang mengangkut 

sampah dua kali sehari (pagi dan sore). Kualitas air bersih harus diperbaiki dengan menggunakan 

inovasi teknik pengelolaan air bersih. 
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ABSTRAK 
 

Pembuangan kotoran manusia yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko 
terjadinya penyakit berbasis lingkungan, seperti diare. Wilayah pesisir menunjukkan kepemilikan 
dan pemeliharaan tempat pembuangan kotoran manusia atau jamban masih rendah, sehingga perlu 
dilakukan edukasi dengan memanfaatkan sarana komunikasi untuk memperbaiki kondisinya.  
Tujuan penelitian adalah mendapatkan pengaruh edukasi melalui SMS dan telepon terhadap 
pemeliharaan jamban keluarga. Jenis penelitian adalah quasi eksperimen, dengan rancangan pre and 
post test. Populasi adalah  rumah tangga di kelurahan Bagan Deli yang berjumlah  3735 keluarga. 
Sampel adalah 75 ibu rumah, terdiri dari 3 kelompok intervensi, yaitu I sebagai kelompok kontrol,  
II intervensi edukasi melalui SMS dan III edukasi melalui telepon.  Data dikumpulkan melalui 
wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan Uji Wilcoxon dan Kruskal Wallis pada tingkat 
kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 29,3% responden memiliki jamban 
leher angsa yang dilengkapi septictank. Secara deskriptif terjadi peningkatan pemeliharaan jamban 
lebih dari 10%. Terdapat perbedaan sebelum dengan sesudah intervensi untuk jamban tidak bau, 
dengan nilai p 0.001. Jamban tidak licin, jamban bersih, terdapat alat kebersihan pada jamban, 
memiliki nilai p lebih dari 0.05.  Analisis berdasarkan jenis intervensi, menunjukkan bahwa  jamban 
tidak bau, berbeda nyata dengan nilai p = 0,001. Kontrol berbeda nyata dengan edukasi melalui 
SMS dan edukasi melalui telepon. Kelompok intervensi edukasi melalui SMS dan edukasi melalui 
telepon tidak berbeda nyata. Edukasi melalui SMS dan telepon dapat dilaksanakan secara 
berkelanjutan, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan memelihara 
kesehatan. 
 
Kata kunci : Pemeliharaan Jamban, Edukasi SMS Dan Telepon 
 
 
PENDAHULUAN 

Sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin 
menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, 
kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Sanitasi dasar minimum yang diperlukan untuk 
menyediakan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan dan mendukung kesehatan masyarakat 
meliputi penyediaan air bersih dan air minum, tempat pembuangan kotoran manusia (jamban), 
pengelolaan sampah, dan pengelolaaan air limbah. 

Menurut PBB berdasarkan survey Water Sanitation Program (WSP) kondisi Indonesia saat ini 
merupakan Negara dengan sanitasi terburuk kedua di dunia. Permasalahan sanitasi menurut 
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Kelompok Kerja Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tahun 2010 adalah  22,29% 
penduduk belum memiliki akses air minum,  lebih dari 70 juta jiwa belum memiliki akses sanitasi 
dasar, 90% air permukaan tidak layak, 85% air tanah tercemar tinja, potensi kerugian ekonomi 56 
Trilyun/tahun sebagai dampak dari 70 juta jiwa belum mendapatkan akses pada sanitasi dasar,angka 
kejadian diare berpotensi relatif tinggi.  

Pembuangan kotoran manusia yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko 
terjadinya penyakit berbasis lingkungan, seperti diare. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara, kasus kejadian diare di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. 
Sepanjang tahun 2011, kasus diare sebanyak 215.651 kasus. Pada Tahun 2012, kasus diare 
sebanyak 222.682 kasus. Kasus diare di Kota Medan, sebagai ibukota Propinsi,  pada tahun 2011 
terdapat 29.375 kasus, dengan jumlah kematian  26 kasus (CFR 0,88%) dan pada tahun 2012 
meningkat menjadi 29.769 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 35 kasus (CFR 1,17). Angka 
mortalitas Nasional adalah < 1%,  yang berarti target tersebut belum tercapai.  

Salah satu wilayah yang memiliki sanitasi  tidak memenuhi syarat kesehatan adalah wilayah 
pesisir. Kondisi sanitasi dasar pada masyarakat Pulau Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang Kota 
Makassar menunjukkan bahwa penggunaan sumur tidak terlindungi yaitu 44%, kepemilikan jamban 
46,7%, buang air besar di laut 53,3%, kepemilikan tempat sampah 44%,  dan kepemilikan saluran 
pembuangan limbah 52% [1]. Kondisi ini sangat penting untuk diperbaiki, perlu peningkatan 
pemahaman bagi masyarakat terutama untuk pengelolaan pembuangan kotoran manusia, khususnya 
pengelolaan jamban keluarga. Masyarakat perlu mendapat edukasi agar dapat meningkatkan 
kemampuan diri untuk pengelolaan sanitasi di rumah tangga seperti jamban keluarga.  

Edukasi dapat diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan 
teknologi yang dapat diakses oleh semua orang secara mudah. Salah satu teknologi tersebut adalah 
mobile phone. Informasi melalui telepon sangat populer di masyarakat dikarenakan beberapa 
keunggulannya, yaitu informasi dapat disampaikan secara cepat, dan biaya relatif murah. Saat ini 
setiap rumah tangga sudah memiliki perangkat teknologi tersebut. Berdasarkan data Asosiasi 
Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) hingga akhir tahun 2011, pengguna telepon selular di 
Indonesia mencapai 250 juta. Pemanfaatan sarana komunikasi ini untuk menyampaikan pesan pesan 
kesehatan belum banyak dilakukan. Penelitian [2] pemanfaatan fasilitas Short Messege Service 
(SMS) sebagai media promosi kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu 
hamil tentang komplikasi dan asupan gizi selama hamil.  

Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, adalah salah satu daerah 
pesisir yang padat dan kumuh. Kondisi sanitasi belum memenuhi syarat kesehatan, wilayah ini 
menjadi daerah kumuh (slum area). Pemanfaatkan jamban keluarga 53%, memanfaatkan air bersih 
yang berasal dari PAM 52%, sumur bor 40%. Program bantuan fisik Sanitasi Masyarakat 
(SANIMAS) sudah dilaksanakan di wilayah ini, penelitian [3]  menunjukkan bahwa SANIMAS 
telah terlaksana, akan tetapi, dalam hal pemberdayaan, masyarakat belum seluruhnya dapat 
diberdayakan karena masih kurangnya pembinaan dari berbagai pihak. 

Tujuan penelitian adalah mendapatkan pengaruh edukasi melalui SMS dan telepon terhadap 
pemeliharaan jamban keluarga. Penelitian ini memberi kontribusi pada perumusan kebijakan dalam 
mencapai Universal Sanitasi pada tahun 2019.  Sanitasi lingkungan yang optimal dapat 
memutuskan mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. 
Edukasi dengan mengutamakan sumber daya masyarakat akan dapat diterima serta diplikasikan 
masyarakat. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah quasi eksperimen, dengan rancangan pre and post test. Populasi adalah  
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rumah tangga di kelurahan Bagan Deli yang berjumlah  3735 keluarga. Sampel adalah 25 ibu rumah 
tangga untuk setiap kelompok dari 3 lingkungan terpadat. Jumlah sampel/responden pada penelitian 
ini adalah 75 orang. Penelitian ini terdiri dari 3 kelompok intervensi ibu rumah tangga, yaitu I 
sebagai kelompok kontrol,  II intervensi edukasi melalui SMS dan III edukasi melalui telepon.   

Rancangan Penelitian 
Pra Intervensi  Intervensi  Post Intervensi 

     
I   Kontrol  I 
II   Edukasi  melalui SMS  II 
III  Edukasi melalui   Telepon  III 

 
Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan observasi 

menggunakan lembar observasi. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data karakteristik dan 
sarana sanitasi seluruh responden. Pengumpulan data Pre intervensi melalui wawancara pada 
responden dan observasi jamban keluarga. Wawancara meliputi karakteristik responden, observasi 
jamban meliputi karakteristik responden, keberadaan jamban, dan indikator pemeliharaan jamban 
(jamban tidak bau, tidak licin, jamban bersih, tersedia alat kebersihan, tersedia air bersih yang 
cukup, dan tidak terdapat tinja yang berserakan di sekitar jamban). 

Responden dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu I (control), II (edukasi melalui SMS) dan III 
(edukasi melalui telepon). Responden yang mendapat intervensi ditentukan secara acak dengan cara 
mencabut nama berdasarkan daftar nama responden. Intervensi edukasi melalui SMS dilakukan 
setiap hari, dan melalui telepon dua hari sekali selama 10 hari. Pengumpulan data Post intervensi 
melalui wawancara pada responden dan observasi jamban keluarga 

Data akan dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Data intervensi dianalisis dengan Uji 
Wilcoxon untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan pada tiap kelompok 
perlakuan, dan Kruskal Wallis untuk melihat perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok 
lainnya pada tingkat kepercayaan 95%. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik responden di kelurahan Bagan Deli dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 1. Karakteristik Responden di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota  
               Medan 

Karakteristik 
Kontrol   

 
SMS  

 
Telepon Total % 

 
Jumlah      
% 

Jumlah      % Jumlah      %   

Pendidkan       
SD 6 24.0 9 36.0 7 28.0 22 29.3 
SMP 8 32.0 5 20.0 6 24.0 19 25.3 
SMA 11 44.4 11 44.0 12 48.0 34 45.3 
       75 100 
Lama Tinggal di Rumah (tahun)     
0 - 5 7 28.0 6 24.0 9 36.0 22 29.3 
6 - 10 4 16.0 4 16.0 3 12.0 11 14.7 
11 - 15 1 4.0 3 12.0 2 8.0 6 8.0 
16 - 20 4 16.0 4 16.0 1 4.0 9 12.0 
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Lebih dari 20 9 36.0 8 32.0 10 40.0 27 36.0 
       75 100 
Pekerjaan Responden       
Bekerja di rumah 
(IRT, usaha sendiri) 

22 88.0 23 92.0 24 96.0 69 92.0 

Bekerja di luar rumah 
 (buruh, nelayan) 

3 12.0 2 8.0 1 4.0 6 8.0 

       75 100 
Kepemilikan Rumah       
Milik sendiri 13 52.0 15 60.0 14 56.0 42 56.0 
Sewa 5 20.0 5 20.0 7 28.0 17 22.7 
Menempati rumah 
keluarga 

7 28.0 5 20.0 4 16.0 16 21.3 

       75 100 
Pengeluaran Perbulan (Rupiah)      
< 2.000.000 13 52.0 15 60.0 9 36.0 37 49.3 
≥ 2.000.000 12 48.0 10 40.0 16 64.0 38 50.7 

 
Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan pendidikan SMA sebanyak 45,3%. Mayoritas 

responden sudah tinggal di Bagan Deli lebih dari 10 tahun yaitu 56%. Pekerjaan responden yang 
paling banyak adalah sebagai ibu rumah tangga yaitu 92%. Pengeluaran rumah tangga berkisar Rp. 
500.000 sampai Rp. 5.000.000, dimana rumah tangga yang memiliki pengeluaran ≥ Rp. 2.000.000 
sebanyak 50.7%. Rumah yang ditempati oleh 56 % responden adalah milik sendiri. 
 
 
Keberadaan Jamban keluarga 

Hasil observasi  keberadaan jamban atau sarana pembuangan kotoran yang dimiliki rumah 
tangga dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 2. Distribusi Keberadaan Jamban  Responden  di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan 
Medan Belawan Kota Medan 

Keberadaan  Jamban 
Kontrol   

 
SMS  

 
Telepon   

Jumlah     % Jumlah     % Jumlah     % Total % 
Ada, bukan leher angsa, tidak ada 
tutup, disalurkan ke sungai  

4 16.0 3 12.0 4 16.0 11 14.7 

Ada, bukan leher angsa, ada 
tutup, disalurkan ke sungai  

6 24.0 5 20.0 3 12.0 14 18.7 

Ada, leher angsa, tidak septictank 8 32.0 11 44.0 9 36.0 28 37.3 
Ada, leher angsa,  septictank 7 28.0 6 24.0 9 36.0 22 29.3 

 
 Jamban yang dimiliki responden 66,3% sudah merupakan jamban leher angsa, namun yang 
memilik septic tank hanya 29,3%. Jamban bukan leher angsa yaitu berupa jamban cubluk yang 
tidak memiliki septic tank terdapat pada 33,4 % responden.  
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Tabel 3. Hasil Observasi Pemeliharaan Jamban Sebelum dan Sesudah Intervensi Melalui SMS Dan 
Telepon, serta Kelompok Kontrol Di Kelurahan Bagan Deli 
Observasi 

Pemeliharaan Jamban 

Sebelum intervensi Sesudah Intervensi 
Kontrol SMS Telepon Kontrol SMS Telepon 

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 

Tidak berbau 11 44.
0 

1
3

52.
0

1
7

68.
0

13 52.
0

1
8 

72.
0 

2
0 

80.
0

Lantai tidak licin 15 60.
0 

1
6

64.
0

1
4

56.
0

14 56.
0

1
7 

68.
0 

1
7 

68.
0

Penerangan cukup 20 80.
0 

2
0

80.
0

2
2

88.
0

21 84.
0

2
1 

84.
0 

2
0 

80.
0

Jamban bersih 16 64.
0 

1
3

52.
0

1
7

68.
0

14 56.
0

1
6 

64.
0 

1
9 

76.
0

Tersedia air bersih 
cukup 

24 96.
0 

2
4

96.
0

2
5

100 24 96.
0

2
4 

96.
0 

2
5 

100

Tersedia alat kebersihan 
sikat lantai dan sabun 

21 84.
0 

1
9

76.
0

2
4

96.
0

21 84.
0

2
1 

84.
0 

2
5 

100

Tidak ada tinja manusia 
di sekitar rumah 

22 88.
0 

2
0

80.
0

1
8

72.
0

22 88.
0

2
2 

88.
0 

2
1 

84.
0

 
Jamban yang tidak berbau dimiliki oleh 44% kontrol menjadi 52% setelah intervensi, 52% 

responden SMS memiliki jamban yang tidak bau menjadi 72% setelah intervensi, dan 68% 
responden telepon memiliki jamban yang tidak bau menjadi 80% setelah intervensi. Lantai jamban 
tidak licin dimiliki oleh 60%  control menjadi 56% setelah intervensi, pada responden SMS 64% 
menjadi 68% setelah intervensi, dan pada responden telepon 56% menjadi 68% setelah intervensi. 
Jamban bersih dimiliki oleh 64% responden control menjadi 56% setelah intervensi, pada 
responden SMS 52% menjadi 64% setelah intervensi, dan pada responden telepon 68% menjadi 
76%. Tersedia alat kebersihan berupa sikat lantai dan sabun dimiliki oleh 84% responden sebelum 
dan setelah intervensi, pada responden SMS 76% menjadi 84%, dan pada responden telepon 96% 
menjadi 100% setelah intervensi. Tidak ada tinja manusia di sekitar rumah, terlihat pada 88% rumah 
control sebelum dan sesudah intervensi, 80% rumah responden SMS dan meningkat menjadi 88% 
sesudah intervensi, 72% rumah responden telepon dan meningkat menjadi 84% setelah intervensi 

 
Analisis Data Sebelum dengan Sesudah Intervensi 

Data yang dianalisa adalah data dari variabel yang secara deskriftif menunjukkan perubahan 
setelah intervensi, yaitu jamban tidak bau, jamban tidak licin, jamban bersih, terdapat alat 
kebersihan pada jamban, 

Tabel 4 . Analisa Data Pemeliharaan Jamban Sebelum Dengan  Sesudah Intervensi  Di 
Kelurahan Bagan Deli Kota Medan 

 
No 

 
Pemeliharaan Jamban 

Intervensi  
Nilai p  Sebelum Sesudah 

Jumlah % Jumlah % 
1 Jamban tidak bau 41 54.7 51 68.0 0.001 
2 Jamban tidak licin 45 60.0 48 64.0 0.40 
3 Jamban bersih 46 61,3 49 65.3 0.44 
4 Terdapat alat kebersihan pada 

jamban 
64 85.3 67 89.3 0.18 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel jamban tidak bau, memiliki nilai p 0.001, ini 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 522 
 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dengan sesudah intervensi dilaksanakan.  Variabel 
lainnya yaitu jamban tidak licin, jamban bersih, terdapat alat kebersihan pada jamban, memiliki 
nilai p lebih dari 0.05. Hal ini berarti meskipun secara deskriptif terlihat adanya kenaikan jumlah 
responden, namun secara statistik tidak berbeda. 

Analisa berdasarkan jenis intervensi yaitu control, SMS dan telepon dilakukan dengan 
menggunakan uji Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 95%.  
 
Tabel 5 . Analisa Data Pemeliharaan Jamban Berdasarkan  Jenis Intervensi  Di Kelurahan Bagan 

Deli Kota Medan 
 
Pemeliharaan Jamban 

Nilai p berdasarkan jenis 
intervensi 

Jamban tidak bau 0.01 
Jamban tidak licin 0.59 
Jamban bersih 0.33 
Terdapat alat kebersihan pada jamban 0.11 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa pemeliharaan jamban, yaitu jamban tidak bau yang 

diintervensi dengan SMS dan telepon serta kelompok control menunjukkan hasil yang berbeda 
nyata dengan nilai p = 0,01. Implementasi lainnya yaitu, jamban tidak licin, jamban bersih, terdapat 
alat kebersihan pada jamban, menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan nilai p˃0.05. 
 
Pembahasan 

Ibu rumah tangga di kelurahan Bagan Deli umumnya sudah memiliki tingkat pendidikan 
SMA, dan umur pada kisaran 31 – 40 tahun, dimana dengan tingkat pendidikan seperti ini 
diharapkan para ibu rumah tangga akan memiliki kemampuan untuk mengadopsi informasi yang 
berguna untuk meningkatkan pemeliharaan jamban di rumahnya. Umur yang produktif, dan 
pekerjaan umumnya sebagai ibu rumah tangga, dan rumah yang ditempati umumnya adalah milik 
sendiri  merupakan peluang untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan termasuk dalam urusan 
kesehatan. Pengeluaran rumah tangga lebih dari Rp. 2 juta sampai Rp 5 juta per bulan menunjukkan 
bahwa pendapatan keluarga umumnya sudah diatas UMP kota Medan, meskipun jumlah demikian 
dirasa belum cukup untuk keperluan keseluruhan kebutuhan keluarga, tetapi masih berpeluang 
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan karena umur yang masih produktif.  

Jamban yang dimiliki keluarga diobservasi berdasarkan persyaratan jamban sehat. Variabel 
jamban tidak bau, jamban tidak licin, jamban bersih, dan ketersediaan alat kebersihan merupakan 
variabel yang persentasenya meningkat dengan adanya intervensi edukasi melalui SMS dan telepon. 
Perubahan sebelum dengan sesudah intervensi yang signifikan terdapat pada variabel jamban tidak 
bau, hal ini menunjukkan bahwa SMS dan telepon yang disampaikan mendapat tanggapan yang 
baik, dan responden berupaya untuk melaksanakan pemeliharaan jamban sesuai dengan pesan yang 
disampaikan melalui SMS dan telepon. Pesan yang disampaikan melalui SMS dan telepon adalah  
salah satu indikator jamban yang sehat adalah jamban tidak bau.  

Selanjutnya dilakukan analisa data berdasarkan jenis intervensi yaitu kontrol, edukasi melalui 
SMS dan melalui telepon. Variabel jamban tidak bau juga menunjukkan perubahan yang signifikan 
antar jenis intervensi. Edukasi melalui SMS tidak berbeda dengan edukasi melalui telepon. Edukasi 
melalui sarana komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk membantu 
masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, dan masyarakat dapat melaksanakan pesan yang 
disampaikan. Masyarakat tidak hanya menerima pesan lisan atau tulisan, tetapi dapat juga 
berinteraksi dengan pemberi pesan. Komunikasi dua arah dapat terjadi, sehingga pesan yang 
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disampaikan menjadi lebih dapat diterima. Hanya satu variabel pemeliharaan jamban yang 
signifikan, hal ini dapat terjadi karena cara edukasi ini belum banyak digunakan di bidang sanitasi, 
dan pesan pemeliharaan jamban terdiri dari banyak indikator sehingga terdapat keterbatasan 
penerima pesan. Responden sudah mulai mau menerapkan pesan yang disampaikan baik secara 
lisan maupun tulisan, hanya saja perubahan perilaku di masyarakat tidak terjadi dengan cepat. 
Menurut [2] tentang pemanfaatan fasilitas SMS sebagai media promosi kesehatan terbukti efektif 
dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang komplikasi dan asupan gizi selama hamil. 
Menurut Menurut [5] keuntungan penggunaan SMS antara lain pengiriman pesan relatif cepat, 
biaya murah, dan pesan dapat tersimpan dalam mobile phone sampai pengguna memiliki waktu 
untuk membaca. Keuntungan komunikasi telepon, antara lain pesan langsung diterima, terjalin 
hubungan personal, dan penerima pesan dapat memberikan tanggapan. 
 
KESIMPULAN 

Mayoritas responden sudah tinggal di Bagan Deli lebih dari 10 tahun yaitu 56%. Pekerjaan 
responden yang paling banyak adalah sebagai ibu rumah tangga yaitu 92%. Pengeluaran rumah 
tangga berkisar Rp. 500.000 sampai Rp. 5.000.000, rumah yang ditempati oleh 56 % responden 
adalah milik sendiri. Edukasi melalui SMS dan telepon dapat meningkatkan pemeliharaan jamban 
pada responden lebih dari 10%. Tidak berbeda nyata antara edukasi melalui SMS dan telepon, 
namun berbeda nyata dengan kontrol.   
 
 Saran  

Penelitian ini memberi rekomendasi bahwa edukasi melalui SMS maupun dengan telepon 
dapat dilaksanakan untuk meningkatkan sanitasi lingkungan secara umum. Penyampaian informasi 
sebaiknya lebih difokuskan pada satu hal saja, misalnya menjaga kebersihan jamban dan 
berkelanjutan sehingga lebih melekat dalam ingatan penerima pesan dan selanjutnya dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari oleh penerima pesan. Edukasi masyarakat secara 
berkesinambungan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, 
dan sebagai upaya memandirikan masyarakat. 
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ABSTRAK 
  
Sejak Tahun 2015, kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas 
Padjadajaran diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah penyangga kampus. Terdapat 
beberapa UKM potensial untuk dikembangkan ditinjau dari aspek kontinuitas usaha dan jangkauan 
pasar, salah satu yang menjadi fokus studi adalah UKM yang mengolah produk pangan olahan. 
Untuk meningkatkan daya saing produk juga jaminan keamanan pangan, adopsi inovasi berupa 
praktek sanitasi dan higiene menjadi urgent untuk dilakukan. Tulisan ini mencoba menyelidiki 
model adopsi inovasi dari Rogers dan merumuskan strategi percepatan difusi sebuah inovasi studi 
kasusnya yaitu praktek sanitasi dan higiene yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh pelaku 
UKM dalam aktivitas produksi. Penelitian dilakukan terhadap 35 UKM di Desa Cileles yang 
merupakan wilayah penyangga kampus. Data dikumpulkan dengan bebrapa teknik FGD, 
wawancara mendalam, penyuluhan dan kuesioner. Kajian menggunakan pendekatan deskripsi 
eksploratif untuk menjelaskan proses difusi inovasi berlangsung sehingga dapat diajukan preskripsi 
karakteristik inovasi yang ideal sesuai lokus kajian. Hasil studi menunjukkan bahwaproses difusi 
inovasi praktek sanitasi dan hygiene dapat didekati dengan model adopsi inovasi Roger. 
Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat mempercepat proses adopsi inovasi 
antara lain faktor kebutuhan, kemanfaatan, keterjangkauan biaya, keselarasan dengan nilai-nilai, 
norma, budaya juga dengan inovasi sebelumnya, kemudahan untuk diadaptasi serta lebih penting 
lagi praktek sanitasi dan hygine dapat menjawab permasalahan yang ada dalam kegiatan usaha. 
Kata Kunci : Adopsi Inovasi, Usaha Kecil Menengah, Praktek Sanitasi Dan Hygiene 
 
PENDAHULUAN 

Masyarakat merupakan sebuah entitas dari kumpulan manusia yang memiliki karakteristik 
selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan 
dan dinamika manusia dipengaruhi oleh ide, gagasan, perilaku yang baru atau hal lain yang sifatnya 
baru. Kemajuan teknologi salah satu contohnya, mampu mengubah pola hidup masyarakat dengan 
menawarkan berbagai kemudahan dalam aktivitas sehari-harinya. Mengingat masyarakat hampir 
seluruhnya merupakan sistem yang terbuka juga dengan semakin cepatnya arus keterbukaan 
informasi dan teknologi, fenomena masuknya sebuah inovasi kedalam masyarakat sulit untuk 
ditolak. Inovasi secara sederhana didefinisikan sebagai sesuatu yang baru atau dianggap baru bagi 
masyarakat.  

Masyarakat di kawasan penyangga kampus Universitas Padjadjaran (Unpad)berdasarkan data 
perkembangan desa Tahunan yang dirilis oleh Pemerintah Kecamatan Jatinangor Tahun 2014, 
dinyatakan bahwa daerah yang berada di lingkar kampus Unpad, yaitu 3 Desa (Cikeruh, 
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Hegarmanah, Sayang) termasuk kategori desa cepat berkembang. Adapun 2 Desa lainnya (Cileles 
dan Cilayung) dikategorikan desa lamban berkembang (Pemerintah Kecamatan Jatinangor, 2012). 
Walaupun tidak diketahui secara jelas indikator kategorisasi tersebut, namun hasil observasi 
ditemukan bahwa masyarakat Desa Cileles memiliki potensi ekonomi lokal yaitu masyarakatnya 
banyak berprofesi sebagai industri rumah tangga mengolah produk pangan olahan. 

Proses produksi selama bertahun lamanya didapatkan karena faktor turun-temurun, metode 
produksipun dilakukan secara sederhana belum menggunakan alat dan mesin pengolahan. 
Mempertimbangkan produk yang dihasilkan adalah produk pangan yang ditujukan untuk 
dikonsumsi, maka hal yang paling utama adalah diperlukan penyuluhan mengenai praktek sanitasi 
dan hygiene sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan produksi yang bersih. Bagi pelaku usaha 
Desa Cileles praktek sanitasi dan hygiene merupakan sebuah proses inovasi, karena sebelumnya 
belum pernah dipraktekkan dalam kegiatan produksi. Keberhasilan pelaku usaha dalam 
mengimplementasikan praktek sanitasi dan hygiene dapat didekati dengan konsep difusi inovasi. 

Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal ini Unpad, dibidang Pendidikan dan Penelitian 
yaitu: (a) menemukan atau menciptakan inovasi pertanian maju danstrategis, (b) 
mengadaptasikannya menjaditepat guna spesifik pemakai dan lokasi,dan (c) menginformasikan dan 
menyediakan materi dasar inovasi/teknologi.Sedangkan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 
dapat berupa kegiatan penyuluhan, advokasi dan fasilitasi agar inovasi tersebutdiadopsi secara luas 
oleh masyarakat. Agar peran Unpad tidak terhenti pada segmen pengadaan inovasi 
(generatingsubsystem), juga perannya pada subsistem penyampaian inovasi (deliverysubsystem) 
masih terbatas. Sehingga, praktis tidak terlibat aktif pada subsistempenerimaan inovasi (receiving 
subsystem). Dua subsistemterakhir tersebutmerupakan bottleneck yangmenyebabkan proses adopsi 
dan difusi inovasi kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama menjadi melambat.Oleh karena 
itu, penelitian ini mencoba mengkaji faktor pendorong dan penghambat proses difusi inovasi yaitu 
praktek sanitasi dan hygiene dengan pendekatan terhadap konsep difusi inovasi. 

 
Tinjauan Literatur 
Difusi Inovasi 

Difusi Inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Rogers (2003) 
mendefinisikan difusi sebagai (the process by which an innovation is communicated through 
certain channels overtime among the members of a social system), proses dimana suatu inovasi 
dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu 
sistem sosial disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu 
suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. 

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa 
baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baruterhadap suatu ide, 
praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga padasebagian yang lain. Kesemuanya 
tergantung apa yang dirasakan oleh individu ataukelompok terhadap ide, praktek atau benda 
tersebut. 

Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu prosespenyebar serapan 
ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubahsuatu masyarakat yang terjadi secara 
terus menerus dari suatu tempat ke tempatyang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang 
berikut, dari suatu bidangtertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem 
sosial. 
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Elemen Difusi Inovasi 
Menurut Rogers (2003) bahwa prosesdifusi inovasi terdapat empat elemen pokok, yaitu: suatu 

inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi 
diantara anggota-anggota suatu sistem sosial: 
1. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu 
yang menerimanya.  

2. Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada 
penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak 
yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, 
adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku 
penerima secara personal, maka saluran komunikasi yangpaling tepat adalah saluran 
interpersonal.  

3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai 
memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat 
berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan 
keputusan inovasi, keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebihlambat dalam menerima 
inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. 

4. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam 
kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama 

Segala sesuatu ide, cara-cara baru, ataupun obyek yang dioperasikan oleh 
seseorang sebagai sesuatu yang baru adalah inovasi. Istilah ‘baru’ di sini tidaklah sematamata dalam 
ukuran waktu sejak ditemukannya atau pertama kali digunakannyainovasi tersebut. Hal yang 
penting adalah kebaruan dalam persepsi, atau kebaruansubyektif hal yang dimaksud bagi seseorang, 
yang menetukan reaksinya terhadapinovasi tersebut. Dengan kata lain, jika sesuatu dipandang baru 
bagi seseorang,maka hal itu merupakan inovasi (Wahid dan Iswari, 2007). 
 
Karakteristik Inovasi 

Semua inovasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk di diterima oleh konsumen, 
beberapa inovasi bisa menjadi populer hanya dalam waktu satu malam sedangkan yang lainnya 
memerlukan waktu yang sangat panjang untuk di terima atau bahkan tidak pernah diterima secara 
luas oleh konsumen. Menurut Thong (1999), ada lima karakteristik produk tersebut yang dapat 
digunakan sebagai indikator dalam mengukur persepsi antara lain: 
1. Keuntungan relatif (relative advantages), adalah merupakan tingkatan dimana suatu ide 

dianggap suatu yang lebih baik dari pada ide-ide yang ada sebelumnya, dan secara ekonomis 
menguntungkan. 

2. Kesesuaian (compability), adalah sejauh mana masa lalu suatu inovasi dianggap konsisten 
dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan adopter (penerima). Oleh 
karena itu inovasi yang tidak kompatibel dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan 
tidak diadopsi secepat ide yang kompatibel. 

3. Kerumitan (complexity), adalah suatu tingkatan dimana suatu inovasi dianggap relatif sulit 
dimengerti dan digunakan. Kesulitan untuk dimengerti dan digunakan, akan merupakan 
hambatan bagi proses kecepatan adopsi inovasi. 

4. Kemungkinan untuk dicoba (trialibility), adalah suatu tingkat dimana suatu inovasi dalam skala 
kecil. Ide baru yang dapat dicoba dalam skala kecil biasanya diadopsi lebih cepat daripada 
inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu.  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 528 
 

5. Mudah diamati (observability), adalah suatu tingkat hasil-hasil suatu inovasi dapat dengan 
mudah dilihat sebagai keuntungan teknis ekonomis, sehingga mempercepat proses adopsi. 
Calon-calon pengadopsi lainnya tidak perlu lagi menjalani tahap percobaan, dapat terus ke 
tahap adopsi. 

 
 

Kategori Pengadopsi 
Rogers (2003) dan sejumlah ilmuwan komunikasi lainnya mengidentifikasi 5 kategori 

pengguna inovasi : 
1. Inovator: Adalah kelompokorang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. 

Hubungan sosial mereka cenderung lebih erat dibanding kelompok sosial lainnya. Orang-
orang seperti ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik meskipun terdapat jarak 
geografis. Biasanya orang-orang ini adalah mereka yang memeiliki gaya hidup dinamis di 
perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi. 

2. Pengguna awal: Kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Kategori adopter 
seperti ini menghasilkan lebih banyak opini dibanding kategori lainnya, serta selalu mencari 
informasi tentang inovasi. Mereka dalam kategori ini sangat disegani dan dihormati oleh 
kelompoknya karena kesuksesan mereka dan keinginannya untuk mencoba inovasi baru. 

3. Mayoritas awal: Kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi 
kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Sebaliknya, mereka akan dengan 
berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi inovasi, 
bahkan bisa dalam kurun waktu yang lama. Orang-orang seperti ini menjalankan fungsi 
penting dalam melegitimasi sebuah inovasi, atau menunjukkan kepada seluruh komunitas 
bahwa sebuah inovasi layak digunakan atau cukup bermanfaat. 

4. Mayoritas akhir: Kelompok zang ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. 
Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi 
sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang, tekanan dari kelompoknya bisa 
memotivasi mereka. Dalam kasus lain, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk 
mengadopsi inovasi. 

5. Laggard: Kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Mereka 
bersifat lebih tradisional, dan segan untuk mencoba hal hal baru. Kelompok ini biasanya 
lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran sama dengan mereka. 
Sekalinya sekelompok laggard mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang justru sudah 
jauh mengadopsi inovasi lainnya, dan menganggap mereka ketinggalan zaman. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan exploratory karena tidak ada hipotesis yang 
diformulasikan dari awal untuk dibuktikan. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana 
proses difusi inovasi serta strategi apa yang dapat mempercepat difusi inovasi praktek sanitasi dan 
hygiene di kawasan penyangga Unpad. 

Kuesioner digunakan untuk mengmpulkan data untuk memperoleh informasi profil responden 
serta proses adopsi praktek sanitasi dan hygiene pelaku usaha pangan olahan.  Lokus penelitian ini 
adalah UKM di Desa Cileles yang berjumlah 30 orang. Penilaian dilakukan selama proses 
pendampingan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Desa Penyangga Kampus Unpad 
Penelitian ini berawal dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat(PKM) Unpad Tahun 2015 

di Desa Cileles sebagai desa penyangga kampus Unpad. Pemilihan lokasi didasarkan data kondisi 
paradox yaitu bahwa Desa Cileles yang berbatasan langsung dengan kampus dinyatakan sebagai 
desa yang terbelakang. Kegiatan PKM dapat menjadi media terjadinya difusi inovasi hasil riset 
berupa teknologi tepat guna dari PT kepada masyarakat. Tingkat keberdayaan Desa Cileles yang 
rendah, disatu sisi menjadi tantangan bagi pihak Unpad untuk memformulasikan kegiatan yang 
‘mujarab’ untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi lainnya, derajat manfaat PKM akan 
lebih tinggi dirasakan oleh masyarakat terbelakang dibanding masyarakat maju. 
 Tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Cileles 41% lulusan SD, lulusan SMP sebanyak 
29% dan 23% SMA. Hanya sedikit masyarakat yang lulus sarjana yaitu 3% dan D3 mencapai 4% 
(Gambar 1). Umumnya memang perkembangan masyarakat erat kaitannya dengan kapasitas sumber 
daya manusia salah satunya aspek pendidikan. Apabila diasumsikan tingginya tingkat pendidikan 
dengan keterbukaan dalam menerima inovasi maka masyarakat Desa Cileles memiliki 
kecenderungan laju penerimaan terhadap inovasi akan lamban. 
 
 

 
Gambar 1. Distribusi Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cileles 

Sumber: Monografi Desa Cileles, 2014; Kecamatan Jatinangor Dalam Angka 2014 
 
 Distribusi mata pencaharian masyarakat Cileles 46 % sebagai karyawan. Diikuti profesi 
sebagai UKM dengan komoditas yang diusahakan adalah ubi kayu, ubi jalar, jagung dan padi 
mencapai 20%. Selanjutnya, masyarakat yang bekerja di sektor industri rumah tangga mencapai 
19% (Gambar 2).  Desa Cileles memiliki potensi keunggulan komparatif untuk  pemberdayaan 
ekonomi Cileles dengan membuat produk hilir berbasis agro (ubi jalar, ubi kayu, jagung, padi) yang 
unik dan menarik dimungkinkan akan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat 
Cileles. Produk olahan agro dapat menjadi core business yang mampu mengintegrasikan para UKM 
Cileles sebagai pemasok bahan baku bagi produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga 
Cileles. 
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Gambar 2. Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cileles 

Sumber: Kecamatan Jatinangor Dalam Angka 2014; Profil Desa Cileles, 2014 
 
Strategi Percepatan Adopsi Praktek Sanitasi dan Hygine 

Salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan adopsi adalah sifat dari inovasi itu sendiri. 
Inovasi yang akan diintroduksi ke dalam praktek sanitasi dan hygine, harus mempunyai banyak 
kesesuaian (daya adaptif) terhadap kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di pelaku 
usaha.  Beberapa strategi keberhasilan adopsi sanitasi dan hygiene dalam kegiatan produksi pelaku 
UKM sebagai berikut: 
 Praktek Sanitasi Dan Hygiene Merupakan Suatu Kebutuhan  

Sudah terlalu sering penyuluhan yang ditawarkan kepada UKM hanya “menggaruk di tempat 
yang tidak gatal”, karena inovasi-inovasi tersebut lebih banyak bersifat daftar keingingan dari 
pihak luar, bukan daftar kebutuhan masyarakat tani itu sendiri. Kejadian yang mudah untuk ditebak 
adalah tidak diadopsinya inovasi oleh UKM. Kalau diharapkan masyarakat akan menerima 
(mengadopsi) suatu inovasi, para warga masyarakat harus yakin bahwa inovasi itu memenuhi suatu 
kebutuhan yang benar-benar dirasakan (Bunch, 2001). Inovasi akan menjadi kebutuhan UKM 
apabila inovasi tersebut dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi UKM. Sehingga 
identifikasi masalah secara benar menjadi sangat penting, paling tidak ada dua alasan (Wahyuni, 
2000), yaitu: (a) sesuatu yang kita anggap sebagai masalah, belum tentu merupakan masalah yang 
dihadapi oleh masyarakt, (b) jika masalah tersebut ternyata benar merupakan masalah UKM, belum 
tentu pemecahannya sesuai dengan kondisi UKM.  

 
 Praktek Sanitasi Dan Hygiene Harus Memberikan Keuntungan Secara Konkrit 

Faktor tunggal yang paling menentukan dalam menimbulkan semangat akan suatu program 
adalah peningkatan pendapatan perorangan yang dapat dicapai dengan teknologi anjuran program 
(Bunch, 2001). Masih menurut Bunch, inovasi yang pertama kali dianjurkan biasanya harus dapat 
meningkatkan penghasilan sebesar 50%-150%. Secara lebih tegas Soekartawi (1988) mengatakan 
bahwa jika memang benar inovasi baru akan memberikan keuntungan yang relatif lebih besar dari 
nilai yang dihasilkan cara yang lama, maka kecepatan adopsi inovasi akan berjalan lebih cepat. Dari 
penjelasan tersebut, inovasi praktek sanitasi dan hygiene yang diterapkan harus mempu menjamin 
memberikan keuntungan lebih dibanding kebiasaan produksi yang sudah dilakukan bertahun 
lamanya. Jika hal ini terjadi, niscaya UKM akan mempunyai semangat untuk mengadopsi. Manusia 
secara naluri salalu bertindak rasional yaitu dengan membandingkan mana yang lebih 
menguntungkan. Apabila inovasi yang baru biayanya murah dan secara konkrit dirasakan 
manfaatnya oleh UKM maka proses adopsi akan berjalan lebih cepat dan masif. 
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 Praktek Sanitasi Dan Hygiene Harus Mempunyai Keselarasan 
kesesuaian/keselarasan yang dimaksud yaitu bahwa inovasi yang diintroduksikan harus 

memiliki keselerasan dengan (a) inovasi yang telah ada sebelumnya, (b) pola aktivitas produksi 
yang berjalan, (c) nilai sosial, budaya, keperceyaan masing-masing pengusaha, (d) gagasan yang 
dikenalkan sebelumnya, dan (e) keperluan yang dirasakan oleh pengusaha. Dengan demikian, 
inovasi yang mempunyai kompatibiltas tinggi terhadap hal-hal tersebut, akan lebih cepat untuk 
diadopsi. Untuk menemukan teknologi dengan kriteria tersebut, adalah (a) melakukan 
benchmarking terhadap kondisi biofisik, tata nilai sosial-ekonomibudaya, existing technology, pola 
aktivitas usaha/produksi, (b) identifikasi teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi 
benchmarking 

 
 Praktek Sanitasi Dan Hygiene Merupakan Sebuah Solusi 

Bunch (2001) mengatakan bahwa kalau suatu inovasi diharapkan meningkatkan produktivitas 
suatu sistem pertanian setempat, maka dengan satu atau cara lain, inovasi itu harus (dapat) 
mengatasi faktor-faktor pembatas yang ada dalam sistem itu. Faktor pembatas adalah keadaan atau 
prasyarat yang paling tidak memadai di suatu wilayah. Sebagai contoh, faktor pembatas bisnis 
pangan adalah bahaya keracunan dari makanan yang dibeli. Ada solusi untuk mengatasi hal tersebut 
adalah dengan cara praktek preventif berupa implementasi sanitasi dan hygiene dalam seluruh 
rangkaian aktivitas produksi, baik lingkungan, sumberdaya manusia dan bahan baku serta metode 
kerjanya. Inovasi tersebut diintroduksikan ke UKM dan secara konkrit mampu mengatasi masalah 
keracunan (faktor pembatas). Inovasi yang secara konkrit dapat mengatasi faktor pembatas akan 
cenderung lebih mudah diadopsi.  

 
 Praktek Sanitasi Dan Hygiene Harus Terjangkau  

Hasil penelitian Musyafak et al. (2002) menunjukkan bahwa beberapa kendala adopsi adalah 
(a) inovasi/teknologi dirasa mahal sehingga tidak terjangkau oleh kemampuan finansial UKM 
(kasus teknologi pakan konsentrat untuk sapi di Sanggau Ledo), (b) orientasi usaha masih sambilan 
bukan utama (kasus teknologi kandang babi di Ngarak), (c) harga komoditas rendah (kasus 
teknologi budidaya kedelai di Air Putih), dan (d) ketersediaan sarana produksi tidak terjamin 
(kasus Jagung Bisma di Sanggau Ledo). 

Dari penjelasan tersebut, kendala adopsi yang datang secara internal dari inovasi itu sendiri 
adalah inovasi tersebut dirasakan mahal oleh UKM. Sedangkan kendala adopsi dari luar inovasi itu 
sendiri adalah orientasi usaha, pasar, dan ketersediaan sarana pendukung. Sebagus apapun inovasi 
kalau tidak terjangkau oleh kemampuan finansial UKM sebagai pengguna, maka akan susah untuk 
diadopsi. Apalagi kebanyakan UKM relatif miskin, maka inovasi yang dirasakan murah akan lebih 
cepat diadopsi dibanding inovasi yang mahal. Cara menemukan teknologi ini adalah (a) 
mengidentifikasi kemampuan permodalan UKM, sumber kredit yang bisa diakses UKM, 
bantuan/pinjaman permodalan melalui program, dan sumber modal lain, (b) evaluasi, apakah 
teknologi yang diintroduksikan terbiayai oleh UKM. 

 
 Praktek Sanitasi Dan Hygiene Harus Mudah 

Semakin mudah sanitasi dan hygiene untuk dapat dipraktekkan, maka makin 
cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan UKM. Oleh karena itu, agar proses adopsi dapat 
berjalan cepat, maka penyajian inovasi harus lebih sederhana (Sukartawi,1988). Dengan demikian 
kompleksitas suatu inovasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap percepatan adopsi inovasi. 
Untuk menemukan inovasi dengan kriteria tersebut, dilakukan dengan mengevaluasi apakah 
inovasi yang diintroduksikan sederhana (tidak rumit), jika memang rumit lakukan peragaan, 
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percontohan, pelatihan secara partisipatif. 
Ada kalanya UKM enggan untuk menanyakan keberhasilan temannya yang telah berhasil 

menerapkan inovasi. Atau temannya sengaja tidak memberitahu, karena takut tersaingi. Jika inovasi 
yang berhasil tadi tidak mudah untuk diamati, maka terjadi kendala dalam penyebaran adopsi 
inovasi tersebut, akan tetapi jika inovasi tersebut mudah diamati maka banyak UKM yang mudah 
meniru tanpa harus bertanya kepada UKM yang bersangkutan. Dengan demikian akan terjadi proses 
difusi, sehingga jumlah UKM yang mengadopsi menjadi lebih banyak. Agar inovasi mudah diamati, 
maka pada tahap awal dilakukan percontohan atau demonstrasi inovasi yang dilakukan di tempat 
yang mudah diamati, melakukan kunjungan lapang, diskusikan inovasi yang ada di lapangan secara 
langsung. 

 
KESIMPULAN 

Terdapat enamstrategi yang dapat digunakan untuk mempercepat proses adopsi praktek 
sanitasi dan hygiene pada kelompok UKM di Desa Kawasan Penyangga Universitas Padjadjaran.  
Beberapa prasayarat supaya UKM mengadopsi sanitasi dan hygiene dalam aktivitas produksi antara 
lain faktor kebutuhan, kemanfaatan, keterjangkauan biaya, keselarasan nilai-nilai, norma, budaya 
juga dengan inovasi sebelumnya, kemudahan untuk diadaptasi serta lebih penting lagi praktek 
sanitasi dan hygine dapat menjawab permasalahan yang ada dalam kegiatan usaha.  

Keberhasilan adopsi dan difusi inovasi tidak hanya dipengaruhi oleh keenam hal tersebut. Ada 
faktor lain yang secara signifikan ikut berpengaruh dan relatif lebih sulit untuk dilakukan intervensi, 
yaitu (a) faktor lingkungan perekonomian (jaminan pemasaran, harga produk, harga input, biaya 
transportasi, dan lain-lain), dan (b) faktor internal UKM seperti umur, pendidikan, sikap terhadap 
risiko, sikap terhadap perubahan, pola hubungan pelaku usana dengan lingkungannya, motivasi 
berkarya, diagtotisme, dan karakteristik psikologi. 
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ABSTRAK 
 

Biomassa dari limbah ampas tebu dapat dijadikan sebagai bahan bakar padat melalui metode 
torefaksi. Ampas tebu dikeringkan hingga beratnya konstan kemudian dipotong-potong lalu 
dilakukan proses pembakaran di dalam reaktor torefaksi. Limbah ampas tebu hasil proses torefaksi 
kemudian digiling atau dihaluskan. Serbuk limbah ampas tebu tersebut kemudian dicampur dengan 
perekat lem kanji dan dicetak menjadi biobriket. Kualitas biobriket akan diketahui setelah dianalisa 
nilai bakarnya, dilakukan analisis kadar karbon, kadar abu, kadar air serta laju keterbakaran. Proses 
torefaksi dilakukan pada variasi temperatur 200-350oC dan variasi waktu tinggal 10-30 menit. Dari 
hasil torefaksi diperoleh produk arang yang getas, hidrofobik dan kandungan air yang menurun. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembakaran berlangsung lama 
mengakibatkan temperatur torefaksi semakin menurun, peak temperatur tercapai pada waktu 20 
menit dengan temperatur rata-rata 300oC. Hal ini dikarenakan pada temperatur rata-rata 300oC 
terjadi peningkatan dekomposisi hemiselulosa. Diatas temperatur 350oC sudah tidak terjadi 
dekomposisi selulosa sehingga tidak terjadi perubahan massa atau dapat dikatakan konstan. Pada 
temperatur  300°C, % kehilangan massa biomassa limbah ampas tebu dari proses torefaksi secara 
rata-rata sebesar 64%, temperatur lebih tinggi  yaitu 307°C sebesar rata-rata 68% dan  temperatur 
316 dan 335°C rata-rata 72%. 

 
Kata kunci: Torefaksi, Biomassa, Limbah Ampas Tebu, Bahan Bakar Padat 
 
 
PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sumber daya energi yang 
berasal dari energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Ketiga energi primer yang 
berasal dari energi fosil ini lama-kelamaan akan habis dalam waktu tertentu atau tidak terbarukan. 
Sementara energi terbarukan belum secara maksimal dikembangkan. Untuk menjamin pemenuhan 
energi secara berkelanjutan maka perlu energi baru sebagai energi alternatif, sehingga berdampak 
positif yaitu mendapatkan energi baru sebagai bahan bakar fosil dan ramah lingkungan (mengurangi 
laju pemanasan global akibat emisi hasil pembakaran bahan bakar fosil). Sumber energi alternatif 
yang cukup menjajikan salah satunya adalah biomassa, dari limbah pertanian, industri dan sampah 
kota. 

Limbah ampas tebu sebagai biomassa dapat dijadikan sumber energi alternatif sebagai bahan 
bakar padat. Sebagai bahan bakar padat diharapkan kerapatan potensi energi (jumlah potensi energi 
per satuan volume biomassa) tinggi dan nilai bakarnya (heating valuenya) juga tinggi. Sifat lain 
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yang diinginkan terhadap bahan bakar adalah rendahnya emisi gas yang dihasilkan dan laju 
keterbakarannya juga rendah (bahan bakar tidak cepat habis terbakar tetapi energi yang dihasilkan 
tinggi).  

Pengolahan limbah ampas tebu untuk memperoleh nilai manfaat yang lebih tinggi (added 
value) dapat dilakukan dengan metode torefaksi. Torefaksi adalah proses pengolahan secara 
termokimia untuk bahan baku yang mengandung karbon seperti biomassa. Torefaksi berlangsung 
pada  tekanan atmosfir dengan rentang temperatur 200-350oC (Bergman, 2005). Dengan temperatur 
akhir torefaksi meningkat akan berakibat  gas  volatil yang dihasilkan akan bertambah dari hasil 
dekomposisi hemisellulosa, lignin, dan selulosa (Chen dan Kuo, 2011). Dengan proses torefaksi 
maka kandungan karbon tetap akan meningkat dan kandungan zat-zat terbang akan menurun 
sehingga kualitas biomassa akan meningkat (Chen dan Kuo, 2011). Dalam proses ini hemiselulosa 
terdegradasi sedangkan kandungan lignin dan selulosanya tetap (Bourgeois, 1984; Doat, 1985).  

Biomassa yang telah mengalami proses torefaksi akan memberikan beberapa keuntungan 
antara lain kandungan airnya menjadi rendah, sedikit mengeluarkan asap, dan nilai panasnya juga 
meningkat (Arcate, 2002; Pach, dkk., 2002; Girard dan Shah, 1991). Kemudian, keuntungan lain 
dari proses torefaksi adalah kandungan air dari produk  makin menurun serta sifat makin sulit 
menyerap air dari udara (Li dkk., 2012). Proses torefaksi memiliki manfaat  tambahan mengurangi 
atau menghilangkan bahan mudah menguap yang tidak diinginkan, seperti oksida nitrogen dan 
oksida sulfur (Chen dkk., 2012).  Dengan kandungan oksigen lebih rendah maka rasio oksigen 
terhadap karbon akan menurun sehingga biomassa memiliki karakteristik mendekati batubara (Van 
der Stelt, 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur dan waktu tinggal terhadap 
kualitas biobriket dari limbah ampas tebu dengan proses torefaksi. Kualitas yang dimaksud adalah 
nilai bakarnya, mengetahui laju keterbakaran biobriket serta kandungan karbon, kadar abu dan air 
dari biobriket. 

 
METODOLOGI 

Peralatan yang digunakan untuk proses torefaksi merupakan peralatan yang dibuat sendiri 
berupa reaktor dengan elemen pemanas yang dialirkan arus listrik, sementara elemen pemanasnya 
diposisikan disekeliling dinding reaktor dan terhubung dengan thermocouple yang dapat memonitor 
temperatur reaksi pada reaktor. 
 

 
 

Gambar 1. Skema peralatan untuk torefaksi 
 

Limbah ampas tebu dipotong kecil dengan ukuran 10 cm dan dijemur di terik matahari selama 
1 minggu (sampai kering, berat konstan).  Bahan baku yang sudah kering kemudian ditimbang 

Thermocouple 
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Amperemeter 

Torefaktor 
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sebanyak 250 gram, kemudian dimasukkan ke dalam torefaktor dan dipanaskan dengan kuat arus 
sebesar 8,5 A. Variasi temperatur 200;250;300;350oC dan waktu 10;20;30 menit. Waktu dihitung 
setelah mencapai temperatur yang diinginkan dengan menggunakan stopwatch kemudian dicatat 
perubahan temperatur setelahnya dengan termocouple.   

Sebelum membuat biobriket, terlebih dahulu membuat perekat dari tepung tapioka (tepung 
kanji). Tepung tapioka ditimbang sebanyak 10 gram lalu dicampur dengan air sebanyak 100 mL. 
Air terlebih dahulu dididihkan kemudian sambil dicampur dan diaduk dengan tepung tapioka 
sehingga terbentuk lem kanji yang siap digunakan. 

Selanjutnya, torefaktor di turn off dan didiamkan sampai temperatur +30oC. Kemudian 
sampel ditimbang kemudian dihaluskan dan dicampur dengan perekat lem kanji hingga rata. 
Campuran dicetak dengan alat cetakan dari pipa besi berbentuk silinder dengan ukuran diamter 2,5 
in dan tinggi 10 cm sehingga diperoleh biobriket. Setelah itu dikeringkan kembali dengan terik 
matahari (sampel ditimbang sebelum dan sesudah dikeringkan). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian torefaksi dengan bahan baku limpah ampas tebu dengan variasi waktu 
10;20;30 menit terhadap waktu torefaksi 200;250;300;350oC dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh variasi waktu terhadap temperatur torefaksi  briket limbah ampas tebu 

 
Berdasarkan  Gambar 2. Hasil torefkasi pembuatan briket arang ampas tebu dengan variasi 

waktu 10;20;30 menit pada temperatur 200;250;300;350oC  yang menghasilkan temperatur 
maksimum adalah pada waktu 10 menit : temperatur 350oC dengan temperatur torefaksi sebesar 
379oC, kemudian temperatur minimum pada waktu 30 menit : temperatur 200oC dengan temperatur 
torefaksi 230oC. 
 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh variasi waktu terhadap massa produk hasil torefaksi 
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Dari hasil analisa tersebut dapat dikatakan bahwa proses pembakaran berlangsung lama 

mengakibatkan temperatur torefaksi semakin menurun, peak temperatur tercapai pada waktu 20 
menit dengan temperatur rata-rata 300oC. Hal ini dikarenakan pada temperatur rata-rata 300oC 
terjadi peningkatan dekomposisi hemiselulosa. Diatas temperatur 350oC sudah tidak terjadi 
dekomposisi selulosa sehingga tidak terjadi perubahan massa atau dapat dikatakan konstan.  

Kualitas produk torefaksi sangat ditentukan oleh karakteristik biomassa, temperatur dan lama 
proses torefaksi. Makin lama proses torefaksi dapat menyebabkan komponen-komponen energi 
hilang sehingga kandungan energi akan menurun (Irawan dkk., 2014). Pada temperatur tinggi maka 
dekomposisi hemiselulosa lebih cepat terjadi sehingga massa dari komponen-komponen mudah 
terbakar yang terdapat di bahan baku biomassa terbawa dalam proses torefaksi temperatur tinggi 
(Chen, 2011). di atas 70%.  

Proses torefaksi merupakan proses penghilangan komponen-komponen yang terletak di pori-
pori dari biomassa. Dengan kandungan zat terbang tinggi maka potensi terbukanya pori-pori 
semakin besar dan kemampuan menyerap air lebih tinggi. Apabila kandungan zat terbang berkurang 
dari biomassa maka kandungan karbon tetap akan meningkat. Peningkatan kandungan karbon tetap 
akan meningkatkan nilai kalor dari biomassa tersebut. 

Hilangnya zat terbang tinggi sangat dipengaruhi oleh  temperatur torefaksi dan lama proses 
torefaksi. Peningkatan temperatur dan lama proses torefaksi akan menyebabkan makin terbukanya 
pori-pori biomassa limbah ampas tebu. Dengan makin terbukanya pori-pori maka massa yang 
hilang dari biomassa limbah ampas tebu semakin besar (Gambar 3). Pada temperatur  300°C, % 
kehilangan massa biomassa limbah ampas tebu dari proses torefaksi secara rata-rata sebesar 64%, 
temperatur lebih tinggi  yaitu 307°C sebesar rata-rata 68% dan  temperatur 316 dan 335°C rata-rata 
72%. Pada temperatur tinggi, massa biomassa limbah ampas tebu yang hilang lebih besar 
dibandingkan pada temperatur rendah dari proses torefaksi. Kehilangan massa besar yang terjadi 
pada temperatur di atas 300oC karena pada kondisi tersebut, pori-pori dari biomassa telah terbuka 
sehingga komponen hemiselulosa, selulosa dan lignin terdekomposisi menjadi gas dan keluar 
melalui pori-pori dari biomassa limbah ampas tebu. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 
1. Proses torefaksi berhasil dilakukan pada temperatur 250-350°C dengan waktu 10-30 menit dan 

diperoleh produk arang, memiliki sifat getas, hidrofobik dan kandungan moisture –nya menurun. 
2. Pada temperatur tinggi maka dekomposisi hemiselulosa lebih cepat terjadi sehingga massa dari 

komponen-komponen mudah terbakar yang terdapat di bahan baku biomassa terbawa dalam 
proses torefaksi temperatur tinggi. Pada temperatur > 316oC kehilangan massa mencapai 72%. 
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ABSTRAK 
  

Telah dilakukan penelitian tentang desain struktur dan karakterisasi keramik forsterite dengan 
teknik sintering (solid state reaction). Forsterite didesain menggunakan serbuk silika (SiO2) dan 
periclase (MgO) dengan metode solid state-reaction dengan perbandingan komposisi MgO:SiO2 
adalah 3:2 (berat %). Selanjutnya campuran digerus dengan ukuran partikel 200 mesh dan 
dikalsinasi pada suhu 110 oC. Serbuk yang telah dikalsinasi dipelet dalam bentuk silinder , 
kemudian disintering dengan suhu yang berbeda yaitu 850, 950, dan 1050°C. Pembentukan struktur 
keramik forsterite dikarakterisasi menggunakan FTIR dan  XRD, mikrostruktur dengan SEM dan 
sifat termal dengan DTA. Hasil analisis gugus fungsi keramik dengan FTIR menunjukkan adanya 
gugus O-H, O-Si-O Mg-O dan Mg-O-Si. Kehadiran gugus O-Si-O dan Mg-O-Si mengindikasikan 
terbentuknya gugus silika dan forsterite, sementara dengan adanya gugus OH mengindikasikan 
terbentuknya gugus Si-OH (Siloksan). Seiring dengan kenaikan suhu sintering gugus pembentukan 
forsterite (Mg-O-Si) meningkat, sementara gugus siloksan menurun.  Hasil karakterisasi XRD 
menunjukkan bahwa sampel setelah disintering pada suhu 850-1050 oC terbentuk keramik forsterite 
dan silika. Struktur forsterite dan silika meningkat dengan meningkatnya suhu sintering. Hasil 
analisis DTA/TGA mengindikasikan sampel masih mengandung uap air dan terbentuknya forsterite 
pada suhu sinteing 1050°C. 

Kata Kunci: Sintering, Forsterite, Keramik 

 
  
PENDAHULUAN 

Keramik merupakan salah satu material yang pada umumnya tersusun dari beberapa oksida 
logam yang dapat menghasilkan sifat-sifat yang berbeda dari sifat-sifat penyusunnya (Gibson 
1994). Sebagai bahan keramik maju (advanced ceramics), forsterite adalah salah satu keramik 
dalam sistem MgO-SiO2, merupakan kelompok senyawa yang sangat jarang ditemukan di alam, 
dengan komposisi kimia SiO2 dan MgO yang bervariasi (Kingrey, et.al, 1976) merupakan senyawa 
yang paling stabil.   

Forsterite telah banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai industri menarik untuk 
dikaji karena memiliki beragam keunggulan antara lain, stabilitas kimia yang baik, (Chesters, 1973; 
Diesperova, et al. 1977), konduktivitas listrik yang rendah tinggi (Saberi, et al. 2007), refraktori 
tinggi dan ekspansi termal yang rendah (Xu dan Wei, 2005; Jing et.al., 2009), sehingga dapat 
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digunakan sebagai penopang baja cair, bahan proyektil, refraktori, pembuatan gelas keramik, 
(Matthew et.al., 1998; Pack et.al., 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Song 
and Chen, 2008) menunjukkan bahwa forsterite mempunyai nilai  permitivitas dielektrik rendah (εr 

= 6,8-8,2) dan resistivitas tinggi (~105-1010 W cm) sehingga sangat baik digunakan sebagai bahan 
isolator listrik. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, forsterite sangat baik digunakan sebagai isolator 
listrik tegangan tinggi dan isolator panas suhu tinggi sehingga dapat diaplikasikan secara luas 
seperti penukar panas, bahan furnace dan  bahan pelapis logam. 

Penelitian ini digagas sebagai pengembangan teknologi dalam mensintesis keramik forsterite. 
Berkaitan dengan teknologi yang dipaparkan di atas, serangkaian percobaan akan dilakukan dengan 
penekanan utama pada suhu sintering sebagai kontrol terhadap karakteristik utama keramik 
forsterite yakni (i) karakteristik permukaan (gugus fungsi, struktur, mikrostruktur, dan termal). Dari 
kegiatan yang direncanakan dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh berbagai informasi 
ilmiah sebagai dasar bagi pengembangan teknologi dan forsterite dapat dimanfaatkan dan 
diaplikasikan secara luas. 

Bahan dan Metode 
Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah, pompa vacum,   magnetik stirrer, air 

bebas ion, mortar, pengaduk, beaker glass, labu elenmeyer, aluminium foil, cawan tahan panas, 
timbangan digital, pengayak dengan diameter 180 μm, penekan hidrolik, dan furnace FTIR, XRD, 
SEM dan DTA. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk MgO, SiO2 

Serbuk MgO dan silika dicampur dengan perbandingan komposisi MgO:SiO2 adalah 3:2 
(wt%). Kemudian campuran diaduk dengan magnetik stirrer selama 4 jam dengan menggunakan 
mediator air bebas ion, lalu dipanaskan pada suhu 110 °C selama 6 jam, sehingga serbuk kelihatan 
putih dan transparan, digunakan sebagai sampel forsterite. Selanjutnya sampel yang telah diperoleh, 
dalam bentuk serbuk, digerus dengan ukuran butir 200 mesh, dan dicetak dalam bentuk pellet 
silinder dengan alat penekan seberat 10 ton. Selanjutnya disintering pada suhu 850, 950, dan 
1050°C dengan heating rate 3 °C/min 4 jam.. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel forsterite yang telah digerus dan diayak, dicetak menjadi pellet serta disintering 
seperti yang disajikan pada Gambar 1.   
  

  
  

            (a)                                  (b)                                (c)  
  
Gambar 1 . Sampel pelet,  setelah  sampel disintering pada suhu  (a) 850, (b) 950, dan (c) 1050 ○C. 
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Hasil Analisis Pembentukan Gugus Fungsi Keramik Forsterite Akibat Perlakuan Sintering 
Dengan FTIR 
  

  
Gambar 2 . Hasil analisis Gugus Fungsi Keramik Forsterite Setelah disintering pada Suhu    (a) 850,  

        (b) 950 dan (c) 1050 ○C. 
 

Hasil analisis gugus fungsi menunjukkan terbentuknya gugus –OH, C=O, –NO3, Si-O-Si, Mg-O-Si 
dan Mg-O pada bilangan gelombang tertentu yang ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Puncak spektrum gugus fungsi Keramik Forsterite pada suhu sintering 850, 950 dan 1050 
○C. 

 
  

Kehadiran  gugus –OH pada bilangan gelombang 3500-3200 cm-1 mengindikasikan adanya 
air yang terkandung dalam ketiga sampel. Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi (Gambar 2 a,b 
dan c), kehadiran gugus C=O dan –NO3 menunjukkan bahwa adanya pengotor pada ketiga sampel. 
Gugus C=O terbentuk pada dua daerah bilangan gelombang yang berbeda yakni, sekitar 2300 cm-1. 
Pada bilangan gelombang sekitar 2300 cm-1, menunjukkan bahwa gugus C=O yang terbentuk dalam 
fase gas dan mengindikasikan adanya gas CO2 di sekitar sampel. Selain gugus –OH, C=O dan -
NO3, terbentuknya  gugus fungsi siloksan Si-O-Si pada ketiga sampel di bilangan gelombang 1055-
1025 cm-1. Seiring dengan kenaikan suhu sintering pada sampel,  lebar pita serapan gugus Si-O-Si 
menunjukkan banyaknya kandungan silika yang terbentuk pada ketiga sampel. Selanjutnya, pada 
bilangan gelombang sekitar 990 cm-1 ikatan  Si-O-Si mulai melemah yang disertai pembentukan 
ikatan Si-O dengan logam yang merupakan awal terbentuknya gugus Mg-O-Si. Gugus Mg-O-Si 
terbentuk pada bilangan gelombang 1000-830 cm-1. Gugus Mg-O-Si yang ditunjukkan pada ketiga 
sampel membentuk puncak yang mengindikasikan adanya pembentukan forsterite. Selain itu, 
pembentukan gugus Mg-O-Si dipengaruhi oleh vriasi suhu sintering. Seiring kenaikan suhu 
sintering, semakin banyak gugus Mg-O yang berinteraksi dengan gugus Si-O membentuk gugus 
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Mg-O-Si. Adapun, pada bilangan gelombang sekitar 700 cm-1 terbentuk gugus Mg-O. Adanya 
gugus Mg-O diakibatkan karena tidak semua MgO berikatan dengan silika membentuk forsterite.  .  

 Hasil Analisis Pembentukan Struktur Keramik Forsterite Akibat Perlakuan Sintering 
Dengan XRD. 

  

  
Gambar 3. Pola difraksi sinar-x keramik forsterite yang disintering pada suhu 850oC, (b) 950oC, dan   

      (c) 1050 oC.  F=Forsterite, S=SiO2 
 Hasil analisis XRD untuk sampel setelah sintering dari 850 – 1050 oC (Gambar 3 a, b dan c) 
menunjukkan kehadiran struktur forsterite dan silika. Terbentuknya struktur forsterite  
mengindikasikan bahwa SiO2 (silika) bereaksi dengan periclase (MgO) akibat perlakuan termal, 
sementara kehadiran silika mengindikasikan tidak semuanya silika bereaksi membentuk forsterite. 
Selanjutnya, pada suhu sintering 950 - 1050 oC  (Gambar 3 b dan c) menunjukkan peningkatan 
terbentuknya forsterite dan menurunnya fasa silika, dan tidak terdeteksinya MgO. Hasil analisis 
XRD menunjukkan bahwa peningkatan pembentukan forsterite seiring dengan kenaikan suhu 
sintering.   

Hasil Analisis Mikrostruktur Keramik Forsterite Akibat PerlakuanSintering Dengan SEM 
Hasil analisis mikrostruktur sampel sinteing 850 dan 950 ºC  (Gambar 4a dan b) menunjukkan 

bahwa permukaan kelihatan tanpa batas butir dengan  ukuran partikel relatif berbeda dengan adanya 
granular yang berbentuk  gumpalan (cluster).  

  

(a) (b) 
 

(c) 
  
Gambar 4. Hasil analisis mikrostruktur keramik Forsterite pada suhu sintering (a) 850 ºC, dan  (b)  
                  950 dan (c) 1050 ºC. 
  
Namun dengan kenaikan suhu sintering yakni 1050 ºC, hasil analisis mikrostruktur menunjukkan 
kehadiran batas butir dengan ukuran butiran relatif homogen. 

Hasil Analisis Termal Keramik Forsterite Akibat Perlakuan Sintering Dengan DTA/TGA 
Hasil analisis TGA disajikan pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Hasil Analisis struktur Termal (DTA) Keramik Forsterite pada  Suhu  Sintering (a) 850  

      ºC, dan  (b) 950 dan (c) 1050 ºC. 
  

  
Gambar 6. Hasil Analisis Kehilangan berat (TGA) Keramik Forsterite pada  Suhu  Sintering  
       (a) 850 ºC, dan  (b) 950 dan (c) 1050 ºC. 

Hasil analisis DTA  menunjukkan adanya reaksi endotermik dimulai pada rentang suhu 70-300 ºC  
dengan puncak 213,8 ºC 136,4 ºC dan 146,8 ºC. Pada puncak 213,8 ºC terjadi penyerapan panas 
yang mengakibatkan kehilangan berat sebesar 0,216 %. Adapun, pada puncak 136,4 ºC terjadi 
kehilangan berat sebesar 6,108 % dan 146,8 ºC sebesar 11,288 %. Selanjutnya, terjadi kembali 
reaksi endotermik pada rentang suhu 300-600 ºC dengan puncak 408,4 ºC yang diiringi hilangnya 
berat sebesar 2,127%.  Pada rentang 300-600 ºC menunjukkan terjadinya  penyerapan panas yang 
mengakibatkan beberapa gugus fungsi pengotor  seperti C=O dan –NO3 hilang yang diikuti 
hilangnya berat sampel Selanjutnya, dalam rentang suhu 600-900 ºC munculnya puncak endoterm 
lainnya yakni 702,7 ºC dengan berat yang hilang sebesar 0,699 % , 703,1 ºC  kehilangan sebesar 
1,013 % dan 686,5 ºC  sebesar 4,188 %. Hasil ini sesuai dengan hasil analisis gugus fungsi yang 
menyimpulkan terdapatnya gugus –OH, Si-O-Si, Mg-O-Si dan Mg-O pada ketiga sampel.  

  
KESIMPULAN 

1. Gugus Mg-O-Si terbentuk pada bilangan gelombang 1000-830 cm-1 , Gugus Mg-O-Si yang 
ditunjukkan pada ketiga sampel membentuk puncak yang mengindikasikan Gugus Mg-O-Si 
adanya pembentukan forsterite. Selain itu, pembentukan gugus Mg-O-Si dipengaruhi oleh 
vriasi suhu sintering. Seiring kenaikan suhu sintering, semakin  

2. berat sampel. Puncak-puncak endoterm ini mengindikasikan hilangnya air pada ketiga sampel 
seperti yang ditunjukkan hasil FTIR sebelumnya  . Hasil ini sesuai dengan hasil analisis gugus 
fungsi yang  

3. menyimpulkan terdapatnya gugus –OH, Si-O-Si, Mg-O-Si dan Mg-O pada ketiga sampel. 
banyak gugus Mg-O yang berinteraksi dengan gugus Si-O membentuk gugus Mg-O-Si 

4. Hasil analisis mikrostruktur sampel sinteing 850 dan 950 ºC  menunjukkan bahwa permukaan 
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kelihatan tanpa batas butir dengan  ukuran partikel relatif berbeda dengan adanya granular 
yang berbentuk  gumpalan (cluster). Namun dengan kenaikan suhu sintering yakni 1050 ºC, 
hasil analisis mikrostruktur menunjukkan kehadiran batas butir dengan ukuran butiran relatif 
homogen. 

5. Hasil XRD untuk sampel setelah di sintering dari 850 – 1050 menunjukkan kehadiran struktur 
forsterite dan silika. Terbentuknya fasa forsterite pada semua sampel sintering merupakan 
reaksi antara MgO dan SiO2 maupun reaksi antara enstantite dengan MgO dengan reaksi 
MgSiO3 + MgO → Mg2SiO4 

6.  Hasil analisis DTA  menunjukkan adanya reaksi endotermik yang terjadi pada ketiga sampel. 
Reaksi endotermik terjadi penyerapan panas yang mengakibatkan kehilangan 
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ABSTRAK 
 

Kebutuhan energi yang terus meningkat sementara cadangan energi fosil yang semakin menipis 
menyebabkan perlunya energi alternatif yang dapat diperbaharui. Salah satu energi alternatif yang 
dapat dikembangkan adalah biodiesel yang dapat dihasilkan dari minyak nabati dan lemak hewani. 
Industri pengolahan ikan patin (Pangasius Hypothalamus) menghasilkan limbah yang  tidak sedikit 
berupa kepala, kulit, tulang dan lemak. Limbah lemak ikan patin tersebut dapat dimanfaatkan 
menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi menggunakan metanol dengan bantuan katalis. 
Biodiesel digunakan sebagai bahan campuran solar untuk mengurangi konsumsi BBM dan 
menghasilkan lebih sedikit emisi daripada solar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh waktu reaksi dan jumlah katalis pada persentase yield biodiesel dan kualitasnya. Bahan 
baku berupa minyak dari limbah lemak ikan patin direaksikan pada temperatur 65oC dengan variasi 
jumlah katalis dan waktu reaksi. Kondisi optimal yang diperoleh adalah waktu reaksi selama 2 jam 
dengan jumlah katalis 0,5 gram dengan persentase yield 73,59%. Kualitas biodiesel yang dihasilkan 
telah memenuhi standar SNI 04-7182-2006. 
 
 

Kata kunci: Biodiesel, Lemak Patin, Transesterifikasi 
 

 
 
PENDAHULUAN 

Energi merupakan suatu komponen kebutuhan hidup yang sangat penting. Energi tidak dapat 
diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan melainkan hanya dapat diubah ke bentuk lain yang lebih 
bermanfaat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan oleh pertambahan 
penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya berdampak 
pada makin meningkatnya kebutuhan akan transportasi, industri, dan rumah tangga. 

Sementara cadangan bahan bakar fosil terus berkurang dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini 
menyebabkan ketersediaan bahan bakar menjadi terbatas dan harga menjadi melambung. Menurut 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2013) menyatakan bahwa cadangan minyak 
Indonesia akan habis dalam kurun waktu 23 tahun, hanya 0,2% cadangan minyak dunia. Sementara 
konsumsi energi terus meningkat misalnya pada tahun 2011-2012 meningkat sebesar 2,4% dan 
diperkirakan akan terus meningkat menjadi 7,3% sampai dengan tahun 2035. Konsumsi energi 
BBM adalah yang tertinggi diikuti energi biomasa, gas, listrik dan batubara.  

Indonesia sangat potensial mengembangkan energi alternatif, mengingat banyaknya sumber 
daya yang dapat digunakan. Beberapa sumber energi alternatif telah diterapkan di Indonesia 
misalnya biofuel, energi microhydro, panas bumi, tenaga angin, dan sel surya. Penggunaan energi 
alternatif dapat mengurangi beban penggunaan bahan bakar fosil dan menghasilkan lebih sedikit 
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emisi yang dapat mencemari lingkungan serta dapat diperbaharui. 
Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat dikembangkan untuk menghemat 

penggunaan bahan bakar minyak bumi. Biodiesel digunakan sebagai bahan campuran bahan bakar 
yaitu solar. Pemanfaatan teknologi pembuatan biodiesel, dapat pula dihasilkan melalui 
minyak/lemak hewani misalnya lemak ayam, lemak ikan, dan lemak sapi. Untuk itu telah banyak 
dilakukan penelitian mengenai bahan bakar alternatif biodiesel yang berasal dari minyak hewani. 

Menurut Suryaningrum (2008) industri yang memanfaatkan spesies Pangasius hypopthalmus 
sebagai bahan pangan menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Limbah tersebut mencapai 67% 
total ikan yang berupa kepala, kulit, tulang, isi perut dan lemak abdomen. Pada industri fillet ikan, 
lemak abdomen yang dihasilkan mencapai 25% sehingga spesies tersrbut potensial untuk dijadikan 
bahan baku pembuatan biodiesel. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
Variabel Penelitian 
1. Variabel tetap yaitu rasio volume metanol dengan bahan baku, konsentrasi metanol, temperatur, 

kecepatan pengadukan, dan jenis katalis. 
2. Variabel berubah yaitu massa katalis dan waktu reaksi. 

Prosedur Penelitian 
 Adapun prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengambilan bahan baku limbah lemak 
ikan di R.M. Pindang. Proses persiapan bahan baku limbah lemak ikan patin menjadi minyak ikan.  
 
Analisa Kualitas Biodiesel 

Adapun analisa kualitas biodiesel yang diuji adalah sebagai berikut: 
1. Densitas 
2. Viskositas  
3. Angka Setana 
4. Titik Nyala 
5. Angka asam dan asam lemak bebas 
6. Nilai kalor 
7. Kadar air 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Biodiese
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisa 

Waktu 
(jam) 

Massa 
katalis 
(gram) 

Biodiesel 
(ml) 

%Konversi %Yield 
Densitas 

40oC 
(g/ml) 

Viskositas 
40 oC (cSt) 

Angka 
Setana 

Angka Asam 
(mgKOH/g) 

Titik 
Nyala (oC) 

Nilai Kalor 
(cal/g) 

Kadar 
ALB 
(%) 

Kadar 
Air 
(%) 

Kadar Air 
(ppm) 

SNI - - - - 0,85-0,9 2,3-6,0 min.51 maks 0,8 min. 100 - - 0,05 - 

1 

0,5 0,00 00,00 00,00 - - - - - - - - - 
1,0 176 97,77 72,11 0,84 4,53 107,6 0,67 173,3 9478,0253 0,34 0,04 1013,52 

1,5 0,00 00,00 00,00 - - - - - - - - - 

2 

0,5 175 97,22 73,59 0,86 5,33 105,6 0,45 122,7 9523,2517 0,23 0,04 1548,15 
1,0 172 95,55 71,32 0,85 4,48 109,5 0,73 138,6 9533,0796 0,37 0,03 1285,43 

1,5 160 88,88 66,18 0,85 4,59 104,9 0,67 144,5 9478,1420 0,34 0,02 1143,48 

3 

0,5 171 95,00 71,91 0,86 5,72 109,0 0,56 173,7 9499,1560 0,28 0,02 1192,74 
1,0 167 92,77 69,24 0,85 4,75 109,1 0,45 174,8 9504,5430 0,23 0,01 1125,55 

1,5 165 91,66 68,25 0,85 4,48 105,9 0,56 176,1 9485,1183 0,28 0,02 1086,42 

4 

0,5 177 98,33 73,57 0,85 5,22 110,5 0,70 112,2 9517,0359 0,35 0,04 1138,24 
1,0 175 97,22 72,56 0,85 4,45 107,2 0,56 150,8 9489,9901 0,28 0,04 1048,96 

1,5 168 93,33 69,49 0,85 4,49 107,6 0,67 171,3 9489,9901 0,34 0,04 1044,54 

(Sumber:Hasil Penelitian) 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian Kandungan asam lemak bebas pada rendemen minyak tersebut rendah yaitu 1,53% masih di 

bawah 2% sehingga dapat langsung menggunakan reaksi transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel. Rendemen minyak limbah ikan 
patin membeku pada suhu ruang sehingga diperlukan pemanasan sebelum reaksi transesterifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 
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semakin banyak jumlah katalis, maka persentase yield dan persentase konversi semakin 
menurun yang disebabkan oleh berlebihnya jumlah katalis basa dapat menyebabkan reaksi 
penyabunan. Semakin lama waktu reaksi maka persentase yield dan persentase konversi 
biodiesel mengalami penurunan yang disebabkan oleh sifat reaksi transesterifikasi yang 
reversible (dapat balik). Biodiesel yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI. 

 
Pengaruh Waktu Reaksi Terhadap Persentase Yield Biodiesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Pengaruh Waktu Reaksi Terhadap Persentase Yield 

Dari grafik diatas menunjukkan  bahwa pada jumlah katalis 0,5 dan 1 gram semakin 
lama waktu reaksi, persentase yield semakin berkurang diikuti kembali dengan peningkatan 
yang disebabkan oleh reaksi transesterifikasi yang reversible (dapat balik) sehingga ketika 
reaksi telah mencapai kesetimbangan, maka reaksi dapat bergeser kearah sebaliknya. Pada 
jumlah katalis 1,5 gram, persentase yield terus mengalami kenaikan karena reaksi belum 
mencapai keadaaan kesetimbangan. Hasil penelitian menunjukkan persentase yield tertinggi 
yang diperoleh sebesar 73,59% pada waktu reaksi 2 jam dan jumlah katalis 0,5 gram. 

 
 
KESIMPULAN  

1. Rendemen minyak limbah lemak Pangasius Hypothalamus diperoleh 85,71% melalui 
pemanasan langsung dan 78,75% menggunakan steam dengan kadar asam lemak bebas 
1,53%. 

2. Semakin lama waktu reaksi maka semakin sedikit persentaseyielddan konversi biodiesel 
yang dihasilkan karena sifat reaksi transesterifikasi yang reversible (dapat balik). 

3. Semakin banyak jumlah katalis maka semakin sedikit persentase yield dan konversi 
biodiesel yang dihasilkan karena katalis basa berlebih dapat menyebabkan reaksi 
penyabunan. 

4. Kondisi optimal dari penelitian ini didapati pada jumlah katalis 0,5 gram dan waktu 
reaksi 2 jam dengan persentase yield 73,59% dan persentase konversi 97,22%. 

5. Biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi standar SNI (04-7182-2006). 
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PENYEBERAN BATUAN PIROKLASTIK TERHADAP TIPE 
AKTIVITAS VOLKANIK FORMASI RANAU 
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ABSTRAK 
  

Danau Ranau terbentuk dari adanya aktivitas volkanik dari Gunungapi Ranau sehingga di 
sekitar Ranau hingga Muara Dua dijumpai litologi batuan piroklastik yang menjadi ciri khas 
aktivitas volkanisme. Penyebaran batuan piroklastik hasil aktivitas Gunungapi Ranau ini 
diperkirakan hingga 40 km dari pusat erupsi. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya 
ignimbrite di sekitar Sungai Saka yang jaraknya 40 km dari Danau Ranau saat ini. Tipe batuan 
piroklastik Gunungapi Ranau ini ada dua jenis yaitu tipe aliran dan tipe jatuhan. Pengendapan 
piroklastik secara layering pada RN 01 di sekitar Pematang Kukusan yang berada di tenggara 
Danau Ranau saat ini menunjukkan bahwa aliran lava Gunungapi Ranau mengarah ke 
tenggara. Bentuk tapal kuda Danau Ranau  yang cenderung memberikan ekspresi cekung  
kearah tenggara menguatkan dugaan bahwa aliran lava mengarah ke tenggara hingga ke 
Pematang Giham Lampung. Tipe kedua dari aktivitas Gunungapi Ranau adalah tipe jatuhan 
dengan tersingkapnya pumice di sekitar Muara Dua hingga ke Air Saka. Pumice ini 
mencirikan bahwa batuan tersebut berasal dari debu volkanik hasil aktifitas Gunungapi Ranau 
pada kala Plistosen. 

Kata Kunci: Gunungapi, Batuan Piroklastik, Pumice, Ranau  

   
PENDAHULUAN 

Pulau Sumatera secara geologi regional termasuk dalam lajur magmatic. Bentuk 
penunjaman ini secara berkala telah dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan 
tepian Lempeng [1] dan terpusat di sepanjang sistem sesar Sumatera yang membentang 
sepanjang pulau Sumatera. Daerah telitian berada pada koordinat S4°28’08.5”, E103°42’13.1” 
- S4°27’06.0”, E104°24’28.1” sebelah utara dan S5°05’57.6”, E104°24’47.2” – S5°05’31.6”, 
E103°42’00.4” sebelah selatan  yang letaknya berbatasan dengan wilayah provinsi Sumatera 
Selatan dengan provinsi Lampung. Danau Ranau terbentuk akibat aktifitas erupsi gunungapi 
purba. Bentuk danau yang menggambarkan seperti pola tapal kuda kearah tenggara 
menunjukkan bahwa erupsi magmatik Gunung Ranau purba memiliki pola. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metoda penelitian ini meliputi pengamatan detil atau observasi langsung di lapangan 
dengan metode tracking GPS dari beberapa lintasan, dan pengambilan perconto batuan secara 
sistematis untuk keperluan analisis laboratorium dan studio. Pengamatan lapangan meliputi 
pendiskripsian singkapan batuan volkanik berdasarkan prinsip-prinsip petrologi, pengukuran 
penampang stratigrafi, dan identifikasi struktur geologi khususnya pada lokasi obyek 
penelitian, namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan di daerah-daerah sekitarnya dalam 
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rangka mendapatkan gambaran kondisi geologi secara regional. Untuk analisis yang 
digunakan menggunakan petrografi. 

Tipe Batuan Piroklastik Formasi Ranau 

Formasi Ranau yang tersingkap saat ini merupakan bukti bahwa ada aktifitas volkanik 
Gunung Ranau purba. Hal ini dibuktikan dengan keterdapatan batuan piroklastik disekitar 
Muara Dua bagian utara Danau Ranau saat ini hingga ke Pematang Baringin Lampung. Tipe 
batuan piroklastik Gunungapi Ranau ini ada dua jenis yaitu tipe aliran dan tipe jatuhan yang 
ditandai dengan struktur batuannya. Peta lokasi pengamatan terlampir (Lampiran 1).  

  
a. Tipe Aliran 

Pengendapan piroklastik secara layering pada RN 01 di sekitar Pematang Kukusan yang 
berada di tenggara sekitar 10 km dari Danau Ranau saat ini menunjukkan bahwa aliran lava 
Gunungapi Ranau mengarah ke tenggara. Bentuk tapal kuda Danau Ranau  yang cenderung 
memberikan ekspresi cekung  kearah tenggara menguatkan dugaan bahwa aliran lava 
mengarah ke tenggara hingga ke Pematang Giham Lampung.  

  

Gambar 1: Singkapan batuan jatuhan piroklastik (pyroclastic flow) yang memperlihatkan struktur  
                  laminasi dan graded bedding 
 
Lokasi pengamatan pada RN – 3 ini berada di kaki Gunung Seminung yang berjarak 2,5 km dari 
Danau Ranau terdapat singkapan piroklastik bongkah-bongkah aglomerat, kekompakan  sedang 
sampai tidak kompak, berwarna abu-abu, fragmen terdiri dari andesit, dasit, pumice berukuran 5 – 
50 cm dan dominan 10 cm tertanam pada massa dasar gelas volkanik (glass shard), krikil, tuff, 
dan pumice berukuran pasir, memperlihatkan kemas terbuka, struktur masip (Gambar 2), 50 m 
dari lokasi tersebut kearah atas terdapat singkapan tuff welded berwarna abu-abu terang dan warna 
lapuk kuning kecoklatan. 
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Gambar 2. Singkapan breksi lapili (aglomerat) dan tuff welded 

Lapangan RN 06 berada 12 km di sebelah timur Danau Ranau tersingkapan selang-seling antara 
lapili tuff dan tuff welded dengan ukuran singkapan panjang singkapan sekitar 60 m dan tinggi 7 
m. Lapili tuff berwarna abu-abu terang dan warna lapuk kuning kecoklatan, kekompakan sedang 
sehingga mudah runtuh pada tebing yang curam, ukuran butir lempung – kerakal (0,02 mm – 2 
cm) , fragmen terdiri dari pumice dan batuan (andesit, tuff) yang tertanam pada massa dasar gelas 
volkanik, batuan ini telah mengalami deformasi dicirikan dengan adanya kekar-kekar guntung 
(shear joint). Tuff welded pada lokasi ini dicirikan oleh adanya struktur collumnar jointing; 
berwarna abu-abu dan warna lapuk coklat kekuningan, ukuran butir pasir – halus sedang, 
komposisi terdiri dari glass shard dan sedikit kristal dan pumice, sangat kompak.  
 
Lokasi pengamatan RN – 5 terletak 25 km sebelah selatan Danau Ranau, terdapat singkapan tuff 
lapilli berwarna merah keputihan, berukuran butir 0,2 mm – 4 mm , disusun oleh glass shard, 
kristal, pumice dan batuan, terdapat fragmen tuff dan pumice serta batuan berukuran sekitar 5 – 8 
cm dengan jumlah sekitar 5 %; memperlihatkan struktur perlapisan ,  pada kondisi basah lembek 
dapat dipotong dengan pisau, bersifat plastis, lengket. Batuan telah mengalami deformasi kuat 
yang ditunjukkan dengan adanya kekar-kekar dan sesar [3]. 
 

  

Gambar 3. Singkapan tuff  lapilli yang memperlihatkan struktur perlapisan dan adanya rekahan    
                  dan sesar 
 
b. Tipe Jatuhan 

Tipe kedua dari aktivitas Gunungapi Ranau adalah tipe jatuhan dengan tersingkapnya 
pumice di sekitar Muara Dua hingga ke Air Saka di sebelah utara. Pumice ini mencirikan 
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bahwa batuan tersebut berasal dari debu volkanik hasil aktifitas Gunungapi Ranau pada kala 
Plistosen [2]. Data lapangan 1L1, 1L2, dan 1L3 di selatan Desa Tanjung Beringin dan LP 41A, 
LP 43A, LP 55A, LP 58A, D1 KK17, D8 KK76 dan di sekitar Desa Mandura Muara Dua 
dijumpai pumice, batuan aliran piroklastik berwarna abu-abu, warna lapuk kekuningan, struktur 
massif dengan fragmen pumice dan ignimbrite berukuran 0,05 – 1 cm yang tertanam pada 
massa dasar gelas volkanik (glass shard) yang berukuran halus. Hal ini mengindikasikan 
bahwa material tersebut berasal dari debu volkanik yang pelamparannya jauh dari sumber 
aktifitas volkaniknya yang kemungkinan diterbangkan oleh angin.  
 

                
 
Gambar 4. Singkapan pumice dengan fragmen mika yang berukuran 0,05 – 1 cm yang tertanam   
                  dalam masa dasar gelas volkanik pada lokasi LP 41A dan LP 55A 
 

  

     

Gambar 4. Singkapan ignimbrite pada lokasi LP 58A dan LP 43A 

KESIMPULAN 

Aktivitas volkanik Gunung Ranau purba formasi Ranau (QTr)dibuktikan dengan adanya 
batuan piroklastik antara lain pumice, tuff, lapilli, dan aglomerat. Dari data yang diperoleh di 
lapangan menunjukkan terdapat dua jenis tipe batuan piroklastik yaitu tipe aliran dan tipe 
jatuhan.  

Bentuk danau yang menggambarkan seperti pola tapal kuda menunjukkan bahwa erupsi 
magmatik Gunung Ranau purba yang didukung dengan adanya struktur perlapisan pada lapili, 
dan tuff serta boulder aglomerat di kaki Seminung menunjukkan bahwa pola aliran laharik 
kearah tenggara. Keterdapatan batuapung atau pumice yang ukurannya lebih halus di sekitar 
Muara Dua dapat mengindikasikan bahwa tipe piroklastik jatuhan Gunung Ranau purba ke 
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arah barat daya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa aliran piroklastik ke arah selatan-tenggara 
sedangkan angin yang berhembus pada saat erupsi diperkirakan ke arah barat daya. 

  

  
Gambar 5. Ilustrasi aktifitas Gunung Ranau purba  
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ABSTRAK  
 

Tepung jagung mengandung 74 % pati sehingga berpotensi sebagai bahan baku pembuatan 
edible film. Edible film merupakan lapisan tipis yang berfungsi sebagai pelapis makanan yang 
terbuat dari bahan yang dapat dimakan. Plasticizer dan zat antimikroba dibutuhkan untuk 
memperbaiki sifat fisik dan antimikroba pada edible film. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mempelajari pengaruh penambahan gliserol sebagai plasticizer dan temuputih (Curcuma 
Zedoaria sp) sebagai senyawa antimikroba terhadap sifat fisik, sifat mekanik dan sifat 
antimikroba dari edible film. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi  gliserol: 
1%;1,25%;1,5%;1,75%;  (v/v larutan) dan konsentrasi temuputih 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 1,25 (v/v 
larutan).  Sifat fisik yang diteliti adalah waktu kelarutan dan ketebalan Sifat mekanik yang 
diteliti adalah persen elongasi dan kuat regang putus. Sementara pengujian kemampuan 
antimikroba diuji dengan pelapisan buah anggur dan metode cakram menggunakan bakteri 
gram negatif E.coli.  Nilai ketebalan edible film edible film yang dihasilkan berkisar 0,05-
0,124 mm, nilai kuat tarik berkisar 47,47 -168,07 g/cm2,, nilai persen elongitas berkisar 16,67 
% - 41,86%, nilai transmisi uap air  245,78 – 390 g/cm2/24 jam, dan nilai luas daerah hambat 
bakteri berkisar 20-27 mm. 
 
Kata Kunci: Tepung Jagung, Edible Film, Temu Putih, Antimikroba, Plasticizer, Karakter 

Fisik 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Bahan pangan atau bahan konsumsi sangatlah mudah mengalami penurunan kualitas, 

yang terjadi akibat pengaruh faktor lingkungan, kimia, biokimia maupun mikrobiologi. 
Penurunan kualitas tresebut dapat dicegah, salah satunya dengan cara mengemas makanan 
tersebut menggunakan plastik. Pengemas makanan merupakan bahan yang sangat diperlukan 
untuk  mempertahankan kualitas suatu bahan pangan agar tetap terjaga dari kontaminasi  
udara luar. Fungsi dari pengemas pada bahan pangan adalah mencegah atau  mengurangi 
kerusakan, melindungi bahan pangan dari bahaya pencemaran serta  gangguan fisik seperti 
gesekan, benturan dan getaran. Disamping itu pengemasan  berfungsi sebagai wadah agar 
mempunyai bentuk yang memudahkan dalam  penyimpanan, pengangkutan dan 
pendistribusiannya (Syarief et al., 1989). 

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas menghadapi berbagai  persoalan 
lingkungan. Plastik tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat diuraikan  secara alami oleh 
mikroba di dalam tanah, sehingga terjadi penumpukan sampah  plastik yang menyebabkan 
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pencemaran. Kelemahan lain adalah plastik dapat mencemari makanan yang dikemasnya 
karena terdapat monomer-monomer penyusun plastik.Monomer–monomer tersebut dapat 
terurai dari polimernya, sehingga bereaksi dengan makanan dan bersifat karsinogenik, maka 
penggunaan bahan kemasan plastik dapat merugikan kesehatan (Careda,2000). Oleh karena 
itu, dilakukan pengembangan plastik yang dapat hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme 
setelah terbuang di lingkungan atau yang dikenal dengan plastik biodegradable. Jenis 
biodegradable film yang dapat dimakan dikenal sebagai edible film.  

Adanya persyaratan bahwa kemasan yang digunakan harus ramah  lingkungan, maka 
penggunaan edible film  adalah sesuatu yang sangat  menjanjikan. Keuntungan edible film 
adalah dapat melindungi produk pangan,  penampakan asli produk dapat dipertahankan dan 
dapat langsung dimakan dan aman bagi lingkungan (Kinzel, 1992). Inovasi yang telah 
dikembangkan adalah  melalui pengembangan  edible packaging  atau pengemas makanan 
yang dapat langsung dimakan. Edible packaging  dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, 
yaitu yang berfungsi sebagai pelapis (edible coating) dan berbentuk lembaran (edible film) 
(Hui, 2006).  

Edible film dapat dibuat dari bahan baku hidrokoloid seperti polisakarida, protein dan 
lemak, baik sebagai komponen tunggal maupun sebagai campuran (Poeloengasih, 
2003).Beberapa polisakarida seperti pati dan selulosa berpotensi sebagai bahan baku untuk 
pembuatan edible film. Pati dengan perlakuan tertentu mampu membentuk matriks 
film.Kandungan amilosa pati yang cukup tinggi sangat berperan dalam pembentukan  edible 
film.Kandungan amilosa pati yang cukup tinggi sangat berperan dalam pembentukan edible 
film.  

Kemasan antimikroba merupakan suatu kemasan yang dapat menghentikan, 
menghambat, mengurangi atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme patogen pada 
bahan kemasan. Penggunaan film sebagai bahan pengemas yang ditambahkan suatu 
antioksida, antimikroba, pewarna atau pewangi telah dipelajari. Adapun metode yang dapat 
digunakan yaitu inkorporasi bahan antimikroba kedalam film (Quintavalla, 2002).  

Temu putih ( curcuma zedoaria ) telah lama dikenal luas oleh masyarakat dalam 
khasiatnya sebagai anti kanker dan tumor yang efektif . selain untuk penyembuhan dan 
pencegahan kanker. Manfaat Temu putih banyak sekali, penelitian sudah dilakukan diluar dan 
didalam negri dengan uji farmakologi , toksikologi pada binatang hingga uji klinis manfaat 
ekstrak Temu putih untuk terapi kanker. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian untuk memberi nilai 
lebih pada bahan pengemas yaitu dengan memanfaatkan pati jagung sebagai biodegradable 
film. Nilai tambahnya adalah dengan menambahkan plasticizer untuk meningkatkan kualitas 
fisik dan natural antimicrobial agents untuk mencegah penurunan kualitas bahan yang 
dikemas yang disebabkan oleh faktor mikrobiologi.  
 
BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung jagung, gliserol, CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulose), ekstrak temuputih (Curcuma Zedoaria sp), Aquadest, silica gel, 
nutrien agar, buah anggur, dan bakteri e. Coli. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah hot plate stirrer, gelas ukur, desikator, autoclave, neraca digital, cawan petri, jangka 
sorong, timbangan, statif, plat kaca, oven timer, beker glass, erlenmeyer, mikrometer sekrup.  
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METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap meliputi pembuatan sampel edible film 
(Fransisca, 2004) dan pengujian karakteristik edible film yang dihasilkan (kelarutan, elongitas, 
tensile strenght, ketebalan, laju transmisi uap air, uji coating buah, dan analisa luas daerah 
hambatan mikroba) 
Pati jagung dilarutkan dalam aquadest dengan konsentrasi 4 % kemudian ditambahkan CMC 
konsentrasi 1 % dipanaskan di hot plate stirrer selama 30 menit. Gliserol dengan variasi 1 %, 
1,25%, 1,75%, dan 2% ditambahkan saat suhu mencapai 60o C.  Larutan diaduk sampai 
terglutenasi sempurna. Temuputih konsentrasi 0,5 %, 0,75%, 1,%, dan 1,25 % ditambahkan ke 
larutan setelah suhu larutan mencapai suhu kamar. Sampel didiamkan selama satu hari untuk 
penghilangan gelembung. Larutan kemudian dicetak pada plat kaca ukuran 20x20 cm dan 
dikeringkan dalam oven dengan suhu 70o C selama 8 jam.  Sample diangkat dari plat kaca dan 
kemudian diuji karakteristik fisik, mekanik, dan antimikroba.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Pati Jagung  
Tepung jagung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara penggilingan atau 

penepungan. Tepung jagung adalah produk setengah jadi dari biji jagung kering pipilan yang 
dihaluskan dengan cara penggilingan kemudian diayak . ( Suryawijaya, 2009 ).  

Granula pati jagung adalah membulat dan bersegi banyak, ukurannya antara 3 – 26 μm, 
hilum pada granula terletak di tengah. Pati jagung komersial berwarna biru bila diberi iodin. 

Dibandingkan dengan beras kandungan amilopektin pati jagung lebih sedikit hal ini 
menunjukkan daya gelatinasi dari pati beras lebih tinggi dibandingkan dengan pati jagung, 
begitu halnya jika dibandingkan dengan pati ubi kayu dan kentang jagung daya gelatinasinya 
lebih rendah walaupun tidak berbeda jauh. Jika dibandingkan dengan sagu ataupun gandum 
memiliki kandungan amilopektin yang relatif sama.  

Pati yang memiliki kandungan amilosa yang tinggi sangat sukar menggelatinisasi 
karena molekul amilosa cenderung berada dalam posisi sejajar, sehingga gugus-gugus 
hidroksilnya dapat berikatan dengan bebas dan pati akan membentuk kristal agregat yang kuat 
(Anonim 1983; Fardiaz dan Afdi 1989; Ahmad 2009). Sebaliknya, pati yang memiliki 
komponen amilopektin tinggi sangat sukar untuk berikatan sesamanya karena rantainya 
bercabang, sehingga pati yang amilopektinnya tinggi sangat mudah mengalami gelatinisasi 
tetapi viskositasnya tidak stabil 

Perbandingan amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi sifat kelarutan dan derajat 
gelatinisasi pati. Semakin besar kandungan amilopektin maka pati akan lebih basah, lengket 
dan cenderung sedikit menyerap air. Pati yang lebih banyak mengandung amilosa bersifat 
lebih resisten terhadap pencernaan pati dibandingkan dengan pati yang lebih banyak 
mengandung amilopektin karena struktur linier amilosa yang bersifat kompak (Rashmi dan 
Urooj, 2003). Kandungan amilosa dan amilopektin akan sangat memperngaruhi karakteristik 
edible film 
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Tabel Kandungan amilosa dan amilopektin berbagai jenis pati 
Sumber Pati Amilosa (%) Amilopektin (%) 
Sagu 27 73 
Jagung 28 72 
Beras 17 83 
Kentang 21 79 
Gandum 28 72 
Ubi Kayu 17 83 

Sumber : Herlina dalam Noerdin (2008) 
 
Karakteristik Edible Film 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan edible film berbasis pati 
seringnya dilakukan penambahan hidrokoloid dan plasticizer agar didapatkan karakteristik 
film yang baik. Hidrokoloid berfungsi untuk membentuk struktur film agar tidak mudah 
hancur. Plasticizer berfungsi untuk meningkatkan elastisitas dari film dengan mengurangi 
derajat ikatan hidrogen dan meningkatkan jarak antar molekul dari polimer (Lee dan Wan, 
2006 dalam Hui 2006). 
a. Ketebalan Edible Film 

Ketebalan merupakan sifat fisik edible film yang besarnya dipengaruhi oleh  konsentrasi 
hidrokoloid pembentuk edible film dan ukuran plat kaca pencetak. Ketebalan edible film 
mempengaruhi laju uap air, gas dan senyawa volatil lainnya. Sebagai kemasan, semakin tebal 
edible film, maka kemampuan penahannya akan semakin besar atau semakin sulit dilewati uap 
air, sehingga umur simpan produk akan semakin panjang (Mc. Hugh, 1994). Kepaduan dari 
edible film atau lapisan pada umumnya meningkat secara proporsional dengan ketebalan 
(Guilbert and Biquet, 1990). Ketebalan sangat berpengaruh pada kualitas edible film karena 
ketebalan akan memperngaruhi laju transmisi uap air. Semakin tebal nilai ketebalan edible 
film, maka edible film akan semakin kaku dan keras. Semakin tebal edible film maka akan 
meningkatkan permeabilitas terhadap gas sehingga lebih melindungi produk yang dikemas. 
Semakin tinggi konsentrasi komponen penyusun edible film akan meningkatkan total padatan 
yang akan meningkatkan ketebalan edible film. 
Penambahan gliserol sebagai plastisizer  akan menjaga kandungan air pada bahan (Bourtoom, 
2007). Ekstrak temuputih juga meningkatkan ketebalan edible film karena temuputih 
mempunyai kandungan pati, lemak, dan protein yang ikut terekstrak sehingga menambah total 
padatan pada edible film.  

Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi konsentasi gliserol dan temuputih akan 
meningkatkan ketebalan edible film. Dari hasil penelitian, konsentrasi gliserol 1,75% dan 
temuputih 1,25% menghasilkan ketebalan rata-rata 0,124 mm. Ketebalan edible film diukur 
pada lima titik berbeda.  

Grafik berikut menunjukkan ketebalan edible film masing-masing konsentrasi gliserol 
dan temuputih.  
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Grafik 1. Ketebalan edible film berbagai konsentrasi gliserol dan temu putih 

 
b. Kelarutan Edible Film  

Kelarutan edible film sangat ditentukan oleh bahan penyusun edible film. Semakin 
tinggi penggunaan plasticizer yang bersifat hidrofilik seperti gliserol akan meningkatkan 
kelarutan edible film di dalam air (Bourtoom, 2007). Hal ini dikarenakan gliserol 
meningkatkan residu gugus polar dalam edible berbahan hidrokoloid seperti pati.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gliserol dan temu putih 
semakin kecil waktu kelarutan tetapi tidak semua edible film terlarut penuh di dalam air. Hal 
ini dikarenakan butir-butiran kecil (granula) pati tidak sepenuhnya terlarut. Granula memiliki 
ikatan hidrogen ( gugus hidroksil) yang membantu mempertahankan struktur.  
Merujuk ke hasil penelitian, waktu kelarutan edible film paling singkat pada edible film 
dengan konsentrasi gliserol 1,75% dengan temuputih 1,25% yaitu sebesar 3,18 menit.  
 
c. Laju Transmisi Uap Air  

Nilai permeabilitas uap air sangat penting untuk diketahui karena dapat memperkirakan 
umur simpan produk yang dikemas dengan edible film (Ariestiani, 2012). 

Nilai permeabilitas dipengaruhi salah satunya oleh sifat kimia dan struktur dasar 
polimer. Polimer dengan jenis polisakarida dan protein memiliki nilai permeabilitas uap air 
yang tinggi, hal ini disebabkan polimer mempunyai ikatan hidrogen yang besar. Berbeda 
dengan polimer lipida yang bersifat nonpolar, mempunyai banyak gugus hidroksil sehingga 
nilai permeabilitas uap air nya rendah, sehingga menjadi penahan air yang baik. (Amna, 2012) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi uap air dari edible film cenderung 
meningkat pada konsentrasi gliserol  bertambah Hal ini dikarenakan pada penambahan 
konsentrasi gliserol  akan menyebabkan kerapatan molekul berkurang, sehingga terbentuk 
ruang bebas pada matriks film, dan memudahkan difusi uap air. 

Salah satu fungsi utama dari edible film adalah kemampuan menahan migrasi uap air, 
maka permeabilitas uap air harus serendah mungkin (Gontard, 1994). Menurut Bourtoom 
(2007), edible film berbasis pati sangat baik untuk melindungi makanan dari O2  maupun lipid 
serta dengan penambahan gliserol memiliki sifat mekanis yang diinginkan, namun kurang 
baik dalam mengatur migrasi air dan memiliki laju transmisi uap air yang tinggi dibandingkan 
edible film berbahan baku lipid dan komposit.  
Hasil penelitian menunjukkan laju transmisi uap air pada konsentrasi gliserol 1,75% sebesar 
390,00 g/m2/24 jam.  
 
d. Elongasi dan Tensile Strength  

Perpanjangan edible film atau  elongasi merupakan kemampuan perpanjangan  bahan 
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saat diberikan gaya tarik. Nilai elongasi edible film menunjukkan kemampuan  rentangnya 
(Gontard  et al., 1993). 

Kekuatan peregangan edible film merupakan kemampuan bahan dalam menahan  
tekanan yang diberikan saat bahan tersebut berada dalam regangan maksimumnya.  Kekuatan 
peregangan menggambarkan tekanan maksimum yang dapat diterima oleh bahan atau sampel 
(Gontard et al., 1993). 

Penambahan gliserol pada edible film menyebabkan menurunnya kekuatan tarik yang 
dikarenakan adanya penurunan gaya intermolekular tetapi penambahan gliserol juga 
menambah elastisitas dari edible film namun mudah putus.  Penambahan gliserol yang akan 
larut dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer 
dan bekerja menurunkan suhu transisi gelas. Polimer yang terbentuk akan semakin lunakjika 
suhu transisi gelas diturunkan hal ini akan menyebabkan kuat tariknya semakin rendah (Park 
et al. 1996). 

Semakin banyak penambahan plasticizer pada edible film persen pemanjangan akan 
bertambah . Persen pemanjangan adalah keadaan saat edible film putus setelah edible film 
mengalami pemanjangan karena regangan oleh beban tertentu.  Penambahan plasticizer seperi 
gliserol dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan membentuk film tetapi semakin 
banyak penambahan plasticizer maka ikatan kohesi antar polimer akan semakin kecil dan film 
yang terbentuk akan semakin lunak sehingga edible film semakin mudah putus (Bourtoom, 
2007) 

 

 
Gambar 2. Persen elongitas pada variasi gliserol dan temuputih 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa elongasi dan kuat tarik edible film berbahan pasti jagung 
dengan penambahan konsentrasi gliserol berbanding terbalik. Edible film  semakin elastis 
pada kenaikan konsentrasi gliserol namun kuat tariknya semakin menurun.  
Pada hasil penelitian, persen elongitas terbaik pada edible film dengan konsentrasi gliserol 
1,75% dan temuputih 1,25% sebesar  41,86%  Sementara pada konsentrasi yang sama kuat 
tarik edible film sebesar 47,78 g/cm2 
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Gambar 3. Kuat tarik edible film pada variasi gliserol dan temuputih 
 

e. Aktivitas Anti Mikroba 
Kemasan antimikroba merupakan suatu kemasan yang dapat menghentikan, 

menghambat, mengurangi atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme patogen pada 
bahan kemasan. Penggunaan film sebagai bahan pengemas yang ditambahkan suatu 
antioksida, antimikroba, pewarna atau pewangi telah dipelajari. Adapun metode yang dapat 
digunakan yaitu inkorporasi bahan antimikroba kedalam film (Quintavalla, 2002).  

Edible coating antimikroba antara lain telah diaplikasikan pada buah-buahan, terutama 
buah terolah minimal seperti pepaya dan apel melon (Massilia et al.2008), apel (Rojas-Grau et 
al. 2008), dan strowberi atausayuran seperti wortel  

Hasil penelitian menunjukkan buah anggur yang dilapisi dengan larutan edible film 
yang telah ditambahkan temuputih secara fisik lambat membusuk dibandingkan dengan buah 
anggur yang dilapisi edible film tanpa penambahan temuputih.  

Uji sentivitas mikroba merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan 
mikroba terhadap zat antimikroba dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki 
aktivitas antimikroba. Metode yang dipergunakan dalam uji sensitivitas mikroba adalah 
metode difusi agar yaitu dengan cara mengamati daya hambat pertumbuhan mikroorganisme 
oleh antimikroba yang diketahui dari daerah di sekitar kertas cakram (paper disk) yang tidak 
ditumbuhi oleh mikroorganisme.  

Zona hambatan pertumbuhan inilah yang menunjukkan sensitivitas mikroba terhadap 
bahan antimikroba (Jawelz, 1995). Prinsip dari metode ini adalah penghambatan terhadap 
pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih di  
sekitar cakram kertas yang mengandung zat antibakteri. Diameter zona hambatan 
pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya 
dinyatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk bakteri tersebut 
semakin sensitif (Gaman, dkk. 1992). 

Hasil analisa anti mikroba dengan metode cakram menunjukkan edible film dengan 
penambahan temuputih dengan konsentrasi 1,25% memiliki luas daerah hambat bakteri 
terbesar dengan nilai 27 mm sedangkan pada konsentrasi temu putih terkecil sebesar 0,5% 
luas daerah hambat hanya berkisar 20 mm. Daya hambat diketahui berdasarkan pengukuran 
diameter zonainhibisi (zona bening) yang terbentuk disekitas edible film Pengukurantersebut 
menggunakan jangka sorong. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa temuputih efektif 
dalam mencegah pertumbuhan mikroba padaedible film.  
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KESIMPULAN 

Uji karakteristik edible film dari pati jagung dengan penambahan gliserol dan temu 
putih dilakukan dengan menguji sifat fisik yang yaitu waktu kelarutan dan ketebalan Sifat 
mekanik yang diteliti yaitu persen elongasi dan kuat regang putus. Sementara pengujian 
kemampuan antimikroba diuji dengan pelapisan buah anggur dan metode cakram 
menggunakan bakteri gram negatif E.coli.  Nilai ketebalan edible film edible film yang 
dihasilkan berkisar 0,05-0,124 mm, nilai kuat tarik berkisar 47,47 -168,07 g/cm2,, nilai persen 
elongitas berkisar 16,67 % - 41,86%, nilai transmisi uap air  245,78 – 390 g/cm2/24 jam, dan 
nilai luas daerah hambat bakteri berkisar 20-27 mm. 
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ABSTRAK 
 

Kecepatan rambat panas pada Reaktor Pirolisis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu 
diantaranya adalah konfigurasi pemasangan peralatan yang digunakan sebagai sumber panas. 
Pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap kecepatan rambat panas dengan filamen 
bersumber dari listrik dengan daya 1,2 kW. Analisa dilakukan pada perpindahan panas ke arah 
aksial dan radial. Untuk dimensi reaktor pirolisis  dengan diameter 20 cm dan tinggi40 cm, 
didapatkan hasil kecepatan rambat panas untuk menaikkan temperatur ambien berkisar 30oC 
menjadi temperatur reaksi 330oC pada arah radial adalah sebesar 11,67oC/menit untuk bentuk 
penampang heliks/tangensial, 10,05oC/menit untuk penampang sinusoidal, dan 9,45oC/menit 
untuk penampang garis lurus horisontal. Untuk kecepatan rambat panas kearah aksial 
kecepatan rambat panas dengan penampang filamen berbentuk lingkaran dengan dimater yang 
sama dengan reaktor pirolisis didapatkan hasil sebesar 5,88oC/menit. Verifikasi dan Analisa 
Perpindahan Panas Konduksi 2 Dimensi dengan bantuan perangkat lunak Computational 
Fluid Dynamic (CFD) menunjukkan bahwa pada bentuk penampang Heliks / Tangensial Fluks 
Panas yang terjadi sangat besar dan kontur Perubahan temperatur yang seragam ke semua sisi 
penampang reaktor.  
 
Kata kunci : Reaktor, Pirolisis, Perpindahan Panas, Konduksi, Computational Fluid 
Dynamic 
 
PENDAHULUAN 

Beberapa peralatan dalam proses kimia mengalami fenomena perpindahan panas, baik 
yang mengeluarkan panas atau membutuhkan panas. Reaksi pirolisis adalah reaksi kimia yang 
membutuhkan panas (endorterm) untuk dapat melakukan dekomposisi terhadap material dan 
senyawa kimia yang kompleks dan mempunyai berat molekul yang besar menjadi senyawa 
kimia yang mempunyai struktur ikatan yang lebih sederhana dan mempunyai berat molekul 
yang lebih kecil.  

Pada reaksi pirolisis terjadi beberapa fase bersesuaian dengan elevasi temperatur , 
awalnya reaksi yang terjadi selama proses pemanasan yaitu pelepasan molekul air menjadi 
uap, pelepasan senyawa dioksin, dan pemecahan polimer pada struktur senyawa kimia yang 
kompleks. Pirolisis adalah degradasi senyawa organic dan nonorganik secara thermal dalam 
kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan arang karbon, minyak dan gas yang dapat dibakar. 
Besarnya produk yang akan dihasilkan dipengaruhi kondisi proses, terutama temperatur dan 
laju pemanasan.  

Hirarki proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai temperatur 
reaksi yang memenuhi syarat terjadinya pemecahan rantai molekul. Semakin lama waktu yang 
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dibutuhkan untuk mencapai reaksi pemecahan, maka jumlah energi termal yang dibutuhkan 
akan semakin besar dan dapat mengakibatkan disorientasi reaksi pemecahan (cracking). Laju 
Perpindahan Panas Sistem Reaktor Pirolisis masih lambat. Pada proses conventional 
pyrolysis, laju pemanasan yang digunakan antara 0,1-1 K/s. Sehingga berdampak pada rasio 
dan komposisi produk berdasarkan fase 

Untuk itu diperlukan suplai energi termal yang sesuai dengan dimensi fisik reaktor 
untuk menjamin Perubahan temperatur dari ambien sampai menuju temperatur  reaksi 
pemecahan rantai molekul secara cepat yang dapat mengakselerasi laju perpindahan panas 
agar distribusi Perubahan temperatur dalam sistem pirolisis dapat tersebar dalam seluruh 
volume dan penampang reaktor.  

Desain reaktor pirolisis yang sesuai kaidah perpindahan panas akan berpengaruh pada 
laju pemanasan yang cepat . Dengan mempercepat laju pemanasan maka reaksi pirolisis akan 
terjadi semakin cepat. Selain Desain Reaktor, desain konfigurasi pemanas juga sangat penting, 
karena sumber panas dari harus terdistribusi secara merata dan menaikkan temparatur dalam 
waktu yang cepat. Dalam penelitian ini, jenis konfigurasi penampang pemanas reaktor 
pirolisis menjadi isu utama yang diangkat sesuai dengan kaidah perpindahan panas.  
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reaktor Pirolisis yang berdimensi 
diameter 20 cm dan tinggi 40 cm. Filamen Pemanas yang bersala dari kawat nikelin dengan 
diameter 1mm dan panjang 25 meter. Material Insulasi Panas berupa Asbes dan Glass Wool. 
Alat Ukur yang dipakai adalah Termometer dengan Sensor Termokopel yang dihubungkan 
dengan Termostat. 

Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini Limbah Plastik High Density Polietilen 
dan menjadi Variabel tetap pada penelitian ini dengan berat 1000 gr. Waktu Pemanasan 
diukur dengan interval 5 menit sampai 9 kali interval ( 1 menit sampai 40 menit). 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan bersumber dari literatur berupa data dan informasi, 
kemudian dilakukan perancangan Reaktor Pirolisis secara teoritis, dan dilanjutkan dengan 
pembuatan prototipe. Pengujian prototipe dilakukan dengan mengukur Temperatur sesuai 
dengan matriks penelitian.  Tahapan penelitian ini terdiri dari 4 tahap, yaitu : 

1. Perancangan dan Pembuatan Reaktor  
2. Instalasi Kawat Pemanas pada Reaktor  
3. Pengambilan Data  
4. Analisa Hasil  

Reaktor Pirolisis dibuat dengan material Carbon Steel dengan Tebal 5 mm dengan 
diameter 20 cm dan tinggi 40 cm  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 1. Data Hasil Pengamatan Temperatur Reaktor Pirolisis dengan Berbagai Jenis 

Penampang Panas 
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No Waktu Pengukuran 
(menit) 

Temperatur Reaksi 
Referensi 

Temperatur Pengukuran (oC) 

Sinusoidal Horisontal Tange
nsial 

Aksial 

1 1 330 33 33 33 33 

2 5 40 46 56 35 

3 10 76 91 85 65 

4 15 134 120 178 80 

5 20 197 178 255 106 

6 25 300 265 335 140 

7 30 315 297 350 179 

8 35 346 330 401 201 

9 40 378 350 420 225 

Rata-rata 20 202,11 190,04 234,7
8 

118,20 

  Heat Ramp (oC/menit) 10,05 9,45 11,67 5,88 

 
Pengaruh Bentuk Penampang Terhadap Perubahan Temperatur Selama Waktu 
Pengamatan  

Dari Grafik 3.1 terlihat bahwa Perubahan temperatur yang signifikan setelah waktu 15 
menit adalah Bentuk Pemanas Heliks/ Tangensial pada 2 dimensi. Sedangkan Pemanas 
Lingkaran untuk arah aksial yang berada dibawah reaktor menunjukkan hasil Perubahan 
temperatur yang paling rendah. Perambatan panas yang terjadi untuk Pemanas Tangensial 
paling tinggi yaitu 11,67oC/menit.  
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Gambar 1. Perubahan Temparatur Pada Berbagai Jenis Penampang Pemanas  
 
Pada Pemanas yang berbentuk Sinusoidal dan Horisontal di tengah reaktor hampir sama 

tetapi sinuoidal sedikit mengalami peningkatan setelah waktu 15 menit. Saat waktu 
menunjukkan 15 menit temparatur berkisar diatas 100oC, ini menunjukkan sudah terjadinya 
evaporasi air dan kandungan-kandungan senyawa lain yang lebih ringan.  

 
Daerah Sebaran Perubahan Temperatur Terhadap Interval Waktu Pemanasan  

 
Gambar 2. Daerah Sebaran PerubahanPerubahan Temperatur Terhadap Interval Waktu 

Pemanasan 
 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa daerah Perubahan temperatur yang paling besar 
adalah pada waktu 1 menit sampai 10 menit. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih 
terjadi sedikit perlambatan pada semua jenis penampang. Tetapi saat waktu pengamatan 
mencapai 25 menit sampai 40 menit, daerah sebaran kenakan temparatur kembali membesar 
walau tidak sebesar pada area 1 sampai 10 menit. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 
penampang pemanas sudah memasuki tahap reaksi pemecahan rantai molekul.  

 
 
Profil Area Perubahan Temparatur  
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Gambar 3. Profil Area Perubahan Temperatur 

 
Dari gambar ini dapat dilihat Profil Area Perubahan Temperatur yang paling besar 

terjadi pada temperatur 150oC, 250oC, dan 350oC karena adanya puncak (peak) interaksi 
antara Waktu dan Temperatur Hasil Pengamatan. Sedangkan untuk area Perubahan temperatur 
yang dibagi menjadi 9 interval, area Perubahan pada waktu 1 sampai 10 menit masih menjadi 
area yang paling banyak dijumpai disemua jenis penampang. Sedangkan area terkecil pada 
waktu 40 menit terjadi pada penampang jenis heliks/tangensial  
 
 
3.1 Analisisa Perpindahan Panas Konduksi 2 Dimensi pada Penampang Pemanas 
Reaktor Pirolisis dengan Computational Fluid Dynamic 

Untuk membuktikan dan sinkronisasi hasil pengamatan dan analisis grafik dengan 
permodelan maka digunakan perangkat lunak Computational Fluid Dynamic untuk 
melakukan simulasi perpindahan panas konduksi 2 dimensi. Untuk itu penampang Reaktor 
dijadikan berbentuk persegi panjang sesuai dengan luas selimut tabung/silinder dan 
penampang panas diasumsikan terletak membentang pada persegi panjang tersebut. Kecuali 
pada penampang pemanas berbentuk lingkaran yang memang terpisah dari reaktor pirolisis. 
Informasi dan data-data penunjang berupa sifat fisik dan termodinamika dari material reaktor 
dan kondisi operasi pada proses pirolisis yang diamati dari penelitian.  

 

 
 

Gambar 4. Profil Kontur Sebaran Perubahan Temperatur 
Penampang Pemanas Lingkaran 
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Pada penampang lingkaran  terlihat bahwa fluks panas yang berasal dari pemanas tidak 
merata sebarannya, akibatnya permukaan penampang pemanas tidak mengalami Perubahan 
temperatur yang signifikan.  

 

 
 

Gambar 5. Profil Kontur Sebaran Perubahan Temperatur 
Penampang Pemanas Horisontal 

 
Sedangkan pada penampang pemanas horisontal Kontur sebaran dan Perubahan 

temperatur tidak merata, Perubahan temperatur cenderung terjadi diatas bagian penampang 
persegi panjang yang diasumsikan sebagai penampang reaktor pirolisis secara 2 dimensi, hal 
ini mengakibatkan Perubahan temperatur yang fluktuatif dan tidak signifikan.  

 

 
Gambar 6. Profil Kontur Sebaran Perubahan Temperatur 

Penampang Pemanas Sinusoidal 
 

Kondisi penampang pemanas yang berbentuk sinusoidal terlihat bahwa fluks panas yang 
berasal dari pemanas tidak merata sebarannya, Perubahan temparatur justru berada dibawah 
bagian penampang reaktor, hasilnya penampang jenis ini memang lebih baik dari pemanas 
horizontal karena bahan baku memenuhi bagian bawah volume reaktor. Tetapi Reaksi 
pirolisis tidak optimal karena Perubahan temperatur diatas pemanas tidak setinggi di bagian 
bawah penampang reaktor.  
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Pada penampang jenis heliks/tangensial diasumsikan bentuk penampang adalah persegi 
panjang yang terletak didalam penampang reaktor dengan kemiringan 60o sesuai dengan 
bentuk pemasangan pemanas heliks pada reaktor pirolisis. 

 

 
Gambar 7. Profil Kontur Sebaran Perubahan Temperatur Penampang Pemanas 

Heliks/Tangensial 
 

Dari gambar terlihat bahwa perambatan panas secara konduksi 2 dimensi pada pemanas 
jenis ini sangat besar. Area permukaan perpindahan panas terletak di seluruh penampang 
pemanas. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.14. Sedangkan pada  Kontur Sebaran Perubahan 
temperatur terlihat bahwa alur alur Perubahan merata di semua sisi penampang pemanas. Hal 
ini menghasilkan waktu kenaikan temperatur menjadi lebih singkat dan temperatur menjadi 
lebih tinggi pada interval waktu pemanasan yang sama bila dibandingkan pada semua jenis 
pemanas. 

 
 
 
KESIMPULAN  

Adapun Pengaruh dari Konfigurasi Penampang Pemanas pada Reaktor Pirolisis adalah 
sebagai berikut : 

1. Kecepatan perambatan panas yang paling tinggi ada pada penampang pemanas dengan 
konfigurasi heliks/ tangensial yaitu sebesar 11,67oC/menit 

2. Daerah sebaran panas yang paling banyak ada pada temperatur 0 – 100oC dan 300-
400oC 

3. Profil area perubahan temparatur terjadi pada temperatur 150oC, 250oC, dan 350oC 
karena adanya puncak (peak) interaksi antara Waktu dan Temperatur 

Pada penelitian ini juga dilakukan verifikasi dan analisis dengan bantuan perangkat 
lunak untuk memvisualisasikan secara digital fenomena perpindahan panas yang terjadi dalam 
penampang reaktor secara konduksi dalam 2 dimensi. Hasilnya penampang pemanas 
berbentuk heliks/tangensial terbukti mengalami perambatan panas yang paling besar dan 
distribusi perpindahan panas merata.  
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Penampang Lingkaran 
 

 
Gambar 8. Profil Mesh Penampang Pemanas Lingkaran 

 
Gambar 9. Profil Area Perpindahan Panas Konduksi pada 

Permukaan Penampang Pemanas Lingkaran 
 
 
 
Penampang Horisontal  
 

 
 

Gambar 10. Profil Mesh Penampang Pemanas Horizontal 
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Gambar 11. Profil Area Perpindahan Panas Konduksi pada 
Permukaan Penampang Pemanas Horizontal 

 
Penampang Sinusoidal 

 

 
Gambar 12  Profil Mesh Penampang Pemanas Sinusoidal 

 

 
Gambar 13. Profil Area Perpindahan Panas Konduksi pada 

Permukaan Penampang Pemanas Sinusoidal 
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Penampang Heliks/Tangensial  
 

 
Gambar 14. Profil Mesh Penampang Pemanas Heliks/Tangensial 

 

Gambar 15. Profil Area Perpindahan Panas Konduksi pada 
Permukaan Penampang Pemanas Heliks/Tangensial 
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ABSTRAK 

  

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di ruas jalan menimbulkan dampak yaitu 
kebisingan. Dimana kebisingan adalah bunyi yang mengganggu pendengaran manusia yang 
terjadi akibat suara mesin pada kendaraan. Meningkatnya volume lalu lintas pada jalan raya, 
serta pengguna transportasi menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan mesin 
kendaraan yang tidak sesuai lagi untuk dipakai, menyebabkan timbulnya kebisingan. Efek 
dari peningkatan lalu lintas tersebut menyebabkan kebisingan yang berpotensi mengganggu 
aktivitas lingkungan sekitar dimana tingkat suara dengar manusia terhadap kebisingan yaitu 
sebesar ≥80dB(A). Lokasi penelitian dilakukan di lima titik di jalan Jenderal Sudirman 
Palembang. Hasil pengukuran tingkat kebisingan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan 
Sound Level Meter (SLM). Untuk setiap pengukuran dan pembacaan hasil dilakukan setiap 5 
detik sehingga didapat 120 data dalam setiap pengukuran 10 menit menurut sumber 
KEPMENLH No.48/ MenLH/ 11/ 1996. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa 
kebisingan tertinggi berada di titik simpang RS Charitas dengan nilai kebisingan sebesar 
78,95 dB(A). nilai kebisingan tersebut masih dibawah maksimal tingkat dengar manusia tetapi 
masih belum sesuai dengan standar dari KMLH untuk kawasan perkotaan dan perdagangan 
yaitu 65 dB(A). 

 Kata Kunci: Kebisingan, Volume Lalu Lintas, Tingkat Kebisingan, Kendaraan Bermotor, 
Sound Level Meter. 

PENDAHULUAN 

Jalan Jenderal Sudirman Palembang merupakan jalan utama atau jalan primer di kota 
Palembang yang mempunyai kondisi jalan yang selalu padat kendaraan dan aktivitas lalu 
lintasnya terutama pada jam-jam sibuk. Jam sibuk yang dimaksud adalah waktu dimana 
manusia banyak melakukan aktivitas sehingga menyebabkan kemacetan. Di Jalan Jenderal 
Sudirman biasanya terjadi mencapai 2 jam lebih sehingga akan banyak emisi yang 
dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan menimbulkan tingkat kebisingan pada ruas jalan 
tersebut sehingga ini dapat menganggu aktivitas masyrakat setempat. 
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Pada jalan Jenderal Sudirman Palembang, terdapat beberapa titik kemacetan yang 
terjadi akibat adanya pertigaan, salah satunya adalah pertigaan Rumah Sakit Moh.Hosein 
sampai Sekolah SD Baptis Palembang yang terjadi kemacetan pada pukul 06.30 – 08.30 WIB 
dan pukul 16.30 - 18.00 WIB. Oleh karena itu, melihat padatnya lalu lintas di jalan Jenderal 
Sudirman Palembang, maka dilakukan penelitian yang membahas mengenai Pengaruh 
Volume Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kebisingan Di Ruas Jalan Jenderal Sudirman 
Palembang. Pada penelitian ini metode yang dilakukan yaitu pengamatan langsung, penentuan 
waktu pengamatan, persiapan alat dan bahan. Penelitian yang dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan langsung di lokasi Jalan Jenderal Sudirman Palembang ini dimulai 
dari persimpangan Rumah Sakit Charitas hingga Rumah Sakit Bhayangkara dengan 
menentukan titik-titik lokasi untuk dilakukan pengamatan. 

METODELOGI PENELITIAN 

Tahap Pengumpulan data 

Dalam tahap penelitian ini dilakukan pengumpulan data-data melalui survei dan 
perhitungan. Data yang didapat ada 2 macam yaitu: 

1. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau 
pihak pertama. Data primer ini dikumpulkan melalui pengamatan dan pengukuran langsung di 
lapangan. Data primer dalam penelitian di ruas jalan Jenderal Sudirman Palembang meliputi 
perhitungan jumlah kendaraan dan pengukuran tingkat kebisingan menggunakan sound level 
meter.  

Kendaraan yang dihitung yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat dan sepeda motor. 
Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 5 hari perhitungan jumlah kendaraan 5 hari 
perhitungan tingkat kebisingan yaitu pada waktu senin, rabu, jumat, sabtu dan minggu dengan 
diambil sampel pada jam sibuk selama 2 jam yaitu 06.30 – 08.30 WIB dan 16.30 – 18.30 
WIB. Dengan melihat panjang dari Jalan Jenderal Sudirman Palembang dari Rumah Sakit 
Charitas sampai Rumah Sakit Bhayangkara sepanjang 2,8 kilometer (km) maka akan diambil 
beberapa titik sampel dari jarak tersebut.  

  

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau penelitian 
terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data tingkat emisi, volume lalu lintas, 
peta lokasi dan peta jalan.  

 Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data merupakan tahapan yang datanya diolah dari hasil penelitian 
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yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan yaitu menghitung jumlah kendaraan dan 
volume lalu lintas, mengukur tingkat kebisingan dari hasil perhitungan volume lalu lintas di 
Jalan Jenderal Sudirman Palembang. 

 Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang dianalisa adalah hubungan antara volume lalu lintas 
terhadap kebisingan di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Data-data tersebut diambil dari 
hasil perhitungan volume lalu lintas dan tingkat kebisingan. Di bawah ini adalah persamaan 
yang digunakan untuk menghitung tingkat kebisingan pada suatu lokasi. 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah lokasi Jalan Jenderal Sudirman 
Palembang dari Rumah Sakit Charitas hingga Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Berikut 
peta lokasi peneltian pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian Jalan Jenderal Sudirman Palembang 

Gambar di atas adalah tempat-tempat penelitian yang akan dilakukan dengan titik pertama di 
Simpang Rumah Sakit Charitas Palembang, kedua adalah di Pertigaan Hotel Anugerah, ketiga 
adalah di Depan Restoran Siap Saji KFC, keempat adalah didepan taman makam pahlawan 
dan terakhir adalah di Depan SD Muhammadiyah. 
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(a)                                     (b) 

Gambar 2. Lokasi Penelitian titik pertama Perempatan Rumah Sakit Charitas Jalan 
Jenderal Sudirman 

 Gambar a sumber dari google maps dan gambar b tampak terlihat arus lalu lintas 
simpang Rumah Sakit Charitas Palembang. Lokasi ini diambil karena arus lalu lintas 
yang dilalui sangat padat dan sering kali terjadi kemacetan di lokasi tersebut. 

 

(a)                                              (b) 

 Gambar 3. Lokasi Penelitian titik kedua Pertigaan McD Donalds Jalan Jenderal Sudirman  
      Palembang  

Titik kedua Lokasi Penelitian ini dilakukan karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor 
menuju Jalan Kapten anwar Sastro sehingga kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman sering 
menunggu di Pertigaan McD Donald. 
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(a)                                 (b) 

   
Gambar 4.Lokasi Penelitian titik ketiga Depan Restoran Siap Saji KFC Jalan  

     Jenderal Sudirman Palembang 

 Pada lokasi ketiga ini di depan restoran siap saji KFC sering terjadi kepadatan lalu lintas 
dikarenakan banyak angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya dan ada banyak 
kendaraan juga yang berbelok ke arah sebaliknya. Selain itu akibat dari kemacetan dan 
kepadatan lalu lintas ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat dikarenakan di 
daerah tersebut banyak perkantoran, ada rumah sakit dan sekolah sehingga mengganggu 
pendengaran juga bagi masyarakat setempat. 

 

Gambar 5. Lokasi Penelitian titik keempat Depan Taman Makam Pahlawan Jalan 
      Jenderal Sudirman Palembang 

Pada lokasi survei keempat sepanjang jalan daerah SPBU Pahlawan dan Taman Makam 
Pahlawan Jalan Jenderal Sudirman Palembang berikut ini sering terjadi kemacetan 
dikarenakan banyak angkutan umum yang mencari penumpang dan banyaknya perkantoran 
serta tempat belajar-mengajar di daerah tersebut mengakibatkan ruas jalan sangat padat. 
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(a)                                 (b) 

Gambar 6. Lokasi Penelitian titik 5 Depan SD Muhammadiyah 6 Jalan Jenderal  Sudirman 
Palembang 

Pada gambar 6 adalah lokasi terakhir yaitu di depan SD Muhammadiyah Jalan Jenderal 
Sudirman Palembang dimana lokasi berikut ini banyak kendaraan yang parkir di sepanjang 
jalan sehingga ruas jalan menjadi macet dan proses belajar-mengajar di daerah SD 
Muhammadiyah Palembang terganggu akibat suara dari kendaraan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Volume Lalu Lintas 

Berdasarkan pengambilan data primer yang dilakukan rekapitulasi tingkat volume 
kendaraan dari lokasi pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tiap 10 menit 
jumlah kendaraan yang melintas sangat banyak dengan rata-rata mencapai 1000 lebih 
kendaraan per 10 menit. Dengan jumlah kendaraan yang sangat banyak sering terjadi 
kemacetan dan penumpukkan kendaraan sehingga menyebabkan banyak suara bising dari 
kendaraan-kendaraan yang melintas dan juga gas buang emisi dari kendaraan juga 
mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia. 

 Perhitungan Tingkat Kebisingan 

Hasil pengukuran tingkat kebisingan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan Sound Level 
Meter (SLM). Untuk setiap pengukuran dan pembacaan hasil dilakukan setiap 5 detik 
sehingga didapat 120 data dalam setiap pengukuran 10 menit menurut sumber KEPMENLH 
No.48/ MenLH/ 11/ 1996. Pengambilan data ini dilakukan pada setiap lokasi penelitian di 
ruas Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Pada tingkat kebisingan menggunakan persamaan 
2.4 yaitu untuk 1 menit dan 10 menit untuk mendapatkan nilai titik tengah pada tingkat 
kebisingan di suatu lokasi. Penelitian dilakukan pada pagi hari yaitu pukul 06.30 – 08.30 WIB 
dan pada sore hari yaitu pukul 16.30 – 18.30 WIB. 
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 Lokasi 1                                       Lokasi 2 

 

Lokasi 3                                                      Lokasi 4 

 

Lokasi 5 

Gambar 7. Grafik Rata-rata Kebisingan di Lokasi Penelitian 

Dari data pada gambar 7 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kebisingan tertinggi terjadi di 
hari Senin, dan tingkat kebisingan minimum terjadi di akhir pekan antara hari Sabtu dan 
Minggu. Meskipun begitu angka-angka nilai kebisingan ini masih belum sesuai dengan 
standar dari KMLH untuk kawasan perkotaan dan perdagangan yaitu 65 dB(A).  

Rekapitulasi Tingkat Kebisingan 

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa tiap 10 menit tingkat kebisingan dari 
kendaraan yang melintas sangat tinggi dengan rata-rata mencapai 78 dB(A) per 10 menit. Ini 
terjadi disebabkan oleh tingkat volume kendaraan yang tinggi sehingga terjadi penumpukan 
kendaraan yang membuat suara dari tiap kendaraan menjadi bising. 

 Uji Koefisien Regresi Tingkat Kebisingan Terhadap Volume Kendaraan 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi 
dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Menentukan hipotesis yaitu Ho dan 
Ha. Ho adalah adanya pengaruh secara signifikan antara tingkat volume kendaraan dengan 
tingkat kebisingan. Ha adalah Tidak ada pengaruh secara signifikan antara tingkat volume 
kendaraan dengan tingkat kebisingan. Dalam menguji koefisien Tingkat signifikansi 
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menggunakan b = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering 
digunakan dalam penelitian) dan berdasarkan tabel diperoleh t hitung 1 sebesar 1,74. Setelah 
itu menentukan t tabel yang dilihat pada tabel distribusi dengan derajat kebebasan (df) jumlah 
sampel kurang 1 yaitu 4. Maka didapat nilai t tabel 2,132. Setelah data t tabel didapat maka 
dikalukan kriteria pengujian untuk penelitian ini adalah Ho akan diterima jika –t table < t 
hitung < t tabel. Ho ditolak jika -thitung < -t tabel atau t hitung > t tabel. Dari kriteria tersebut 
disimpulkan nilai t hitung > t tabel (3,3 > 2,132) maka Ho diterima artinya ada pengaruh 
signifikan antara tingkat volume kendaraan dan tingkat kebisingan. 

  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal berikut ini: 
 1. Data volume lalu lintas didapat dari hasil survei jumlah kendaraan pada ruas jalan 

Jenderal Sudirman Palembang dengan diambil 5 titik simpang. Dari hasil penelitian 
selama 5 hari menunjukkan volume kendaraan yang dalam satuan mobil penumpang 
(smp) tertinggi terjadi pada titik simpang 2 dengan 2.409,23 smp. Pada titik simpang 1 
sebanyak 2.215,63 smp, titik simpang 3 ada 2.200,35 smp, titik simpang 4 ada 2.141,46 
smp, titik simpang 5 ada 2.210,06 smp. Selain itu menunjukkan juga bahwa ruas jalan 
Jenderal Sudirman sangat padat sehingga sering terjadi kemacetan baik di persimpangan 
maupun tempat permberhentian. 

2. Tingkat kebisingan pada penelitian ini menunjukkan rata-rata pada persimpangan 
mencapai angka 78 dB(A) seperti pada titik simpang 1 mencapai 78,48 dB(A), pada titik 
simpang 2 mencapai 78,45 dB(A), titik simpang 3 mencapai 78,44 dB(A), titik simpang 4 
mencapai 78,63 dB(A) yang merupakan tingkat kebisingan tertinggi pada penelitian ini, 
titik simpang 5 mencapai 78,40 dB(A). Ini menunjukkan bahwa tingkat kebisingan pada 
jalan Jenderal Sudirman tidak sesuai dengan standar baku yang hanya 65 dB(A), 
akibatnya akan mempengaruhi pendengaran dari aktivitas dan lingkungan sekitar. 

3. Nilai t hitung > t tabel yaitu 3,3 > 2,132 berarti ada pengaruh signifikan antara tingkat 
volume kendaraan dan tingkat kebisingan.  

4. Tingkat kebisingan bervariatif dengan tingkat kebisingan tertinggi terjadi pada hari Senin 
dan terendah pada weekend yaitu hari Sabtu dan Minggu.  

5. Nilai kebisingan yang terjadi pada jalan Jenderal Sudirman Palembang sudah melampaui 
nilai standar dari KMLH untuk kawasan perkotaan dan perdagangan sehingga diperlukan 
adanya tindakan lanjutan untuk mengatasi hal tersebut. 
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ABSTRAK 
 

Atas dasar kebutuhan pasokan listrik di daerah terpencil yang ada di Kalimantan Barat, maka 
direncanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro (PLTMH) di Air Terjun 
Riam Manangar.Air terjun menjadi batas perbedaan ketinggian yang cukup signifikan dan 
dapat difungsikan sebagai sumber energi untuk menjatuhkan air ke turbin. Aktualisasi dalam 
perencanaannya, dibutuhkan kajian yang menyangkut ketahanan dan kekuatan konstruksi. 
Ketika konstruksi berada pada pondasi yang keras (bedrock) maka akan bekerja mekanisme 
tumpu yang akan bekerja menopang bangunan diatasnya sehingga kejadian penurunan tanah 
akibat pembebanan bangunan dapat diperkecil. Penelitian ini bersifat deskriptif-observasi 
yaitu sumber data bertumpu pada hasil perolehan data permukaan seperti pengamatan batuan, 
kedudukan struktur, kemiringan lereng. Dijumpainya kontak antara columnar joint dengan 
struktur batuan yang masif dilapangan menandakan adanya proses syn-depositional yang 
mengendalikan, sedangkan air terjun merupakan bagian dari proses post-depositional. 
Diskontinuitas bidang darikedua struktur primer tersebutmemberikan informasi geologi 
tentang adanya sifat fisis batuan yang labil dan sering menjadi zona lemah. Sehingga arah 
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh terjadinya proses geologi yang bersifat destruktif 
pasca pembangunan konstruksi PLTMH. Selanjutnya, membangun model rekomendasi 
mengenai posisi bendungan, bak penampung, dan power house (turbin dan generator) yang 
berada di zona rawan bencana. Akhirnya pemilihan dan tata letak konstruksi PLTMH yang 
lebih terpercaya menuntut suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap faktor-faktor 
pengendalinya. 

Kata Kunci: PLTMH, Konstruksi, Proses Geologi, Air Terjun 
 

 
PENDAHULUAN 

Tenaga listrik memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi dan 
pembangunan suatu bangsa. Kebutuhan tenaga listrik pada umumnya akan naik, dengan laju 
pertumbuhan berkisar 3-20% pertahun, terutama tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan 
laju perkembangan industri suatu negara. Hal ini berpengaruh terhadap penyediaan energi 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 587 
 

listrik. Krisis listrik yang terjadi mendorong pengimplementasian energi terbarukan sebagai 
upaya untuk memenuhi pasokan listrik Negara. 

Atas alasan kebutuhan pasokan listrik di Kabupaten Landak dan sekitarnya maka 
direncanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro (PLTMH) di Desa 
Merayuh, Kecamatan Air Besar. Dalam perencanaan pembangunan PLTMH yang dibutuhkan 
perhitungan-perhitungan yang menyangkut ketahanan dan kekuatan bangunan. Semakin berat 
beban konstruksi yang akan dibangun maka pondasi yang dibuat juga harus semakin dalam. 
Ketika pondasi berada pada bagian tanah yang keras atau pada batuan dasar (bedrock) maka 
akan bekerja mekanisme tumpu yang akan bekerja menopang bangunan diatasnya sehingga 
kejadian penurunan tanah akibat pembebanan bangunan dapat diperkecil.  

Berdasarkan perencanaan diatas, maka tampak jelas diperlukannya identifikasi 
geologi permukaan. Area penelitian adalah seluas ±5 ha yang berada disekitar air terjun 
Riam Manangar. 

 
Geologi Regional 

Kerangka tektonik Kalimantan tersusun atas kerak yang stabil sebagai bagian dari 
Lempeng Asia Tenggara meliputi baratdaya Kalimantan, Laut Jawa bagian barat, Sumatra, 
dan semenanjung Malaysia. [2], menyatakan bahwa terdapat intrusi besar bersifat granitik 
berumur Trias. [1], pulau yang teraman dari gempa di Indonesia saat ini adalah Kalimantan. 
Berbeda dengan pulau-pulau besar di Indonesia lain, Kalimantan tidak berdekatan dengan 
subduksi lempeng yang menyebabkan gempa (Gambar 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Peta kawasan rawan bencana gempa Indonesia (Hall, 2008). 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian secara administratif berada di daerah Desa Merayuh, Kecamatan Air 
Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Akses pencapaian lokasi penelitian 
dari Pontianak (ibukota Kalimantan Barat), sebagai berikut: 

a. Pontianak-Serimbu (ibukota Kecamatan Air Besar) melalui jalan poros Kalimantan 
menggunakan mobil Kijang Innova dengan waktu tempuh ± 6 jam (Gambar 2). 

Area penelitian 
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b. Serimbu-Desa Tauk melalui jalan setapak sehingga hanya dapat ditempuh menggunakan 
sepeda motor dengan waktu tempuh 1 jam. 

c. Desa Tauk-Riam Manangar (lokasi PLTMH) juga melalui jalan setapak dan hanya dapat 
ditempuh menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh 30 menit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Akses kesampaian dari Pontianak-Serimbu (garis kuning), 
 

     Serimbu-Tauk (garis hijau), dan Tauk-lokasi studi (garis biru). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian geologi ini, pengumpulan data (informasi singkapan batuan) dilakukan 
dengan menggunakan palu dan kompas geologi, serta penentuan posisi melalui orientasi 
lapangan atau dengan GPS.Ruang lingkuppenelitian dibatasi: 

a. Secara ruang dan waktu adalah proses-proses geologi yang bekerja secara bersamaan 
dengan pembentukan batuan yang disebut dengan syn-depositional. Selanjutnya proses-
proses geologi yang bekerja setelah pembentukan batuan yaitu post-depositional. 

b. Obyek survey terdiri atas pengamatan dan pengukuran parameter-parameter geologi 
yang berada di sekitar peletakan bendungan, intake dan sand trap, bak penampung, dan 
power house. Posisi pengambilan data di titik rencana power house.  

c. Obyek penelitiannya adalah mengidentifikasi permukaan dan kedalaman bedrock 
sebagai bahan pertimbangan pembuatan pondasi bangunan  

d. Lingkup jalur lintasan: melokalisasi seluruh area disekitaran air terjun Riam Manangar.  
e. Arah penelitian ini ada dua, yaitu:  
 Menganalisis pengaruh terjadinya proses-proses geologi yang bersifat destruktif 

pasca pembangunan konstruksi PLTMH. 
 Membangun model deskriptif-genetik yang mampu memberikan informasi 

tentang sifat fisis lapisan batuan disekitar rencana peletakan pondasi konstruksi 
PLTMH. 

 Memberikan rekomendasi terhadap keberlanjutan pembangunan PLTMH. 
f. Lingkup pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 

 Kajian pustaka: perencanaan lintasan, proyeksi kondisi geologi dan topografi.  
 Akuisisi data geologi, perekaman data geologi di Riam Manangar mengamati 17 

singkapan batuan (Tabel 1 dan Lampiran 1). 
 Analisis data: evaluasi data primer dan pembuatan peta serta model. 

g. Manfaat penelitian ini: 
 Dipahaminya secara lebih baik dan menyeluruh batuan di permukaan. 
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 Diperolehnya gabungan peta dan model deskriptif dan genetik berbasis proses-
proses geologi yang mengendalikan. 

 
Tabel 1. Perekaman data singkapan batuan. 

No 
Kode 
Singk. 

Koordinat 
Lokasi Litologi UTM (49 N) 

E N 

1 LP1 406410 94497 
Area pipa intake-bak 
penampung 

Soil lapukan basalt, coklat kemerahan, 
mineral kuarsa. 

2 LP2 406520 94293 
Selatan sungai, dekat 
bendungan 

Soil lempung, coklat. 

3 LP3 406354 94274 Alur liar Endapan teras sungai, batulanau, basalt. 

4 LP4 406382 94363 
Sungai, barat bendungan Basalt di dasar sungai, hitam, hornblende, 

piroksen, plagioklas, sedikit kuarsa. 

5 LP5 406429 94389 
Sungai, barat bendungan Basalt di dasar sungai, hitam, hornblende, 

piroksen, plagioklas, sedikit kuarsa. 

6 LP6 406164 94259 
Jalan setapak di selatan air 
terjun 

Soil kuarsa, putih, material lepas. 

7 LP7 406341 94426 
Bawah air terjun, gua Basalt di dasar sungai, columnar joint, 

hitam, hornblende, piroksen, plagioklas, 
sedikit kuarsa. 

8 LP8 406233 94321 
Tebing di selatan air terjun Basalt, columnar joint, hitam, hornblende, 

piroksen, plagioklas, sedikit kuarsa. 

9 LP9 406267 94348 
Boulder di selatan air terjun Boulder basalt, columnar joint, hitam, 

hornblende, piroksen, plagioklas, sedikit 
kuarsa. 

10 LP10 406240 94489 
Boulder di selatan air terjun Soil, material lepas dari hasil rombakan yang 

tertransport oleh proses sungai.  

11 LP11 406239 94528 
Area target bak penampung. Boulder basalt, columnar joint, hitam, 

hornblende, piroksen, plagioklas, sedikit 
kuarsa. 

12 LP12 406189 94574 
Pinggir jalan provinsi Soil lapukan basalt, coklat kemerahan, 

terdapat mineral-mineral Fe dan sedikit 
mineral kuarsa. 

13 LP13 406055 94414 
Gubuk di atas parkiran 
motor 

Soil lapukan batuan beku basa yaitu 
batubasalt, masih terdapat boulder batuan 
asalnya. 

14 LP14 406193 94486 
Target power house Soil lapukan basalt, coklat kemerahan, 

terdapat mineral-mineral Fe dan sedikit 
mineral kuarsa. 

15 LP15 406181 94532 
Lintasan power house dan 
bak penampung. 

Soil lapukan basalt, coklat kemerahan, 
terdapat mineral-mineral Fe dan sedikit 
mineral kuarsa. 

16 LP16 406312 94479 
Bawah air terjun, gua Basalt, columnar joint, hitam, hornblende, 

piroksen, plagioklas, sedikit kuarsa. 

17 LP17 406229 94291 
Jalan setapak di selatan air 
terjun 

Soil lapukan dari basalt, coklat. 

Hasil Penelitian 

Bentuklahan daerah Riam Manangar dan sekitarnya (Lampiran 2) terdiri atas: 
a. Satuan vulkanik: lereng vulkanik dan dataran vulkanik. 
b. Satuan denudasional: gawir lereng terjal (Gambar 3). 
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c. Satuan fluvial: tubuh sungai, dataran aluvial, dataran banjir (Gambar 4), dataran bekas 
rawa, dan dataran limpah banjir. 
 

 

Gambar 3. Gawir lereng terjal yang memotong aliran sungai, terbentuk dari pelapukan basal  

      Yang disebabkan oleh columnar joint. Lereng bidang gantung sangat curam. 

 

Gambar 4. Lereng dataran banjir 3o (agak miring). Ketinggian 115-125 mdpl, relief 10 m.  

        Materialnya berupa soil dan material lepas pasir. 
 

Berdasarkan penafsiran geomorfologi daerah Riam Manangar disusun oleh batuan beku 
basa dengan jenis batuan basalt. Pada bentuk asal fluvial disusun oleh material lepas hasil 
rombakan dari batuan asal yang merupakan endapan termuda yang masih berkembang sampai 
dengan sekarang. 

Penentuan satuan batuan di daerah Riam Manangar ini berdasarkan kesatuan ciri litologi 
yang dominan berdasarkan pengamatan singkapan serta penyebaran lateral batuan yang 
dominan, maka daerah Riam Manangar dapat dikelompokkan dalam dua satuan batuan tidak 
resmi (Lampiran 3). Penamaan satuan batuan mengikuti tata nama satuan litostatigrafi tidak 
resmi [3], dengan urutan dari tua sampai muda yaitu: satuan basalt dan satuan endapan 
aluvial. 

a. Satuan basalt: menyebar secara dominan dan menempati luas ± 83,7% dari seluruh luas 
daerah penelitian. Penamaan satuan ini didasarkan atas kenampakan ciri litologi di 
lapangan yaitu terdiri dari batuan beku vulkanik dengan warna hitam. Bagian bawah 
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permukaan terdiri dari struktur columnar joint (Gambar 6) dan diatasnya struktur masif, 
derajat kristalisasi hipokristalin, granularitas faneritik halus-sedang, bentuk kristal 
subhedral, komposisi mineral dominan hornblende, piroksen, dan kuarsa. 

b. Satuan endapan aluvial: menempati luas ± 16,2% dari seluruh luas daerah penelitian. 
Penamaan satuan ini didasarkan pada kehadiran material lepas berukuran kerikil hingga 
lempung serta material hasil erosi batuan yang lebih tua yang mengalami proses 
transportasi sedimen oleh air (Gambar 7). 

 

 

Gambar 5. Struktur columnar joint yang labil. 
 
 

 

Gambar 6.  Satuan endapan aluvial yang terdiri dari kerikil, kerakal, dan material lepas hasil  

       rombakan batuan asal 

Pembahasan 

Kegiatan ini bersifat deskriptif-observatif, sehingga sumber data bertumpu pada hasil 
pengamatan lapangan, kemudian didukung oleh analisis-analisis yang diwujudkan. Analisis 
yang dilakukan adalah mencermati kasus atau permasalahan geologi yang dijumpai di 
lapangan terkait dengan peletakan pondasi PLTMH. Setelah permasalahan geologi dipahami 
maka selanjutnya adalah mengevaluasi permasalahan untuk menemukan solusi guna 
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kelayakan dari perencanaan pembangunan PLTMH ini. 
a. Struktur columnar joint dijumpai disepanjang bidang yang menggantung di daerah yang 

lebih labil sebagai contoh yang terdapat ditebing air terjun yang menyebar dibagian 
utara dan selatan. Struktur ini berkembang dengan membentuk pola menyerupai huruf U 
dengan ketinggian yang dijumpai dilapangan sangat bervariatif mulai dari 1-10 m 
(Gambar 7) dan membentang disepanjang selatan dan utara sungai sejauh 357 m (lihat 
Lampiran 2). 

 

 

Gambar 7.  Satuan endapan aluvial yang terdiri dari kerikil, kerakal, dan material lepas hasil  

       rombakan batuan asal 
 
Dampak dari columnar joint terhadap peletakan pondasi PLTMH, antara lain: 
1. Potensi longsor dan penurunan permukaan (collaps) akibat daya dukung yang 

lemah karena pengaruh dari columnar joint yang memiliki bidang yang terbuka 
disetiap tubuh columnar joint (Gambar 8). Hal ini yang menjadi penyebab 
terbentuknya bidang yang menggantung (hanging wall) karena collaps-nya 
sebagian dari columnar joint yang ada di bawah (Gambar 9). Terlebih jika di daerah 
columnar joint terjadinya getaran yang berlebih serta pembebanan. 

2. Posisi target power house yang berada di dekat boulder yang tidak stabil dan 
berpotensi runtuh dan menimpa electrical engine di power house (Gambar 10). 
Boulder merupakan hasil runtuhan dari batuan beku basa yaitu basalt yang memiliki 
struktur columnar joint. 

3. Berdasarkan pengukuran kelerengan di lapangan adanya bidang yang menggantung 
dengan sudut kemiringan 16-30o (Gambar 11), masih akan berpotensi terjadinya 
runtuhan. Dimensi runtuhan diestimasikan 3 m/tahun berdasarkan pengukuran 
panjang rata-rata columnar joint yang runtuh. 
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Gambar 8. Columnar joint kenampakan dari atas yang memiliki pola segilima dan terdapat 
celah disetiap spasi antar bidangnya. Hal ini sebagai pemicu masuknya air ke 
bawah untuk membuat labilnya daya dukung bedrock jika menerima getaran dan 
beban. 

 

 

Gambar 9.Columnar joint yang collaps pada kontak dengan struktur masif. Berada di gua di 
balik air terjun, columnar joint selalu terisi air melalui celah di setiap bidangnya. 
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Gambar 10.Kondisi boulder yang rawan bergerak (menggelinding) jika menerima getaran.  
Kenampakan ini berada diantara target bak penampung dan power house. 

 

 

Gambar 11. Pengukuran kemiringan lereng pada bidang gantung. Hasil ini guna memprediksi 
area longsoran berikutnya serta menghitung kestabilan pondasi yang berada di 
sekitar bendungan.  

 
b. Dataran banjir ini berada di barat laut tepatnya di titik jatuhnya air terjun. Jika debit air 

tinggi area yang rawan tergenang banjir mencapai posisi target peletakan pondasi power 
house. Banjir akan terjadi saat hujan berlangsung selama 3-4 jam dengan muka air 
banjir (mab) 2 m yang didapat dari pengukuran terhadap jejak-jejak banjir di dinding 
sungai..Penyebab daerah rawan banjir yang meluas, adalah: 
 Sungai yang tersusun oleh material batuan beku yang keras dan impermeable 

menjadikan aliran sungai run off tidak catchment. 
 Dinding sungai landai, lembah membentuk huruf U, tingkat stadia sungai termasuk 

kelas dewasa. 
 Vegetasi hulu sungai terjadi penggundulan hutan (Gambar 12) sehingga 

menyebabkan aliran sungai menjadi run off tidak catchment. 
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 Pengamatan dilakukan saat musim kemarau dengan kondisi sungai tetap dialiri 
dengan debit yang cukup kencang. Hal ini menjadikan pertanda bahaya banjir jika 
memasuki musim hujan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Citra google earth memberi gambaran bahwa terjadinya penggundulan hutan di  
          hulu,ditandai dengan area yang berwarna coklat. 
 

c. Dataran limpah banjir ini berada di utara sungai pada bagian atas. Ditandai dengan 
merenggangnya pola kontur yang mencirikan daerah landai berakibatkan jika debit air 
tinggi area yang rawan tergenang limpahan banjir mencakupi wilayah yang lebih luas 
dibandingkan dengan dataran banjir. Banjir akan terjadi saat hujan seharian dengan mab 
0,5 m yang didapat dari pengukuran terhadap jejak-jejak banjir di dinding sungai. 
Penyebab daerah rawan limpah banjir, adalah: 
 Sungai yang tersusun oleh material batuan beku yang keras dan impermeable 

menyebabkan aliran sungai menjadi run off tidak catchment. 
 Vegetasi hulu sungai terjadi penggundulan hutan (lihat Gambar 12) sehingga 

menyebabkan aliran sungai menjadi run off tidak catchment. 
 Dinding sungai landai, lembah datar. Tingkat stadia sungai termasuk kelas dewasa. 
 Pengamatan dilakukan saat musim kemarau dengan kondisi sungai tetap dialiri 

dengan debit yang cukup kencang, maka jika musim hujan, atau dalam siklus 5 
tahunan akan terjadi banjir besar musiman. 

Daerah rawan limpahan banjir akan berdampak terendamnya bangunan teknik meliputi 
intake, sandtrap, dan headrace. 

Rekomendasi 

Pemilihan dan tata letak konstruksi PLTMH perlu memperhatikan beberapa hal (Gambar 13), 
yaitu: 

a. Pondasi bendungan: sistem peletakan pondasi menggunakan sistem pahat karena berada 
di sungai dengan tipe bedrock stream dengan base berupa basalt yang sangat keras. 
Sistem blasting menggunakan dinamit akan lebih optimal tetapi sangat tidak 
direkomendasikan karena adanya zona labil di bidang gantung dan bisa berpotensi 
terjadinya longsoran yang lebih besar. 

b. Posisi bendungan: peletakan posisi berada di koordinat UTM (49N) 406505, 094409. 
Posisi ini berjarak 156 m dari air terjun. Peletakan posisi ini tentunya berdasarkan dari 
analisis kelerengan bidang gantung yang berada di bawah air terjun yang merupakan 
zona labil. Bahaya yang berpotensi adalah runtuhnya pondasi atau collaps sudah 
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diperhitungkan. Sehingga bendungan mempunyai lifetime 52 tahun dari ancaman 
longsor atau collaps. 

c. Pondasi intake dan sandtrap: sebaiknya ditinggikan lebih dari 50 cm, untuk 
menghindari terendamnya intake, sandtrap serta headrace mengingat posisinya yang 
berada di zona limpah banjir. 

d. Posisi intake dan sandtrap: berada di utara sungai. Peletakan posisi intake dan sandtrap 
berkaitan erat dengan posisi bendungan. Jadi setelah posisi bendungan ditentukan lalu 
posisi intake dan sandtrap mengikuti yaitu di tepi sungai sebelah utara. 

e. Pondasi bak penampung: harus terhindar dari zona labil atau zona rawan longsor karena 
bak penampung akan memberi beban yang berlebih terhadap pondasi. 

f. Posisi bak penampung: di koordinat UTM (49N) 406221, 094532. Berada diatas power 
house. Arah headrace dari intake sebaiknya tidak langsung menuju ke bak penampung 
karena akan melalui zona rawan longsor. Headrace berarah azimuth N308oE dari posisi 
intake. 

g. Pondasi power house: berdasarkan hasil seismik peletakan pondasi power house berada 
di atas soil dan lapisan clay yang mencapai kedalaman 7 m. Hal ini sangat baik 
mengingat lokasi power house tersusun dari batuan basalt sebagai bedrock dengan 
struktur primer columnar joint yang berpotensi collaps jika menerima beban dan getaran 
yang berlebih. Jadi peran penting soil dan lapisan clay disini adalah sebagai peredam 
getaran yang berlebih oleh electrical engine di power house. 

h. Posisi power house: di koordinat UTM (49N) 406193, 094486. Pengamatan di 
permukaan posisi ini power house sudah terhindar dari zona rawan longsor baik akibat 
dari bidang gantung maupun dari boulder yang berada di lereng. 

i. Potensi bahaya power house: selain berpotensi collaps yang sudah mendapat solusi, 
power house berada di zona rawan banjir, sehingga perlu dibangun konstruksi berupa 
tembok penahan banjir. Kemudian pada kaki lereng perlu dibuat bangunan teknik 
berupa TPT untuk mengurangi risiko longsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13.  Denah desain rencana pembangunan PLTMH (kiri).  Model skema rekomendasi  

         berdasarkan aspek geologi (kanan). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis-analisis yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan: 
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1. Riam Manangar secara struktur regional (tektonik) termasuk di dalam zona yang stabil dari 
gempa karena jauh dari zona subduksi atau pertemuan lempeng. Akan tetapi, adanya 
struktur primer columnar joint yang berkembang di air terjun Riam Manangar menjadikan 
daerah yang labil. 

2. Columnar joint merupakan bagian dari proses syn-depositional yaitu proses geologi yang 
bekerja secara bersamaan dengan pembentukan batuan basalt di Riam Manangar. 
Columnar joint ini mengakibatkan potensi terjadinya longsor di bawah air terjun dan 
sepanjang tebing sebelah utara dan selatan air terjun yang membentuk pola huruf U, lokasi 
ini dicirikan dengan banyaknya boulder basalt yang merupakan hasil pelepasan dari batuan 
induk. Hal ini terjadi karena adanya kontrol struktur primer columnar joint, yang memiliki 
celah atau kekar terbuka disetiap bidangnya.Namun demikian di air terjun Riam Manangar 
juga terdapat daerah yang aman dari longsor yaitu di daerah satuan endapan aluvial 
tepatnya disebelah baratlaut air terjun. 

3. Dataran banjir dan dataran limpah banjir di Riam Manangar merupakan hasil dari proses 
post-depositional yaitu proses geologi yang terjadi setelah pembentukan batuan. Dataran 
banjir berada di baratlaut air terjun dan dataran limpah banjir di timurlaut air terjun. Daerah 
tersebutlah yang menjadi zona rawan banjir (lihat Gambar 14) jika terjadi intensitas hujan 
yang tinggi 
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ABSTRAK 

 Sebagaimana permasalahan yang terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia, Teluk Gelam 

sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten OKI dihadapkan pada masalah klasik sampah 
yaitu tingginya volume tumpukan sampah terutama di jalan utama kecamatan. Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pengelolaan 
sampah. Sesuai Syarat Teknis (SK-SNI) mengenai Perencanaan TPA Sampah, TPA pada 
Teluk Gelam akan menggunakan sistem Controlled landfill, dimana sampah ditimbun pada 
barisan dan lapisan Sel setiap harinya dan pada hari kelima timbunan sampah tersebut 
diratakan dan dipadatkan alat berat. Lahan yang akan berfungsi sebagai TPA telah 
dipersiapkan yaitu seluas 1,4 Ha. Perencanaan TPA Teluk Gelam diawali dengan 
memproyeksi timbulan sampah pada periode 24 tahun rencana, dari 45,11 m³ tahun 2015 
menjadi 57,85 m³ pada tahun 2040. Umur layanan TPA 24 tahun rencana diharapkan 
mampung menampung sampah maksimum sebesar 90.000 m³ dengan mereduksi sampah 
organik sebesar 20% pertahun dan nonorganik 10% pertahun. Dari hasil perhitungan, 
kapasitas kolam lindi harus dapat menampung lindi sebesar 0,000019 m³/detik yang terdiri 
dari kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam wetland. Zona 
penimbunan sampah direncanakan menempati 1 Ha yang dibagi menjadi dua blok dengan 
masing-masing seluas 5.000 m². Bangunan infrastruktur pendukung TPA menempati area 
4.000 m² yang terdiri dari rumah jaga, kantor pengelola, jembatan timbang, rumah genset, 
workshop dan gudang alat berat, hanggar komposting, Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), 
sumur pantau, tempat cuci kendaraan, jalan akses, jalan operasi, zona penyangga, gudang, 
toilet, dan musala.  

 Kata Kunci: Sampah, Perencanaan TPA, Controlled Landfill 

 PENDAHULUAN 

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 mengenai 
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Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP) Dalam Penanganan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, bahwa rencana infrastruktur pengelolaan 
sampah di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dapat ditentukan berdasarkan: 

1) Proyeksi penduduk, yang harus dihitung dalam interval 5 tahun selama periode 
perencanaan.  

2) Proyeksi timbulan sampah, yang juga harus dihitung dalam interval 5 tahun periode 
perencanaan.  

3) Kebutuhan lahan TPA.  
4) Kebutuhan prasarana dan sarana persampahan (TPS, TPS 3R, TPA, dan sebagainya).  

Setiap kota di Indonesia memiliki luas lahan TPA serta karakteristik, komposisi dan jenis 
sampah yang berbeda. Timbulan sampah yang dihasilkan bergantung pula dengan kepadatan 
dan pertumbuhan penduduk pada kota tersebut. Sehingga dalam perencanaan lahan TPA 
dibutuhkan kajian mengenai perencanaan lahan TPA yang mendekati kondisi eksisting di 
lokasi penelitian. Berdasarkan penelitian mengenai analisis kebutuhan luas lahan TPA 
Pasirbajing Kabupaten Garut (Kiagus Fachriza, 2015), diketahui bahwa timbulan sampah 
yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah 12.951,08 m³/hari dan pada tahun 2016 menjadi 
13.605,64 m³/hari. Dengan jumlah proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan Kabupaten 
Garut maka setidaknya Kabupaten Garut memerlukan luas lahan sebesar 16,69 Ha. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani Abdulgani (2016) dengan tema 
Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan Sistem Sanitary Landfill di 
TPA Pecuk Kabupaten Indramayu, sumber timbulan sampah di TPA Pecuk bersumber dari 
permukiman sebesar 67,93% dan sebesar 32,07% dari sumber non permukiman. Luas area 
TPA Pecuk yang dibutuhkan adalah 5,93 Ha dengan sistem sanitary landfill. Pada penelitian 
studi perencanaan TPA Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Sistem Sanitary 
Landfill oleh Diharto menghasilkan kesimpulan antara lain; TPA Buluminung direncanakan 
melayani 4 kecamatan, yaitu Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku; luas lahan rencana TPA 
adalah 18,9 Ha dan dapat menampung sampah selama 20 tahun; rencana infrastruktur TPA 
Buluminung dengan sistem sanitary landfill meliputi jalan masuk dan fasilitas di lokasi, tapak 
dasar lapisan kedap air, pengelolaan air lindi, pengelolaan drainase, dan pengelolaan gas. 
Sedangkan pembagian luas lahan antara lain; jalan operasional 2.457 m², area kantor, garasi, 
bengkel sebesar 3.901 m², sarana instalasi pengolahan limbah 642 m², dan area pembuangan 
sampah 36.434 m² . 

Pada umumnya, sistem penanganan sampah di TPA di Indonesia masih menerapkan 
open dumping, cara ini cukup sederhana yaitu dengan membuang sampah pada suatu legokan 
atau cekungan tanpa mengunakan tanah sebagai penutup sampah. Sistem ini sudah tidak 
direkomendasi lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena tidak memenuhi 
syarat teknis suatu TPA Sampah. Open dumping sangat potensial dalam mencemari 
lingkungan, yaitu pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap 
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kedalam tanah), bau serta sebagai penyebab berbagai penyakit. Controlled landfill adalah 
sistem pengolahan sampah di TPA yang mendekati sistem sanitary landfill dimana sampah 
ditimbun pada TPA yang sebelumnya telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan dan 
lapisan (SEL) setiap harinya dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut 
dipadatkan oleh alat berat lalu ditutup oleh tanah. Berbeda dengan sistem sanitary landfill, 
pada controlled landfill timbunan sampah tidak ditutup setiap hari melainkan seminggu sekali. 
Secara umum controlled landfill akan lebih baik bila dibandingkan dengan open dumping dan 
sudah mulai dipakai di berbagai kota di Indonesia. 

Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI Sumsel mempunyai lahan seluas 1,4 hektar 
yang diperuntukan sebagai TPA baru dan direncanakan mampu menampung sampah yang 
berasal dari seluruh kelurahan/desa yang berada dalam kecamatan tersebut. Jumlah penduduk 
Kecamatan Teluk Gelam pada tahun 2014 sebanyak 22.331 jiwa, terdiri dari 11.396 jiwa laki-
laki dan 10.935 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kecamatan ini adalah 4.973. Jumlah 
rumah tangga yang paling banyak terdapat di desa Mulya Guna yaitu sebanyak 1.022 rumah 
tangga, sedangkan yang paling sedikit di desa Ulak Ketapang yaitu sebanyak 123 rumah 
tangga. Adapun tujuan penelitian ini adalah merencanakan TPA di Kecamatan Teluk Gelam 
dengan konsep controlled landfill berdasarkan analisis proyeksi penduduk, proyeksi timbulan 
sampah yang dihasilkan, umur layanan dan kapasitas tampung pada lokasi rencana TPA yang 
harus sesuai dengan proyeksi timbulan sampah, serta menganalisis dimensi dan kapasitas 
Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), dan merencanakan layout infrastruktur untuk mendukung 
proses pengelolaan sampah pada lokasi rencana TPA. 

METODELOGI PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan 
menggunakan data primer dan sekunder. Tahap awal dalam penelitian ini adalah studi 
literatur, selanjutnya dilakukan pengolahan data baik data kondisi eksisting maupun data 
analitik. Langkah terakhir adalah menganalisis rencana umur layan dan kapasitas TPA 
kemudian mendisain layout infrastruktur untuk mendukung proses pengelolaan sampah pada 
lokasi rencana TPA. Setelah mendapatkan hasil analisis, dilakukan pembahasan terhadap hasil 
tersebut kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap penelitian yang telah 
dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, tingkat 
pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk, standar timbulan sampah untuk kota sedang 
(liter/orang/hari), wilayah administratif, peta lokasi dan topografi TPA rencana, dan volume 
rata-rata lindi yang akan dialirkan ke IPL. 

Pengolahan data 

Pada tahap pengolahan data, dilakukan proses menghitung proyeksi volume timbulan 
sampah yang disesuaikan dengan luas lahan TPA yang tersedia, menghitung umur layanan 
TPA, dan menghitung dimensi dan kapasitas kolam lindi dengan persamaan matematis, 
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kemudian merencanakan proses pengelolaan sampah pada TPA dengan sistem controlled 
landfill. 

Rasio pertumbuhan dan proyeksi penduduk dalam menghitung proyeksi volume 
timbulan sampah menggunakan rumus geometrik. Dalam mengitung kesesuaian umur rencana 
(tahun) dengan umur layan TPA, maka pengelolaan sampah yang akan ditampung pada lahan 
TPA dibagi menjadi dua skenario, yaitu: 

a. Skenario 1, yaitu rencana penampungan sampah di TPA tanpa adanya kegiatan 
pengurangan (reduksi) sampah terlebih dahulu.  

b. Skenario 2, yaitu rencana penampungan sampah di TPA dengan kegiatan reduksi sampah 
sebelum ditampung pada lahan TPA. Sampah dipisahkan antara organik dan nonorganik dari 
sumbernya, kemudian diolah (direduksi) dengan target reduksi 20% sampah organik dan 
10% sampah nonorganik. 

Adapun persamaan umur rencana (CTPA) adalah sebagai berikut: 

CTPA = luas lahan yang tersedia x tinggi timbunan sampah maksimal (1) 

Debit lindi diperlukan dalam merencanakan IPL yang terdiri dari kolam anaerobik, 
kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam wetland, dengan persamaan sebagai berikut: 

  

  
     

 

dengan:     
 

Q = debit lindi (m³/jam) 
 

T = durasi hujan rerata (menurut Van Breen 4 jam) 
 

Tj = Waktu kejenuhan (menurut Ir. Masduki 0,5 jam) 
 

R = Banyaknya hujan dalam 1 bulan (diambil hujan terbesar dari 1 tahun) 
 

k = koefisien permeabilitas tanah yang terkompaksi (L/m² hari), 
 

  dihitung sebesar 0.864 liter/m² 
 

A = Luas lahan TPA (m²) yang dapat digunakan untuk lahan penimbunan 
 

Aanaerobik= luas/dimensi kolam anaerobik (m²) 
 

td = waktu tinggal lindi dalam kolam anaerobik (detik) 
 

H = kedalaman (m) 
 

Vkolom=  
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Asurface =   

dengan : 

Vkolom = volume kolom fakultatif (m3) 

cd = waktu detensi (detik) 

Asurface = luas area kolam fakultatif (m2) 

Vm = Q x td 

Am = Vm/ dm 

dengan : 

Vm = volume kolam maturasi (m3/hari) 

Am = luas kolam maturasi (m2) 

dm = kedalaman kolam maturasi (m) 

 Analisis data 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data yaitu pemilihan 
skenario pengelolaan sampah di TPA yang paling maksimum (sesuai tahun rencana), serta 
pembagian zona timbunan sampah dan zona rencana bangunan infrastruktur. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proyeksi penduduk diperlukan untuk mengetahui estimasi sampah yang dihasilkan hingga 
batas maksimum umur rencana. Data kependudukan diperoleh dari Teluk Gelam dalam angka 
Tahun 2015. Proyeksi penduduk pada tahun 2040 adalah 28.924 jiwa. Laju timbulan sampah 
mengacu pada Petunjuk Teknis Departemen PU mengenai perencanaan TPA untuk wilayah 
kota dengan kategori “Sedang”, yaitu sebesar 2 liter/orang/hari, Pada tahun ke-24 (2040), 
timbulan sampah yang dihasilkan kecamatan Teluk Gelam OKI sebesar 57,85 m³. 
Berdasarkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013, tinggi maksimal sampah dan tanah 
timbunan adalah maksimal 10 meter (untuk lahan berkontur datar) dimana setiap 3 m sampah 
dilakukan penimbunan tanah setebal 20 cm sebanyak 3 kali tumpukan sehingga total tinggi 
sampah dan timbunan adalah 9,8 m, atau 3 m + 0,2 m + 3 m + 0,2 m + 3 m + 0,2 cm = 9,8 m, 
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sehingga tinggi maksimal sampah pada TPA Teluk Gelam ditentukan sebesar 9 m (3 m x 3 
lapis sampah). 

Lahan yang diperuntukkan bagi instalasi pengolahan lindi, bangunan-bangunan 
penunjang (kantor, musola, jembatan timbang, garasi, dan sebagainya), jalan, serta zona 
penyangga direncanakan sebesar kurang lebih 4.000 m², sehingga lahan TPA yang dapat 
digunakan sebagai tempat penimbunan sampah sebesar 10.000 m². Untuk menghitung 
kapasitas tampung TPA rencana CTPA sesuai persamaan 1 yaitu: 

CTPA     = luas lahan yang tersedia x tinggi timbunan sampah maksimal 

= 10.000 m² x 9 m  
= 90.000 m³  

  

Dibawah ini adalah hasil analisa skenario 1 (tanpa reduksi) dan skenario 2 (dengan 
reduksi) pada sampah yang akan ditimbun pada lahan TPA: 

 

 

  

Gambar 1. Grafik Perbandingan Umur Layan TPA Teluk Gelam OKI dengan Skenario 1 dan 
2 
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Pada grafik 1, Skenario 1 hanya dapat menampung sampah maksimum (90.000 m³) 
hingga tahun 2037, sedangkan Skenario 2 dapat menampung sampah sesuai umur rencana, 
yaitu 24 tahun untuk 90.000 m³ sampah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
TPA Teluk Gelam menggunakan Skenario 2 agar sampah yang ditampung sesuai dengan 
umur rencana, yaitu 90.000 m³ sampah yang dapat ditimbun pada TPA selama 24 tahun 
rencana. Upaya reduksi pada Skenario 2 yaitu mereduksi sampah organik sebesar 20% 
pertahun dan nonorganik 10% pertahun. 

Luas lahan TPA yang dapat digunakan untuk lahan penimbunan direncanakan sebesar 
1.000 m² dari total 1,4 Ha lahan yang tersedia. Debit lindi yang akan diolah pada IPL TPA 
Teluk Gelam berdasarkan persamaaan 2 adalah: 

4	 	 jam	x	13,08	hari	x	0,864	liter/m²	x	1.000m² 

Q	 			86.400	detik/hari 

= 0,019 liter/detik  
= 1,64 m³/hari atau 0,000019 m³/detik  

Mekanisme pengolahan lindi pada IPL yang direncanakan di TPA Teluk Gelam adalah 
sebagai berikut: Kolam Anaerobik – Kolam Fakultatif – Kolam Maturasi – Wetland 

Berdasarkan persamaan 2 hingga persamaan 7, diperoleh kapasitas dan dimensi pada 
masing-masing kolam pengolahan lindi yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini: 

 Tabel 1. Rekapitulasi dimensi Unit Pengolahan Lindi (IPL) di TPA Teluk Gelam 

 No. Unit Pengolahan Lindi Panjang Lebar Kedalaman 

 1. Kolam Anaerobik 7,5 2,5 2 
 2. Kolam Fakultatif 4,06 1,35 1,2 
 3. Kolam Maturasi 1,3 1,1 1,2 
 4. Kolam Wetland 11,15 5,6 0,5 

 Dibawah ini adalah hasil analisa rencana layout infrastruktur pada lahan TPA yang terdiri 
dari blok TPA seluas 1.000 m² yang dibagi menjadi dua blok masing-masing seluas 5.000 m², 
disain kolam lindi (IPL), dan bangunan infrastruktur penunjang dengan luas total 4.00 
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Gambar 2. Layout rencana infrastruktur TPA Teluk Gelam OKI 

 KESIMPULAN 

Proyeksi timbulan sampah di Kecamatan Teluk Gelam adalah 57,85 m³/hari (tahun 2040). 
Luas lahan TPA rencana Teluk Gelam adalah 1,4 Ha (14.000 m²). Tinggi maksimum sampah 
direncanakan 9 meter, lahan yang direncanakan dapat digunakan sebagai tempat menimbun 
sampah sebesar 10.000 m², dan sisanya (4.000 m²) direncanakan berfungsi sebagai area bangunan 
infrastruktur pendukung TPA. Kapasitas tampungan sampah (CTPA) maksimum pada lahan TPA 
rencana sebesar 90.000 m² selama 24 tahun rencana. Pengolahan lindi pada TPA Teluk Gelam 
direncanakan terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam wetland 
yang disebut dengan IPL (Instalasi Pengolahan Lindi). Kapasitas lindi yang masuk ke dalam IPL 
rencana sebesar 0,000019 m³/detik. Dimensi masing-masing kolam (panjang, lebar, dan 
kedalaman) adalah; anaerobik (7,5 x 2,5 x 2) m, fakultatif (4,06 x 1,35 x 1,2) m, maturasi (1,3 
x1,1 x 1,2) m, wetland (11,15 x 5,6 x 0,5) m. Pada rencana infrastruktur TPA, zona penimbunan 
sampah pada luas lahan rencana (10.000 m²) dibagi menjadi dua blok, yaitu blok A dan blok B 
dengan masing-masing luas lahan 5.000 m². Bangunan infrastruktur tersebut telah sesuai 
dengan kriteria TPA berbasis Controlled Landfill yang meliputi rumah jaga, kantor pengelola, 
jembatan timbang, rumah genset, workshop dan gudang alat berat, hanggar komposting, IPL, 
sumur pantau, tempat cuci kendaraan, jalan akses, jalan operasi, zona penyangga, gudang, 
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toilet, dan musala. 
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ABSTRAK 

  
Pemukiman kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan sebaran lokasi dan luas kawasan, 
sedangkan kajian mengenai tingkat kekumuhan suatu kawasan dapat dilakukan dengan 
menganalisis data fisik dan non fisik pada kawasan tersebut. Hampir di setiap kecamatan yang 
ada di kota Palembang mempunyai kawasan kumuh. Pada penelitian ini, kecamatan yang 
menjadi fokus penelitian adalah kecamatan Ilir Timur II dan Kalidoni Palembang yang 
mempunyai sebaran kawasan kumuh yang cukup luas. Identifikasi pemukiman kumuh ini 
dapat memberikan informasi terkini mengenai tingkat kekumuhan kawasan sehingga nantinya 
dapat diterapkan penanganan yang sesuai. Metodologi penelitian dimulai dari penyusunan 
kriteria fisik dan non fisik kawasan, pengisian lembar kriteria tersebut sesuai hasil survei 
lapangan, analisis sebaran dan tingkat kekumuhan, serta analisis skala prioritas dan 
rekomendasi penanganan pada pemukiman kumuh. Kecamatan Kalidoni mempunyai sebaran 
pemukiman kumuh di 3 kelurahan, yaitu Kalidoni dan Sei Selayur (kumuh ringan), dan Sei 
Lais (kumuh sedang). Sedangkan di kecamatan IT II, sebaran pemukiman kumuh berada di 
seluruh kelurahan, yaitu 9 Ilir, Kuto Batu, dan 5 Ilir (kumuh berat), 1 Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir, 8 Ilir, 
10 Ilir, 11 Ilir, Duku, Lawang Kidul, dan Sungai Buah (kumuh sedang). Rekomendasi untuk 
“permukiman kembali/peremajaan” dengan tingkat kekumuhan kategori “berat” yaitu 
kelurahan 9 Ilir dan Kuto Batu (IT II), rekomendasi untuk kegiatan “pemugaran” adalah 
kawasan kelurahan Sei Lais (Kalidoni), 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, 11 Ilir, dan Sungai Buah (IT II). 
Rekomendasi untuk “peremajaan” adalah kelurahan Sei Selayur dan Kalidoni (Kalidoni), 
kelurahan 3 Ilir, 8 Ilir, 10 Ilir, Duku, dan Lawang Kidul (IT II). 
  
Kata kunci: Pemukiman, Pemukiman Kumuh, Karakteristik, Sebaran 
  
 PENDAHULUAN 
  

Perkembangan kota telah memberikan dampak terhadap tingginya laju urbanisasi dan 
tingginya kebutuhan lahan permukiman, salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya 
kawasan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak 
tertata dan mempunyai kepadatan bangunan yang tinggi, didominasi rumah tidak sehat 
disertai kepadatan penduduk yang tinggi. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 
dan pemukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh kemudian 
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menentukan pola penanganan yang terdiri dari pemugaran, peremajaan, dan pemukiman 
kembali. Proses identifikasi pemukiman kumuh terdiri dari kriteria indikator dan nilai yang 
mengkaji dari berbagai aspek sehingga analisis tingkat kekumuhan yang dihasilkan mendekati 
kondisi yang ada di lapangan, indikator tersebut meliputi aspek fisik pada sarana prasarana di 
sekitar lingkungan pemukiman, kondisi fisik bangunan, kondisi sarana sanitasi pemukiman, 
aspek perumahan, dan aspek non teknis (kepemilihan rumah dan tanah). 

Penelitian oleh Erick Sulestianson mengenai penanganan permukiman kumuh di 
Kelurahan Taman Sari dan Braga menyimpulkan bahwa permukiman kumuh di lokasi 
penelitian adalah identik ditinjau dari karakteristik penghuni, hunian, prasarana pendukung, 
dan spasial kawasan. Akan tetapi, penelitian ini tidak membahas mengenai tingkat 
kekumuhan dan rekomendasi penanganan yang tepat sasaran. Penelitian mengenai Clustering 
Permukiman Kumuh Surabaya oleh Patrica Bela menganalisis kondisi fisik lingkungan dan 
bangunan pada kawasan pemukiman kumuh serta legalitas lahan di pusat kota Surabaya 
dengan kesimpulan di lokasi tersebut termasuk kategori kumuh “sedang” dan “buruk”. 
Penelitian ini tidak mengkaji secara detail pada aspek non fisik seperti sanitasi, tingkat risiko 
kebakaran, program pemerintah, dan sebagainya. Penelitian oleh Ibnu Mardhani mengenai 
penanganan kawasan permukiman kumuh di tepi sungai Barito mengkaji secara detail 
mengenai perubahan fungsi kawasan tetapi tidak menganalisis sebaran dan tingkat 
kekumuhan kawasan 

 
Penelitian mengenai identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh di 

kecamatan Kalidoni dan Ilir Timur (IT) II kota Palembang ini merumuskan beberapa tujuan 
sebagai hasil dari kajian literatur dan kebutuhan mengenai rekomendasi dalam upaya 
perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari teridentifikasinya sebaran 
lokasi dan luas kawasan kumuh; tersedianya data kondisi fisik dan non fisik kawasan 
permukiman kumuh; teridentifikasinya tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh; dan 
memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan/stakeholder terkait hasil dari 
identifikasi kawasan kumuh. Lingkup wilayah perencanaan adalah kawasan permukiman 
kumuh di Kecamatan Kalidoni (seluas 2792 Ha) dengan tingkat kepadatan “sedang” (38,59) 
dan Kecamatan IT II (seluas 2588 Ha) dengan tingkat kepadatan tinggi (63,94). Kecamatan 
Kalidoni memiliki lima kelurahan, yaitu Sei Selincah, Sei Lais, Sei Selayur, Kalidoni, dan 
Bukit Sangkal. Kecamatan IT II memiliki 12 kelurahan, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 Ilir, 
Duku, Kuto Batu, Lawang Kidul, dan Sungai Buah. 

 
METODELOGI PENELITIAN 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah studi literatur, merumuskan kriteria dalam 
mengidentifikasi tingkat kekumuhan, survei, kompilasi data survei, pengolahan dan analisis 
data dengan output berupa rekomendasi bagi intansi terkait/stakeholder mengenai skala 
prioritas penanganan permukiman kumuh di lokasi penelitian. 

Identifikasi sebaran dan tingkat kekumuhan pemukiman terdiri dari lima kriteria, yaitu 
identifikasi sarana prasarana pada kawasan lingkungan (kondisi jalan, drainase, pengelolaan 
persampahan, dan pengamanan bahaya kebakaran), identifikasi kondisi fisik bangunan 
(kondisi fisik dan bangunan hunian), identifikasi sanitasi (pembuangan air limbah serta 
penyediaan air bersih dan air minum), identifikasi kondisi pemukiman, dan identifikasi aspek 
legalitas dan pemerintahan (status kepemilikan lahan dan program pemerintah). Dalam 
menganalisis kelima kriteria tersebut, diperlukan survei kuisioner dan observasi lapangan 
yang menghasilkan kompilasi data dan kemudian diolah dengan metode Likert untuk 
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mendapatkan besaran bobot, SI, I, skor, dan kategori. Metode pengambilan sampel adalah 
Probality sampling dengan teknik Simple random sampling, dimana pengambilan sampel 
anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 
itu. 

Pada metode likert, setiap segmen pertanyaan diberikan bobot, standar indeks (SI), 
indeks (I), dan skor dengan masing-masing persamaan seperti di bawah ini: 

Bobot				  jumlah	pertanyaan	pada	satu	segmen 25 (1) 

 jumlah	total	pertanyaan  

      
 

SI = jumlah skor jawaban pada satu segmen (2)
 

I = 
SI 

 
 

(3)
 

n 
  

      
 

Skor = Bobot x I  (4)
 

  
Setelah pengolahan data hasil survei identifikasi kawasan kumuh menggunakan skala 

Likert, penilaian akhir identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan sebagai akumulasi 
dari hasil perhitungan hasil pengolahan data survei tersebut. Dari penjumlahan berbagai 
peubah akan diperoleh diperoleh total nilai maksimum dan minimum setiap variabel kriteria. 
Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan ke dalam: 
1) Penilaian dinilai Kategori Kumuh Berat (55 - 75) 
2) Penilaian dinilai Kategori Kumuh Sedang (35 - 54) 
3) Penilaian dinilai Kategori Kumuh Rendah (15 – 34) 
  
  

Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan penilaian berdasarkan kategori tersebut di 
atas maka dilakukan penghitungan terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan 
formula sederhana sturgess yaitu: 

lai	Rentang	 NR 	  
Σ	Nilai	tertinggi 	Σ	Nilai	terendah (5) 

3  
 

   
 

  
Nilai rentang (NR) digunakan sebagai penilaian kategori kumuh berat, sedang, atau 

rendah dengan 
  
kategori sebagai berikut:   
a) Kategori Kumuh Berat, apabila NR = 55- 75 
b)  Kategori Kumuh Sedang, apabila NR = 35- 54 
c) Kategori Kumuh Rendah, apabila NR = 15– 34 

 
 
Berdasarkan  Rancangan  Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  tentang  Pedoman  Teknis 

  
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 

2013, penentuan urutan skala prioritas penanganan kawasan kumuh ditentukan dengan 
pertimbangan sebagai berikut: 
  
1) Prioritas 1, kelompok kumuh berat dan pertimbangan lain tinggi, yaitu klasifikasi C5 dan 

C6;  
  
2) Prioritas 2, kelompok kumuh sedang dan pertimbangan lain tinggi, yaitu klasifikasi B5 
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dan B6;  
3) Prioritas 3, kelompok kumuh ringan dan pertimbangan lain tinggi, yaitu klasifikasi A5 

dan A6;  
  
4) Prioritas 4, kelompok kumuh berat dan pertimbangan lain sedang, yaitu klasifikasi C3 

dan C4;  
5) Prioritas 5, kelompok kumuh sedang dan pertimbangan lain sedang, yaitu klasifikasi B3 

dan B4  
  
6) Prioritas 6, kelompok kumuh ringan dan pertimbangan lain sedang, yaitu klasifikasi A3 

dan A4;  
7) Prioritas 7, kelompok kumuh berat dan pertimbangan lain rendah, yaitu klasifikasi C1 

dan C2;  
  
8) Prioritas 8, kelompok kumuh sedang dan pertimbangan lain rendah, yaitu klasifikasi B1 

dan B2;  
  
9) Prioritas 9, kelompok kumuh ringan dan pertimbangan lain rendah, yaitu klasifikasi A1 

dan A2. Berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan  

  
Permukiman, maka pola penanganan yang merupakan upaya peningkatan kualitas 

permukiman meliputi; pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran 
terhadap pemukiman kumuh adalah kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta 
bersifat parsial yang meliputi perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum jika 
terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Peremajaan adalah 
kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan 
lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan 
masyarakat sekitar. Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat 
tinggal bagi masyarakat terdampak. Permukiman kembali adalah memindahkan masyarakat 
dari lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali 
karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  

Dari hasil survei, kecamatan Ilir Timur (IT) II mempunyai banyak sebaran kawasan 
kumuh yang berada di seluruh kelurahan yang ada. Kelurahan di IT II yang mempunyai 
jumlah kawasan kumuh terbanyak adalah Kuto Batu (25 RT). Hal ini disebabkan kawasan 
tersebut merupakan kawasan pasar tradisional yang telah ada dan berlangsung cukup lama 
sehingga penduduk setempat sebagian besar adalah pedagang baik yang berasal dari kawasan 
tersebut maupun pendatang yang menetap. Rumah yang berada di sekitar pasar tradisional 
Kuto didominasi jenis non permanen (rumah panggung) dan semi permanen. Bangunan 
permanen umumnya berupa ruko yang berada di sepanjang pinggir jalan utama. Kecamatan 
Kalidoni mempunyai sebaran kawasan kumuh yang lebih sedikit, bahkan di kelurahan Bukit 
Sangkal dan Sei Selincah tidak ditemui kawasan kumuh, yang disebabkan masih luasnya 
lahan/pekarangan yang dimiliki oleh setiap rumah sehingga kepadatan penduduk masih 
tergolong rendah. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 613 
 

Identifikasi data fisik dan non fisik kawasan dibagi menjadi lima kriteria, dengan 
uraian sebagai berikut: 
  
1. Kriteria sarana prasarana pemukiman, terdiri dari:  

a) kondisi jalan lingkungan; jalan sekitar, lebar, akses jaringan jalan  
  

b) drainase lingkungan; kondisi saluran, tinggi genangan, lama genangan  
c) infrastruktur persampahan; frekuensi pengangkutan sampah, tingkat pelayanan 

angkutan, bak sampah umum, sistem pengangkutan, sistem TPS, sistem pengangkutan 
ke TPA, kondisi TPA  

d) pengamanan bahaya kebakaran; jarak kran hidran, jalan akses masuk mobil damkar, 
keberadaan tandon air (kolam, air mancur, reservoir, sungai, danau, atau badan 
perairan)  

  
2. Kriteria fisik bangunan pemukiman, terdiri dari:  
  

a) kondisi fisik bangunan; jarak antar bangunan, keteraturan bangunan, bangunan liar, 
kepadatan  

  
b) kondisi bangunan hunian; kelayakan bangunan, langit-langit, dinding, lantai, jendela, 

ventilasi, lubang asap dapur, pencahayaan  
  

c) kondisi jalan; kondisi jalan, lebar jalan, akses jalan  
3. Kriteria sanitasi lingkungan pemukiman, terdiri dari:  
  

a) pembuangan air limbah; sistem septictank, jenis jamban, sistem MCK, dan kondisi 
MCK  

b) penyediaan air bersih dan air minum; jenis air bersih, kualitas air  
  
4. Kriteria kondisi pemukiman, terdiri dari; luas rumah, kondisi rumah hunian, halaman 

rumah, frekuensi kebakaran, dan sistem kelistrikan  
  
5. Kriteria legalitas dan pemerintahan, terdiri dari:  
  

a) aspek legalitas; status kepemilikan tanah, status kepemilikan rumah  
b) aspek pemerintahan; program pemerintah daerah  

  
Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pengisian kriteria diatas dari kegiatan 

survei dan mengolah data hasil survei tersebut menggunakan persamaan 1 hingga 4. Untuk 
menentukan tingkat kekumuhan pemukiman, dibuat tabel rekapan dari masing-masing kriteria 
untuk diidentifikasi nilai tertinggi dan nilai terendahnya, kemudian mencari nilai rentang 
(NR) berdasarkan persamaan 5. Dibawah ini adalah hasil analisis tingkat kekumuhan di 
kecamatan IT II dan Kalidoni: 
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Tabel 1.Hasil analisis tingkat kekumuhan kawasan pemukiman di kecamatan IT II dan 
Kalidoni 

    Luas    
 

 N Kec./ Luas kawasan
Karakteristik Kawasan NR

Tingkat
 

 o. Kel. (Ha) kumuh Kekumuhan  

   
 

    (Ha)    
 

 A IT II      
 

 1 1 Ilir 89,00 3,56 daerah pinggiran sungai, dekat kawasan industri 47,36 kumuh sedang
 

 2 2 Ilir 214,00 8,56 daerah belakang pertokoan 50,81 kumuh sedang
 

 3 3 Ilir 60,00 2,40 padat pemukiman, pusat perdagangan 49,53 kumuh sedang
 

 4 5 Ilir 256,00 10,24 padat pemukiman, pusat perdagangan 55,01 kumuh berat
 

 5 8 Ilir 486,00 19,44 daerah bisnis, pertokoan 52,36 kumuh sedang
 

 6 9 Ilir 479,00 19,16 daerah bantaran sungai, padat pemukiman 59,43 kumuh berat
 

 7 10 Ilir 31,00 1,24 daerah bantaran sungai, padat pemukiman 50,79 kumuh sedang
 

 8 11 Ilir 26,00 1,04 daerah bantaran kanal, padat pemukiman 44,04 kumuh sedang
 

 9 Duku 421,00 16,84 kawasan pendidikan, padat pemukiman 49,34 kumuh sedang
 

 10 Kuto Batu 33,00 1,32 pusat perdagangan, pinggiran sungai 56,06 kumuh berat
 

 
11 Lawang 

324,00 12,96 daerah pinggiran sungai, dekat kawasan industri 50,12 kumuh sedang  

 Kidul  

       
 

 12 Sungai Buah 139,00 5,56 daerah pertokoan 47,56 kumuh sedang
 

 B Kalidoni      
 

 
1 Bukit 

392,00  
perumahan kelas menengah

 
tidak kumuh  

 Sangkal   
 

       
 

 2 Kalidoni 406,00 11,60 padat pemukiman, dekat kawasan industri 29,42 kumuh ringan
 

 3 Sei Lais 802,00 14,58 berada pada pinggiran sungai 52,77 kumuh sedang
 

 
4 Sei Selayur 638,00 11,60

padat pemukiman, dekat kawasan industri, 
28,68 kumuh ringan  

 bantaran sungai  

       
 

 5 Sei Selincah 554,00 - padat pemukiman, pinggir sungai - tidak kumuh
 

  
Pada hasil analisa NR, diperoleh analisis tingkat kekumuhan pada kecamatan IT II 

yaitu pada seluruh kelurahan (12 kelurahan) yang tergolong kategori kumuh, dimana terdapat 
3 kelurahan termasuk kategori “kumuh berat” yaitu Kuto Batu, 9 dan 5 Ilir, serta 9 kelurahan 
lainnya termasuk kategori “kumuh sedang”. Kecamatan Kalidoni yaitu pada kelurahan 
Kalidoni dan Sei Selayur termasuk kategori “kumuh ringan”, serta kelurahan Sei Selayur 
termasuk kategori “kumuh sedang”. Persentase tingkat kekumuhan pada kedua kecamatan 
dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

 
persentase tingkat kekumuhan persentase tingkat kekumuhan pemukiman
pemukiman di kecamatan IT II di kecamatan Kalidoni

             

kumuh berat   kumuh sedang  tidak kumuh  sedang 
 

ringan 
 

    

Gambar 1. Persentase tingkat kekumuhan pemukiman di seluruh kelurahan pada kecamatan 
IT II dan Kalidoni 

  
Analisis penentuan rekomendasi kepada instansi terkait terhadap penanganan 
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kawasan pemukiman kumuh sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Rapermen PU 
tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
Tahun 2013 yang menghasilkan kesimpulan bahwa kawasan kumuh di Kecamatan Kalidoni 
dan Ilir Timur II terdiri atas pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali atau 
peremajaan. 
  

Tabel 2. Skala prioritas dan rekomendasi penanganan permukiman 
kumuh di kecamatan IT II dan Kalidoni Palembang 

  

No. Kecamatan Kelurahan 
Tingkat Pertimbangan Legalitas Prioritas Rekomendasi

 

Kekumuhan Lainnya Lahan Penanganan Penanganan  

   
 

1  Sei Lais kumuh sedang kumuh sedang Ilegal 5 Pemugaran
 

3 Kalidoni Sei Selayur kumuh ringan kumuh ringan Ilegal 7 Peremajaan
 

4  Kalidoni kumuh ringan kumuh ringan Ilegal 7 Peremajaan
 

1  1 Ilir kumuh sedang kumuh ringan Ilegal 8 Pemugaran
 

2  2 Ilir kumuh sedang kumuh ringan Ilegal 8 Pemugaran
 

3  3 Ilir kumuh sedang kumuh ringan Legal 8 Peremajaan
 

4  5 Ilir kumuh berat kumuh sedang Legal 6 Pemugaran
 

5  8 Ilir kumuh sedang kumuh sedang Legal 5 Peremajaan
 

6  9 Ilir kumuh berat kumuh sedang Ilegal 6 Permukiman
 

       kembali atau
 

 Ilir Timur 
II 

     Peremajaan
 

7 10 Ilir kumuh sedang kumuh ringan Legal 8 Peremajaan  

 
 

8  11 Ilir kumuh sedang kumuh ringan Ilegal 8 Pemugaran
 

9  Duku kumuh sedang kumuh ringan Legal 8 Peremajaan
 

10  Kuto Batu kumuh berat kumuh sedang Ilegal 6 Permukiman
 

       kembali atau
 

       Peremajaan
 

11  Lawang Kidul kumuh sedang kumuh ringan Legal 8 Peremajaan
 

12  Sungai Buah kumuh sedang kumuh ringan Ilegal 8 Pemugaran
 

KESIMPULAN 
  

Kondisi fisik dan non fisik kawasan dibedakan menjadi 5 kriteria yang menjadi acuan 
dalam penentuan kondisi eksisting pemukiman kumuh, yaitu kondisi fisik sarana prasarana 
pemukiman, kondisi fisik bangunan pemukiman, kondisi sanitasi lingkungan pemukiman, 
kondisi pemukiman, serta kondisi legalitas dan pemerintahan. Nilai rentang (NR) tertinggi di 
kecamatan Ilir Timur II berada pada kelurahan 9 Ilir (59,43), Kuto Batu (56,06), dan 5 Ilir 
(55,01). Sedangkan pada kecamatan Kalidoni, kelurahan Sei Lais mempunyai NR tertinggi 
(52,77), Kalidoni (29,42), dan Sei Selayur (28,68). Kecamatan Ilir Timur II mempunyai 
kelurahan dengan kategori “kumuh berat” yaitu kelurahan Kuto Batu, 9 dan 5 Ilir, kategori 
“kumuh sedang” yaitu kelurahan 1, 3, 8, 10, dan 11 Ilir, Duku, Lawang Kidul, dan Sungai 
Buah. Pada kecamatan Kalidoni, kelurahan yang mempunyai tingkat “kumuh sedang” adalah 
Sei Lais, tingkat “kumuh ringan” adalah Sei Selayur dan Kalidoni, serta “tidak kumuh” 
adalah Bukit Sangkal dan Sei Selincah. Rekomendasi untuk kegiatan “permukiman kembali 
atau peremajaan” adalah pada kawasan kelurahan dengan tingkat kekumuhan kategori 
“berat”, yaitu kelurahan 9 Ilir dan Kuto Batu di Kecamatan Ilir Timur II, sedangkan 
rekomendasi untuk kegiatan “pemugaran” adalah pada kawasan kelurahan Sei Lais 
(kecamatan Kalidoni), 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, 11 Ilir, dan Sungai Buah pada kecamatan Ilir Timur 
II. Rekomendasi untuk kegiatan “peremajaan” adalah pada kelurahan Sei Selayur dan 
Kalidoni (Kecamatan Kalidoni), kelurahan 3 Ilir, 8 Ilir, 10 Ilir, Duku, dan Lawang Kidul pada 
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Kecamatan Ilir Timur II  
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M. Yanis, Amrifan Saladin Mohruni, Irsyadi Yani 

 Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya, Palembang  
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ABSTRAK 
  

Pada proses pemesinan cairan pendingin digunakan sebagai pendinginan (cooling) dan 
pelumas (lubrication) guna meningkatan ketelitian dimensi dan geometrik produk. Karena 
cairan pendingin dari minyak mineral memberikan efek negatif pada kesehatan manuasia dan 
lingkungan. Pada saat ini bidang pemesinan mulai menggunakan minyak nabati sebagai cairan 
pendingin yang ramah lingkungan. Pada penelitian ini, melakukan pemodelan dan optimasi 
kondisi pemesinan end milling secara teknik statistik dengan response surface methodology 
(RSM). Pengujian dengan menganalisis pengaruh kecepatan potong dan kecepatan 
pemakanan terhadap kekasaran permukaan benda kerja uji. Rancangan penelitian 
menggunakan central composite design (CCD) dan analisis dilakukan dengan metode 
permukaan respon (RSM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan potong dan 
kecepatan pemakanan mempengaruhi kekasaran permukaan. Meningkatnya kekasaran 
permukaan lebih disebabkan oleh kecepatan pemakanan. Penyimpangan antara kekasaran 
permukaan yang terjadi dan prediksi rata-rata 5,13%. Kondisi optimum didapat pada 
kecepatan potong 31,09 m/min dan kecepatan pemakanan 61 mm/min dengan nilai kekasaran 
permukaan 2,55 µm. 
  

Kata Kunci: Proses Freis, Kecepatan Potong, Kecepatan Pemakanan, Kekasaran 
Permukaan. 

  
 PENDAHULUAN 

Cairan pendingin sering digunakan dalam proses pemesinan untuk menurunkan 
temperatur pemesinan agar tidak terjadi kerusakan mikrostruktur dari logam karena gesekan 
antara pahat dan benda kerja. Catatan penggunaan cairan pendingin antara lain 100 juta gallon 
pertahun di Amerika, dan lebih dari 7000 ton di Jerman. Jepang mencatat biaya pemakaian 
cairan pendingin mencapai 16% hingga 30% dari total biaya manufaktur (Raza, 2014). 
Konsumsi cairan pendingin meningkat bagi industri pemesinan. Di Eropa konsumsi cairan 
pendingin sekitar 320.000 ton pertahun dan sekitar dua pertiga bagian akan terbuang sebagai 
limbah. Sebagian besar cairan pendingin merupakan minyak mineral yang berbahan dasar 
petroleum. Efek negatif yang utama dari limbah minyak mineral adalah siklus karbon yang 
terbuka, polusi air permukaan, air tanah, tanah dan produk pertanian (Lawal, 2013). Cairan 
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pendingin berbahan dasar minyak nabati lebih disarankan karena minyak nabati mudah 
dibiodegradasi dan merupakan sumber terbarukan (Elmunafi, 2015). 

Minyak mineral membutuhkan bahan-bahan aditif, namun sebagian besar aditif yang 
dibutuhkan minyak mineral bersifat membahayakan bagi kesehatan. Penelitian melaporkan 
sekitar 80 % penyakit-penyakit yang berkenaan dengan pekerjaan operator disebabkan kontak 
dengan cairan pendingin. Data perkiraan menyatakan untuk Amerika sendiri pekerja yang 
terekspos cairan pendingin yaitu mencapai 700.000 hingga satu juta orang. Efek negatif cairan 
pendingin antara lain iritasi kulit, abrasi kulit, dermatitis, iritasi dan kegagalan pernafasan, 
kerusakan fungsi paru-paru dan kanker (Sultan, 2014). Minyak nabati tanpa aditif lebih 
unggul dibanding minyak mineral dalam hal anti keausan, anti gesekan, dan ketahanan 
fatigue. Struktur trigeliserida minyak nabati merupakan lapisan pelumas yang yang kuat 
berinteraksi dengan permukaan logam dalam mengurangi gesekan dan keausan (Lawal, 2011). 

Penelitian-penelitian telah dilakukan menggunakan minyak nabati dalam proses 
pemesinan.  Minyak Castor digunakan pada pemesinan bubut AISI 420 stainless steel 
(Elmunafi, 2015). Minyak bunga matahari digunakan pada pemesinan gurdi AISI 304 
stainlees steel (Sultan, 2014). Minyak sawit digunakan pada pemesinan gurdi paduan titanium 
(Lawal, 2013). Minyak kacang tanah digunakan dalam pemesinan bubut paduan Al dan Cu 
(Lawal, 2011). Penelitian yang menggunakan jenis minyak nabati lain sebagai cairan 
pendingin antara lain minyak kanola, rapeseed, kelapa, sesame, kedelai dan jagung  sesuai 
kelimpahan produk lokal (Lawal, 2013). 

Pada penelitian ini menggunakan minyak nabati pada pemesinan end milling. Kondisi 
pemesinan sebagai variabel bebas adalah kecepatan potong dan kecepatan pemakanan. 
Kekasaran permukaan merupakan variabel respon yang akan dioptimasi. Optimasi respon 
menggunakan Response Surface Methodology RSM). RSM mengadopsi teknik matematik 
dan statistik yang dibutuhkan dalam pemodelan dan analisis masalah optimasi. Desain 
eksperimen CCD digunakan dalam pengembangan first orde dan second-order pemodelan 
matematika. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pengujian pemesinan dilakukan menggunakan mesin freis vertikal (jenis mesin perkakas 
konvensional), memiliki daya maksimum 1,5 kW. Pemilihan kondisi pemesinan untuk Design 
of Experiment (DOE) yaitu kecepatan potong (Vc) dan kecepatan pemakanan (Vf) berdasarkan 
kemampuan mesin yang digunakan. Benda kerja menggunakan material baja karbon (C = 
0,3%) dengan dimensi 25 x 100 x 200 mm. Pahat High Speed Steel (HSS) dari jenis endmill 
berkode E GB/T6117. Diameter nominal pahat 12 mm dengan jumlah flute 4 buah. Pemesinan 
menggunakan cairan pendingin dari jenis minyak nabati (minyak sawit yang memilki 
viskositas 0.04576 cSt. Minyak nabati digunakan dalam campuran minyak dan air dengan 
komposisi antara air dan cairan pendingin berdasarkan beberapa literatur antara 10% s.d. 
20%. Pada penelitian ini komposisi antara cairan pendingin + pengemulsi dan air adalah 15 : 
85. Sebagai emulsifier digunakan Tween-80. Pelaksanaan penelitian mengikuti langkah-
langkah/tahapan prosedur ditunjukkan gambar 1.  

Data hasil pengujian akan dianalisis secara statistik untuk menentukan persamaan 
pemodelan dan nilai prediktif. Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology) 
digunakan untuk kalkulasi dalam software Design Experts 9.0.6.2. Metode Permukaan 
Respon adalah kumpulan teknik statistik dan matematika yang berguna untuk 
mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses. Metode ini memiliki aplikasi 
penting dalam desain, pengembangan, dan formulasi produk baru, serta peningkatan desain 
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produk yang sudah ada. Bidang RSM terdiri dari strategi eksperimental pengaruh parameter-
parameter proses atau independen variabel, pemodelan empiris secara statistik untuk 
mengembangkan hubungan antara hasil dan variabel proses serta metode optimasi untuk 
menentukan nilai-nilai dari variabel proses yang menghasilkan nilai-nilai yang diinginkan dari 
respon (Myers, 2009, Monthgomery, 2010).  

Dalam penelitian ini, variabel bebas seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan variabel 
respon yaitu kekasaran permukaan (Ra) dan prediksi model variabel respon, dinyatakan dalam 
Persamaan 1 sebagai berikut: 

  

                       (1) 
 

 dimana, Vc adalah kecepatan potong, Vf adalah kecepatan pemakanan, dan  C, k, l 
adalah konstanta untuk kekasaran permukaan. Persamaan (1) dapat dikonversi ke bentuk 
persamaan linier dengan transformasi logaritmik natural sebagai berikut: 

                         (2) 
  

  

 
Gambar 1.  Langkah-langkah pengujian yang dilakukan 
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Gambar 2.  Central Composite Design dari DOE yang dirancang 

  
Tabel 1. Rancangan variabel pengujian 

Level - Coding 
Lowest Low Center High Highest 

- 1.4142 - 1 0 1 1.4142 

Kecepatan Potong, Vc 2.64 6.78 9.99 13.94 31.09 

Kecepatan Pemakanan, Vf 13 35 61 87 187 

 atau dapat ditulis sebagai berikut: 

                      
(3) 

  
dimana y adalah variabel respon dari kekasaran permukaan, x1 dan x2 adalah transformasi 
logaritmik dari kecepatan potong dan kecepatan pemakanan. β0, β1, dan β2 merupakan 
parameter estimasi. Model order pertama (first order model) dari persamaan (3) ditulis 
sebagai berikut: 
  

                    (4) 
  
dan 

 (5) 

Untuk analisis secara statistik, persamaan diatas harus diubah ke bentuk polinomial 

untuk diselesaikan secara Response Surface Methodology. Variabel dari model diubah atau 

dikodekan sesuai dengan transformasi logaritmik alami (Sahin, 2006). 

Panjang pemesinan untuk setiap percobaan adalah 180 mm proses up milling.  
Pengukuran kekasaran permukaan menggunakan Roughness Tester HandySurf - Accretech 
dengan cut off 0.8 mm. Pengukuran diulang tiga kali dan diambil nilai rata-ratanya (µm). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian pemesinan ditunjukkan dalam tabel (2) di bawah ini. Analisis data 
untuk menentukan uji statistik dengan analisis varian (ANOVA), persamaan empirik, plot 
grafik dan nilai prediksi dianalisis menggunakan perangkat lunak Design Experts. 
  

Tabel 2. Data hasil pengujian kekasaran permukaan 

No 
Kondisi Pemotongan 

Kekasaran Permukaan 
Rata-Rata - µm 

Bentuk kode Bentuk Aktual 

Vc - m/min Vf - mm/min Vc - m/min Vf - mm/min
1 -1 -1 6,78 35 3,35 
2 1 -1 13,94 35 3,15 
3 -1 1 6,78 87 4,61 
4 1 1 13,94 87 3.09 
5 -1 0 2,64 61 4,62 
6 1.414 0 31,09 61 2,55 
7 0 -1.414 9,99 13 3,27 
8 0 1.414 9,99 187 5,13 
9 0 0 9,99 61 3,95 
10 0 0 9,99 61 3,80 

  
Berdasarkan analisis varian, data hasil pengujian menunjukkan bahwa Fcalculate (Fmodel) 

lebih besar dari Ftabel (F0.05,2,7 = 4.47) untuk taraf kritis 5% atau tingkat kepercayaan 95 %. 
Dan juga p value memberikan nilai significant pada model. Lack of fit menunjukkan no 
significant, ini berarti penyimpangan atau ketidak seragaman hasil yang terjadi masih 
dianggap normal dan persamaan empiris berbentuk kuadratik dapat diterima. Hal ini berlaku 
baik pada pemodelan order pertama (first order) maupun pada order kedua (second order). 
  
  

Tabel 3. Analysis of variance (ANOVA) 

Source F Value 
P Value 
Prob ˃ F 

Keterangan Model 

Model 10.23 0.0081 Significant 
First Order 

Lack of Fit 22.58 0.1597 Not Significant 
Model 6.30 0.0494 Significant 

Second Order 
Lack of Fit 19.93 0.1629 Not Significant 

  
Hubungan fungsional pada first order model dan second order model didapat persamaan 

(6) dan persamaan (7) di bawah ini. 
  

                       
(6) 

  

            
(7) 
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Berdasarkan persamaan (6) yang dihubungkan dengan persamaan (1) dan tabel (1), 

maka didapat persamaan untuk prediksi kekasaran permukaan yaitu persamaan (8) sebagai 
berikut: 

  

                           
(8) 
  
  

       

 
Gambar 3.  Pengaruh kondisi pemesinan terhadap kekasaran permukaan 

  
  

  

Gambar 4.  Kekasaran permukaan hasil pengujian (R) dan prediksi (P) 
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 Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kecepatan potong terlihat berbanding terbalik 
terhadap kekasaran permukaan. Sementara itu kekasaran permukaan membesar dengan 
meningkatnya kecepatan pemakanan. Dari hasil ini plot penyimpangan antara kekasaran 

permukaan yang terjadi dan kekasaran permukaan prediksi rata-rata 5,13%, hal ini 
menunjukkan bahwa data yang didapat sudah baik.  

Berdasarkan pengujian bahwa minyak nabati yang digunakan memiliki kemampuan 
yang baik sebagai cairan pendingin Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 
lain (Hafis, 2008). Kondisi terbaik didapat pada posisi kecepatan potong 31,09 m/min dan 
kecepatan pemakanan 61 mm/min dengan nilai kekasaran permukaan 2,55 µm. 
  

  
Gambar 5.  Grafik 3D pengaruh kondisi pemesinan terhadap kekasaran permukaan 

KESIMPULAN 

Pengujian pemesinan end milling untuk optimasi kekasaran permukaan akibat pengaruh 
kondisi pemesinan yang dipilih telah dilakukan, dengan kesimpulan : 
- Menggunakan Response Surface Methodology dapat menganalisis optimasi dan prediksi 

dari kondisi pemesinan yang dilakukan. 
- Kecepatan potong dan kecepatan pemakanan sangat mempengaruhi kekasaran permukaan 

yang terjadi. Dimana dengan meningkatnya kecepatan potong maka kekasaran permukaan 
yang terjadi lebih halus. Dan kekasaran permukaan akan membesar dengan meningkatnya 
kecepatan pemakanan. 

- Penyimpangan antara kekasaran permukaan yang terjadi dan prediksi rata-rata 5,13%, hal 
ini menunjukkan bahwa data yang didapat sudah baik.  

- Kondisi optimum didapat pada posisi kecepatan potong 31,09 m/min dan kecepatan 
pemakanan 61 mm/min dengan nilai kekasaran permukaan adalah 2,55 µm. 
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ABSTRAK 
  

Sebagian besar wilayah Indonesia berupa rawa, banyak pembangunan prasarana seperti pabrik, 
instalasi pipa, dilakukan dalam lingkungan air rawa. Air rawa umumnya mempunyai kadar asam 
tinggi, dan mengandung sulfat, khlorida  yang melebihi kondisi normal dimana zat-zat ini diketahui 
lebih agresif dalam  menyebabkan korosi. Korosi adalah proses perusakan, pengurangan ukuran 
atau pengikisan terhadap suatu material yang disebabkan adanya reaksi dengan lingkungannya. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indro Widiono Sumantri didapatkan laju korosi pada air rawa 
dalam waktu pencelupan 24 jam, 48 jam, dan 72 jam rata-rata adalah 0,156 mm/tahun,  Dan laju 
korosi pada air bersih dalam waktu pencelupan 24 jam, 48 jam dan 72 jam adalah rata-rata 0,065 
mm/tahun. Laju korosi pada air rawa lebih cepat kurang lebih dua setengah kali dibandingkan 
dengan korosi pada air bersih. Hal ini mengindikasikan besarnya ancaman terhadap infrastruktur 
logam yang dibangun dikawasan air rawa, sehingga perlu antisipasi secara cermat. 
  
Kata kunci: Korosi, Air rawa, Perkerasan logam 
  
   
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korosi diantaranya, faktor lingkungan dan 
metalurgi. Faktor lingkungan diantaranya adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam larutan 
disekitar logam, pH, temperatur, kecepatan aliran, turbulensi, kandungan oksigen, gelombang dan 
sebagainya, adalah variabel-variabel yang mempengaruhi laju korosi suatu logam. Sedangkan 
faktor metalurgi merupakan faktor yang ada di dalam logam itu sendiri yang terkait erat dengan 
terjadinya korosi pada suatu logam, misalnya koherensi, slip, dislokasi, deformasi plastis dan 
potensial antarmuka logam. Tulisan ini akan membahas satu aspek dari lingkungan yang 
berpengaruh terhadap laju korosi logam, yaitu lingkungan air rawa dimana banyak suprastruktur 
pembangunan harus berada pada lokasi tersebut karena luasnya wilayah rawa ini di Indonesia. 
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Tabel 1. Lahan Basah di Indonesia. 

No Pulau 
Luas 

  ( x 1000 ha) 
1 Sumatera 11.819 
2 Jawa 1.590 

3 
Bali dan Nusa 
Tenggara 196 

4 Kalimantan 9.501 
5 Sulawesi 2.015 
6 Papua dan Maluku 14.144 

Sumber: Data dari Atlas Sumber Daya Tanah Eksplorasi Indonesia (Puslitbangtanak, 2000) 
  

Lahan basah adalah salah satu dari banyaknya lingkungan yang terdapat di Indonesia. Banyak 
lahan basah di wilayah Indonesia berupa rawa, sungai, danau, dll. Lahan basah adalah lahan yang 
selalu tergenang air sehingga bila terdapat struktur baja pada lahan tersebut maka sangat 
berpotensial untuk terjadi korosi.. Pada lahan basah seperti air rawa dan lumpur rawa memiliki 
kandungan unsur sulfat, khlorida dan nitrat yang melebihi kondisi normal air tanah. Unsur-unsur ini 
merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada logam. Air dan lumpur rawa 
mengandung zat organik, humus yang tinggi sehingga pH-nya rendah yang mengakibatkan air rawa 
bersifat asam.  

Karat sebutan orang awam terhadap korosi menjadi penyebab utama kerusakan material yang 
umumnya terbuat dari logam sehingga menimbulkan kerugian (Fontana, 1986). 

Berdasarkan data sumber daya tanah eksplorasi skala 1:1000.000, maka diperoleh total 
daratan Indonesia sekitar 188,2 juta ha, yang terdiri dari lahan basah seluas 39,3 juta ha dan lahan 
kering seluas 148,9 juta ha. Pada Tabel 1 dapat dilihat bagian-bagian lahan basah di Indonesia. 

Data pada Tabel 1 diatas menunjukkan bagaimana potensialnya daerah rawa sebagai bagian 
dari wilayah pembangunan di Indonesia. Dari data itu juga dapat dibayangkan betapa besarnya 
kerugian negara berupa dampak langsung maupun dampak tidak langsung bila infrastruktur 
pembangunan diwilayah tersebut tidak memperhatikan atau memepertimbangkan faktor korosi pada 
logam. 
  
Tujuan  
a. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui laju korosi baja pada air rawa dalam 

perbandingannya terhadap air bersih. 
b. Mengukur sejauh mana laju korosi ini harus diantisipasi dalam rangka meminimalisasi kerugian 

pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan logam sebagai bahan baku 
utama.  
  

Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang sudah didapat oleh  Indro Widiono 

Sumantri (1) ini diantaranya adalah pengetahuan tentang kualitas air rawa  dan unsur yang 
terkandung didalamnya dalam kaitannya dengan laju korosi logam. Dalam hal ini diambil sampel 
air rawa kawasan Jakabaring-Palembang. 

Dari hasil pengukuran didapat kualitas air rawa di Jakabaring adalah sbb: 
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Tabel 2. Kualitas air rawa Jakabaring*) 
No: pH Unsur 

Sulfat 
mg/l 

Unsur 
Chlorida  
mg/l 

Air 
rawa  

4,28 0,91 0,76 

Air 
bersih 

7,02 0,048 0,21 

*) Pengukuran pada bulan Januari 2011. 
  
Batasan Masalah 
 Dalam tulisan ini aspek-aspek yang dibahas meliputi analisis dampak korosi di lahan rawa 
terhadap kerugian negara dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan logam baja sebagai 
bahan baku,  
  
LANDASAN TEORI 
Besi dan Baja 

Baja merupakan paduan yang terdiri dari besi dan karbon serta unsur lainnya. Karbon 
merupakan salah satu unsur yang penting karena dapat meningkatkan kekerasan dan keuletan baja. 
Pada industri, baja merupakan logam yang banyak digunakan baik dalam bentuk pelat, lembaran, 
pipa, batang, profil dan sebagainya. Menurut komposisi kimianya baja dibedakan menjadi 2 bagian 
yaitu : 
  
Baja Karbon 

Baja karbon adalah perpaduan antara besi dengan karbon sebagai unsur utama paduannya. 
Paduan ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan paduan lain yaitu mempunyai sifat 
kuat, ulet, keras, dan tangguh. Sifat-sifat ini banyak dipengaruhi oleh jumlah kandungan karbon 
yang dimiliki oleh baja tersebut. Semakin banyak karbon yang dikandung, maka semakin keras dan 
kuat baja tersebut, dan sebaliknya semakin sedikit unsur karbon maka semakin lunak baja tersebut. 
Baja karbon memiliki unsur lain tetapi masih dalam batas-batas tertentu yang tidak banyak 
berpengaruh terhadap sifatnya. 

 Baja karbon dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu : 
a. Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah mengandung unsur karbon ≤ 0,2 %. Baja ini mempunyai kekuatan relatif 
rendah, lunak, ulet, mudah dibentuk dan dimesin. Baja ini umumnya digunakan untuk 
konstruksi umum yang dibuat untuk baja profil rangka bangunan, baja tulangan beton, dan 
rangka kendaraan. 

b. Baja Karbon Sedang 
Baja karbon sedang mempunyai unsur karbon antara 0,2 – 0,5 %. Baja karbon sedang ini 
mempunyai ketangguhan, kekuatan yang baik, mampu bentuk dan mesin yang baik. Baja ini 
biasanya digunakan untuk komponen-komponen mesin seperti roda gigi, poros, dan rantai 

c. Baja Karbon Tinggi 
Baja karbon tinggi mempunyai unsur karbon antara 0,5 – 1,7 %. Baja ini mempunyai sifat yang 
keras dan kuat. Baja ini digunakan untuk perkakas yang biasanya memerlukan sifat tahan aus 
yang tinggi misalnya digunakan untuk mata bor, mata pahat, kikir, dan gurdi. 
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Baja Paduan (Alloy Steel) 
Baja paduan adalah baja yang kedalamnya ditambahkan unsur-unsur selain karbon untuk 

mendapatkan sifat-sifat tertentu pada logam. 
Sifat-sifat itu misalnya: 
a. Untuk memperbaiki sifat mekanik baja (kekerasan, keliatan, kekuatan tarik dan sebagainya) 
b. Untuk mendapatkan sifat mekanik tertentu misalnya tetap keras pada suhu tinggi. 
c. Untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia misalnyaketahanan terhadap  reaksi 

oksidasi dan reduksi. 
  

Klasifikasi baja paduan berdasarkan proses elemen paduannya: 
a.  Low Alloy Steel, jika elemen paduannya ≤ 2,5 % 
b.  Medium Alloy Steel, jika elemen paduannya 2,5 – 10 % 
c. High Alloy Steel,  jika elemen paduannya  > 10 % 
  
Korosi pada Baja 

Korosi adalah proses perusakan, atau pengikisan terhadap permukaan suatu material yang 
disebabkan adanya reaksi dengan lingkungannya, yang biasanya diasosiasikan ke material berbahan 
logam.  

Secara umum terdapat 4 komponen dasar yang menyebabkan terjadinya proses korosi, yang 
dapat dilihat pada gambar 1 yaitu : 

 
Gambar 1. Sel Korosi Sederhana 

  (1).Anoda,  (2) Katoda, (3) Elektrolit, 
  (4) Hubungan Listrik 

  
1.  Anoda  

Logam anoda adalah logam yang  bersifat anodik terhadap logam lainnya yang berkontak 
langsung dengannya. Pada logam anodik terjadi reaksi oksidasi yang berupa penguraian atom 
logam menjadi kation disertai dengan pelepasan sejumlah e- yang jumlahnya sama dengan valensi 
logam tersebut. Reaksi oksidasi tersebut adalah : 

M    →    Mn+   +    ne- 

  

2. Katoda 
Logam katoda adalah logam yang bersifat katodik terhadap logam lainnya. Pada logam ini 

terjadi reaksi reduksi yang berupa penyerapan e- yang berasal dari logam anodik pada bagian 
permukaan logam. Reaksi reduksi tersebut adalah  

  
2H+  +   2e-  →  2H......   untuk pH < 7 
O2    +    2H2O   +    4 e-  →     4 OH-      ...................untuk pH > 7 
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3.  Elektrolit 
Elektrolit adalah larutan yang bersifat menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. 

Elektrolit dapat berupa air , berupa tanah serta udara yaitu pada korosi atmosfer. 
  

4.  Hubungan Listrik 
Terdapat hubungan arus listrik antara kedua logam yang anodik dan katodik sehingga 

memungkinkan terjadinya aliran e- dari anoda ke katoda. 
Bila keempat faktor ini berada dalam satu keadaan, maka reaksi korosi atas suatu logam 

dimungkinkan.  
  

Jenis-jenis Korosi 
Korosi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Korosi merata (general)  
 Korosi merata merupakan korosi yang terjadi pada suatu logam secara menyeluruh, sebagai 
contoh: korosi yang terjadi pada tiang-tiang penyangga pada penambangan lepas pantai.  
2. Korosi sumuran (pitting corrosion)  

Korosi sumuran adalah korosi lokal yang secara selektif menyerang bagian permukaan logam 
yang selaput pelindungnya tergores atau retak akibat perlakuan mekanik atau mempunyai tonjolan 
akibat dislokasi atau mempunyai komposisi heterogen dengan adanya inklusi, segregasi dan 
presipitasi. 
  

  
Gambar 2. Korosi Sumuran  

  
3. Korosi arus liar (stray-current corrosion)  
 Korosi arus liar adalah korosi yang disebabkan oleh adanya arus konvensional yang 
mengalir dalam arah berlawanan dengan aliran elektron, besarnya dipengaruhi oleh besar kecilnya 
arus dari luar.  
  

  
Gambar 3. Korosi Arus Liar  

  
4. Korosi celah  
 Korosi yang terjadi pada daerah celahan, yaitu daerah yang terdapat pada antara dua 
permukaan yang dilapiskan. Misalnya pada celah yang timbul akibat sambungan ( pipa yang 
dipasang flange), celah yang timbul akibat sambungan baut, mur dan celah-celah lainnya. Teori 
tentang korosi celah yang dianut hingga saat ini adalah timbulnya beda konsentrasi oksigen didalam 
dan diluar celah. Daerah diluar celah dengan konsentrasi oksigen yang tinggi akan menjadi katodik 
dan daerah didalam celah dengan konsentrasi oksigen yang rendah akan menjadi anodik. 
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Gambar 4. Korosi Celah 

  
5. Korosi logam tak sejenis (galvanik)  
 Korosi galvanik adalah korosi yang disebabkan adanya dua logam tak sejenis (dissimilar 
metals) yang bergandengan (coupled) membentuk sebuah sel korosi basah sederhana.  

  
  

Gambar 5. Korosi Galvanik  
  
6. Korosi erosi  
 Korosi erosi adalah korosi yang disebabkan akibat gerak relatif antara elektrolit dan 
permukaan logam. Korosi ini biasanya disebabkan karena terjadinya proses-proses elektrokimia dan 
efek-efek mekanik seperti abrasi dan gesekan.  
  
7. Korosi retak tegang 
 Korosi yang terjadi akibat adanya gabungan antara lingkungan korosif dan tegangan luar. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi retak tegang adalah temperatur, komposisi logam, 
tegangan dan struktur logam. 
  
8. Korosi batas butir  
 Korosi batas butir adalah korosi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian struktur kristal pada 
batas butir yang memiliki kedudukan atom-atom secara termodinamika yang kurang mantap 
dibandingkan atom-atom pada kedudukan kisi sempurna.  
  

  
 Gambar 6. Korosi Batas Butir 

  
9. Korosi Selektif (Selective Corrosion) 
 Korosi selektif adalah terlarutnya suatu unsure yang bersifat lebih anodic dasi suatu paduan. 
Korosi ini menyerang seluruh permukaan yang terbuka sehingga bentuk keseluruhan tidak berubah, 
namun demikian hilangnya sebuah unsur paduan dalam jumlah besar menjadikan logam berpori-
pori dan hampir tanpa kekuatan mekanik lagi. 
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Lokasi  sampel Air Rawa 
Tempat pengambilan air rawa adalah di daerah Jaka Baring-Palembang. Pengambilan air rawa 

dilakukan di 3 titik dan diambil nilai rata-ratanya. 
  
Unsur Klorida Air 
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran  unsur klorida dalam air adalah sebagai 
berikut : 
a. Atur pH air yang akan diuji dengan menggunakan larutan H2SO4 sampai pH 7. 

b. Tambahkan 1 ml larutan kalium kromat, kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 sampai warna 
merah bata mulai terlihat pada titik akhir titrasi. 

c. Hitung kadar klorida dari air dalam mg perliter. 

Unsur Sulfat pada Air 
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran  unsur sulfat dalam air adalah sebagai 
berikut : 
a. Pengujian ini menggunakan spektrofotometer yang bekerja pada panjang gelombang 380-400 

nm yang dilengkapi dengan kuvet yang mempunyai ketebalan tembus cahaya 4 cm. 

b. Tambahkan 1 ml larutan penyangga asetat kemudian dikocok dan didiamkan selama 2 menit. 

c. Tambahkan 5 ml larutan asam, kemudian encerkan dengan air sampai tanda batas. 

d. Diamkan selama 8 menit dan segera diukur. 

  
PEMBAHASAN 
Data Pengujian Komposisi 

Pengujian komposisi ini bertujuan untuk mengetahui kadar tiap unsur pembentuk bahan. 
Hasil pengujian komposisi dapat dilihat pada table 3. sebagai berikut : 

  
Tabel 3. Komposisi Kimia Baja  

No 
Nama 
unsur 

Simbol
Kadar 
(%) 

1 Ferro Fe 98,69 

2 Carbon C 0,131 

3 Phosphors P 0,009 

4 Sulfur S 0,020 

5 Mangan Mn 0,543 

6 Nikel Ni 0,060 

7 Chromium Cr 0,036 

8 Silicon Si 0,091 
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Dari hasil pengujian komposisi, maka baja ini termasuk baja karbon rendah karena memiliki 
kadar karbon yaitu 0,131% dan sisanya adalah unsur paduan. Klasifikasi baja lunak ini banyak 
digunakan pada bidang konstruksi, penempaan dan permesinan. 
  
Hasil Pengujian Metallografi 

Hasil pengujian metallografi dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini sebagai berikut: 
  

                                                      
Gambar 7. Struktur Mikro Spesimen  Pembesaran 500 x 

  
Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa kristal  ferrite (yang berwarna terang) dan kristal pearlite ( 

yang berwarna gelap) pada raw material. Butir kristal ferrite yang lebih banyak dari pearlite 
menunjukan sifat material yang tidak terlalu keras.  

  
Pengujian Air 
 Pengujian  air dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur didalam air yang  dapat 
mempengaruhi lajunya korosi. Hasil pengujian unsur air dapat dilihat pada table 4. sebagai berikut : 
  

Tabel 4. Hasil Pengujian unsur-unsur air 

No Sampel 
Sulfat Chlorida 

(mg/ℓ) (mg/ℓ) 

1 air bersih 0,048 0,21 

2 air rawa 0,91 0,76 

  
 
Hasil Pengujian Korosi 
  

  
Gambar 8. Laju korosi baja pada air rawa 
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Laju Korosi spesimen yang dicelupkan dalam air bersih 
Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan laju korosi yang dicelupkan dalam air rawa. 

  
Tabel 5. Data  perhitungan laju korosi 

No Waktu celup 
Laju Korosi 
(mm/tahun) 

1  Pencelupan 24 jam 0,0817 

2  Pencelupan 48 jam 0,0673 

3  Pencelupan 72 jam 0,0557 

  

  
Gambar 9. Grafik laju korosi baja  dalam air bersih 

  
Pada gambar 9. dapat dilihat laju korosi pada air bersih dalam waktu pencelupan 24 jam, 48 

jam dan 72 jam adalah 0,0817 mm/tahun, 0,0673  mm/tahun, 0,0557 mm/tahun. 
  

  
Gambar 10. Grafik laju korosi dalam air bersih dan air rawa 

  
Pada gambar 10 dapat dilihat bahwa laju korosi yang paling besar terjadi pada spesimen yang 

dicelupkan pada air rawa dibandingkan dengan air bersih. Laju korosi rata-rata pada air rawa 
sebesar 0,1615 mm/tahun sedangkan pada air bersih sebesar 0,0682 mm/tahun. 

  
KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Laju korosi pada lingkungan air rawa  adalah kurang lebih dua setengah kali lebih cepat dari 

korosi dilingkungan air bersih. 
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2. Unsur-unsur yang mempercepat terjadinya laju korosi pada air rawa diantaranya adalah  
kandungan unsur khlorida dan sulfat.  

  

Saran 

Pembangunan infrastruktur yang melibatkan unsur baja sebagai bahan baku utama 
dilingkungan lahan basah harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek korosi logam agar 
daya guna yang didapatkan menjadi maksimal. 
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ABSTRAK 

  

Penggunaan bahan bakar fosil meningkat setiap tahunnya, mengharuskan untuk mecari sumber 
energi alternatif sebagai langkah penghematan energi. Cangkang biji karet merupakan limbah 
perkebunan, dan damar adalah produk hutan yang jumlahnya berlimpah di Indonesia dan biasa 
digunakan di industri sebagai perekat. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan terhadap 
metode pembriketan yaitu pada proses pembuatan perekat. Perekat yang digunakan adalah damar, 
tidak seperti perekat pada umumnya yang dicampur air, pembuatan damar menjadi perekat briket 
dicampurkan dengan kerosin. Pada proses pembriketan diberikan variasi perbedaan ukuran serbuk 
arang 30 mesh : 50 mesh : 70 mesh dan rasio campuran bahan baku (arang cangkang biji karet : 
perekat damar : LDPE) 85%:5%:10%, 80%:10%:10%, 75%:15%:10% dengan berat total tiap 
sampel 100 gr. Didapatkan hasil dengan kualitas yang optimal pada variabel ukuran serbuk arang 
70 mesh dan rasio bahan baku 75%:15%:10% dengan nilai kalor 7343 kal/gr, kadar abu 4.13%, 
kadar volatile matter 33.56%, kadar fixed carbon 56.18% dan kadar inherent moisture 6.13%. 
Kadar inherent moisture terendah sebesar 5.85% didapatkan pada variabel ukuran serbuk arang 30 
mesh dengan rasio 75%:15%:10%. 

Kata kunci: Analisa Proksimat, Biobriket, Cangkang Biji Karet, Damar, LDPE 

PENDAHULUAN 

Produksi dan konsumsi energi per kapita telah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat 
pembangunan negara. Namun, karena sumber energi berbasis minyak bumi yang saat ini digunakan 
secara luas telah menurun, sumber energi baru terbarukan telah difokuskan oleh banyak studi 
penelitian terkini [1]. Proyek Bioenergi bertujuan untuk mengem-bangkan teknologi pemanasan 
yang bersih juga meningkatkan kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat tradisional yang 
bergantung pada sumber bahan bakar kayu [2].  

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi terus 
meningkat [3]. Biomassa merupakan sumber energy primer ketiga terbesar di dunia setelah minyak 
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dan batubara [4]. Sistem desinfikasi biomassa menjadi salah satu solusi untuk pemanfaatan 
biomassa. Seperti pelet biomassa, briket, yang sering digunakan untuk produksi bioenergi. [5]. 

Cangakang biji karet berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pada pembuatan briket. 
Selain pemanfaatan cangkang biji karet yang belum umum, cangkang biji karet juga ditemukan 
dalam jumlah yang cukup banyak terutama di wilayah Indonesia.  

Cangkang biji karet adalah produk samping dari pohon karet yang telah menyebabkan 
pencemaran lingkungan di perkebunan karet [6]. Pemanfaatan ekonomi pohon karet sebagian besar 
difokuskan pada lateks karet dan sangat sedikit diperhatikan potensi kegunaan dari produk 
sampingnya. Meskipun telah mengalami kemajuan signifikan pada pengolahan air limbahnya [7], 
namun hanya sedikit literatur tentang pengolahan produk samping ini [8].  

Biobriket adalah proses konversi limbah pertanian menjadi memiliki kepadatan tinggi dan 
energi terkonsentrasi pada bahan bakar briket [9]. Briket memiliki kualitas yang lebih unggul dan 
manfaat lingkungan dibandingkan dengan batubara karena mereka berasal dari sumber daya 
terbarukan [10].  

Proses konversi biomassa menjadi biobriket selain melibatkan teknik penekanan biomassa, 
juga melibatkan proses karbonisasi biomassa tersebut. Karbonisasi dikenal sebagai proses yang 
memungkinkan manusia untuk menghasilkan arang. Sebagai bahan bakar padat premium, arang 
digunakan di seluruh dunia untuk keperluan memasak domestik, pemurnian logam dan produksi 
bahan kimia [11].  

Kualitas biomassa yang dipadatkan (briket) tergantung pada sejumlah variabel proses 
(temperatur, tekanan, bahan pengikat dan campuran biomassa sebelum pemanasan). Pengikat 
meningkatkan karakteristik kohesif dari biomassa dengan membentuk gel dengan air, membantu 
menghasilkan produk yang lebih tahan [12]. Setiap jenis pengikat mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Syarat utama dari pengikat adalah harus ikut terbakar dan dapat menambah nilai kalor, 
penambahan pengikat yang tidak semestinya (baik jenis maupun komposisinya) akan dapat 
mengurangi nilai kalor dari briket. [13]. 

Kualiatas biobriket dipengaruhi oleh ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel maka 
nilai kalornya semakin besar dan nilai volatile matter, ash content akan semakin kecil. Namun, 
semakin kecil ukuran partikel maka inherent moisture akan semakin tinggi. Ukuran partikel yang 
kecil menyebabkan pori-pori biobriket semakin kecil sehingga air yang terdapat di dalamnya sulit 
menguap pada proses pengeringan [14]. 

Penelitian sebelumnya [15] menggunakan perekat kanji pada proses pembriketannya dan 
didapatkan nilai kalor yang tinggi. Pada penelitian ini digunakan damar sebagai perekat, didapatkan 
nilai kalor yang lebih tinggi lagi dan kadar volatile matter yang lebih rendah dari penelitian 
sebelumnya. Penggunaan damar sebagai perekat dapat membantu menciptakan biobriket dengan 
kualitas yang maksimal. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Variabel Bebas 

1. Rasio bahan perekat damar dengan biobriket cangkang biji karet dan plastik LDPE. 
2. Ukuran serbuk arang cangkang biji karet pada saat pengayakan. 

Variabel Terkontrol 

1. Rasio campuran LDPE sebesar 10%. 
2. Temperatur karbonisasi 550oC. 
3. Waktu karbonisasi selama 1 jam. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah muffle furnace, ayakan dengan ukuran 30, 
50, dan 70 mesh, alat pencetak briket Specimen Mount Press, neraca analitik, cawan porselin, 
cawan silika, cawan kuarsa, cawan kurs, hot plate, dessicator, spatula, loyang/ nampan, batang 
pengaduk, beaker gelas, stopwatch.  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, cangkang biji karet, bahan perekat damar, 
LDPE, minyak tanah. 

Prosedur Penelitian 

Persiapan Bahan Baku 

Prosedur pembuatan arang dari cangkang biji karet dengan proses karbonisasi: 

1) Cangkang biji karet dan LDPE dibersihkan dari pengotornya. 
2) Jemur cangkang biji karet sampai kering. 
3) Hancurkan cangkang biji karet. 
4) Cangkang biji karet yang telah dihancurkan dimasukkan ke dalam cawan porselin. 
5) Kemudian dilakukan karbonisasi menggunakan furnace dengan temperatur 550 oC selama 60 

menit, angkat dan dinginkan. 
6) Arang cangkang biji karet kemudian digerus dalam cawan porselin dan diayak dengan ayakan 

dengan sieve 30, 50, dan 70 mesh. 

Prosedur Pembuatan Perekat Damar 

1) Timbang getah damar sesuai dengan variasi komposisi yang diinginkan. 
2) Tambahkan minyak tanah dan aduk larutan tersebut dengan kecepatan konstan hingga terbentuk 

larutan yang pekat (berubah menjadi kental). 
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Pembriketan 

1) Mencampurkan hasil arang yang telah dikarbonisasi dengan perekat damar pada lumpang alu, 
lalu ditambahkan LDPE yang ukurannya telah diperkecil dengan berat total pencampuran 
sebesar 100 gr. Dan diaduk sampai rata. Dengan perbandingan campuran untuk setiap variabel:  

Tabel 1. Perbandingan Campuran untuk Setiap Variabel 

Ukuran 
sampel 

Komposisi % 

 
 *CK Perekat LDPE

Mesh 
30 

85 5 10 
80 10 10 
75 15 10 

Mesh 
50 

85 5 10 
80 10 10 
75 15 10 

Mesh 
70 

85 5 10 
80 10 10 
75 15 10 

  

Keterangan: *CK = Cangkang biji karet 
2) Memasukkan adonan cetakan. Kemudian cetakan dipress menggunakan alat pencetak briket. 
3) Setelah itu briket yang sudah jadi dibiarkan dalam suhu kamar selama 2 x 24 jam. 
4) Briket yang telah jadi siap dilakukan uji proximat 

Prosedur Uji Kualitas Briket  

Penelitian ini menghasilkan produk berupa briket cangkang biji karet yang perlu dilakukan 
pengujian. Uji proximat terhadap briket meliputi: Nilai Kalor (Calorific Value) dengan prinsip: 
Nilai kalor ditentukan dengan cara membakar contoh di dalam calorimeter bomb. Kadar Air 
Lembab (Inherent Moisture) dengan prinsip: Kadar air dapat ditentukan dengan car menghitung 
kehilangan berat dari contoh yang dipanaskan pada kondisi standar. Kadar Abu (Ash Content) 
dengan prinsip: Kadar abu ditentukan dengan cara menimbang residu (sisa) pembakaran sempurna 
dari contoh pada kondisi standar. Kadar Zat Terbang (Volatile Matter) dengan prinsip : Kadar zat 
terbang ditentukan dengan cara menghitung berat contoh yang dipanaskan (tanpa oksidasi) pada 
kondisi standar, kemudian dikoreksi terhadap kadar air lembab.Kadar Karbon Padat (Fixed Carbon) 
dengan prinsip: Kadar karbon padat ditentukan dari jumlah kadar air lembab, abu, dan zat terbang 
dikurangi 100 %. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisa proximate meliputi: nilai kalor 
(calorific value), Inherent moisture, kadar abu (ash), volatile matter, dan fixed carbon. 

Nilai Kalor 

  

  

Gambar 1. Pengaruh Ukuran dan Komposisi Cangkang Biji Karet Terhadap Nilai Kalor Biobriket 

 Pada gambar 1 menunjukan bahwa terdapat hubungan antara rasio bahan baku dan ukuran 
serbuk terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Nilai kalor tertinggi didapatkan pada sampel dengan 
rasio 75% arang cangkang biji karet, 15% damar dan 10% LDPE sebesar 7343 kal/gr. Jika ditinjau 
dari ukuran serbuk arang, nilai kalor tertinggi didapatkan pada sampel dengan ukuran serbuk 70 
mesh. Nilai kalor terendah didapatkan pada sampel dengan ukuran serbuk 30 mesh. Meskipun pada 
rasio ukuran serbuk arang mesh 50 dan 70 tidak terlalu menunjukan perbedaan nilai kalor yang 
signifikan. Hal ini karenakan perbedaan ukuran serbuk arang lebih mempengaruhi nilai kadar air 
(Inherent moisture) pada biobriket.  

Penggunaan damar sebagai perekat pada pembuatan biobriket dapat meningkatkan nilai 
kalor. Hal ini disebabkan damar mengandung hidrokarbon dan tidak bersifat thermoplastik yang 
membuat briket sulit terbakar seperti perekat yang digunakan pada umumnya. Peningkatan nilai 
kalor dengan penggunaan perekat damar tidak terlepas dari cara pembuatannya. Perekat dibuat 
dengan melarutkan damar dan minyak tanah kemudian diaduk hingga membentuk adonan pekat dan 
mengkilap. 

Penambahan LDPE pada pembuatan biobriket dari cangkang biji karet ini juga menjadi 
penyebab kenaikan nilai kalor hingga mencapai angka 7000 kalori/gr. Penambahan LDPE pada 
pembuatan biobriket dapat menyebabkan meningkatnya nilai kalor Karena LDPE menmpengaruhi 
kadar Inherent moisture dan ash content yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan 
dengan tanpa adanya LDPE [17]. 
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Inherent Moisture 

 

Gambar 2. Pengaruh Ukuran dan Komposisi Cangkang Biji Karet Terhadap Inherent Moisture 
 Pada gambar 2 menunjukan bahwa kadar air cenderung berkurang seiring dengan 

berkurangnya jumlah arang yang digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan biobriket. 
Cangkang biji karet masih mengandung kadar air yang cukup tinggi meskipun cangkang biji karet 
telah di karbonisasi pada temperature 500oC, ternyata masih banyak air yang tertinggal pada pori-
pori serbuk arang cangkang biji karet. 

Pada setiap komposisi campuran bahan baku, kadar air pada briket memiliki kecenderungan 
meningkat pada ukuran serbuk arang yang semakin mengecil. Ditinjau dari ukuran serbuk arangnya 
maka hal ini dikarenakan adanya perbedaan besar kecilnya pori-pori antar serbuk arang yang 
mampu menyimpan air. Pada briket dengan ukuran mesh yang semakin besar memiliki kerapatan 
(densitas) yang lebih rendah, pori-pori briket menjadi lebih besar. Kondisi ini mengakibatkan 
penguapan air menjadi lebih mudah ketika dilakukan pengeringan. Ukuran serbuk arang yang 
semakin kecil memiliki densitas yang lebih tinggi, sehingga semakin besar area kontak dengan 
udara yang mampu mengikat air, penyerapan air pada arang terjadi setelah proses karbonisasi 
selesai. Besarnya jumlah air yang diserap tergantung pada kondisi udara dan tempat dimana arang 
tersebut disimpan. 

Pada biobriket dengan ukuran serbuk arang 30 mesh memiliki kerapatan yang lebih rendah 
sehingga pori-pori briket menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan sampel dengan ukuran 50 
mesh dan 70 mesh. Kondisi ini menyebabkan penguapan air lebih mudah pada saat dilakukan 
pengeringan sehingga pada saat dilakukan pengujian kadar air yang tersisa hanya sedikit 
dibandingkan briket dengan kerapatan yang lebih tinggi. 

Kadar Abu 

 

Gambar 3. Pengaruh Ukuran dan Komposisi Cangkang Biji Karet Terhadap Kadar Abu. 
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 Pada gambar 3 hubungan antara komposisi bahan baku dengan kadar abu menunjukan bahwa 
kadar abu tertinggi dimiliki oleh sampel ukuran serbuk arang 30 mesh dengan rasio bahan baku 85 
% arang cangkang biji karet, 5% damar dan 10% LDPE kadar abu sebesar 5,018%. Sedangkan yang 
terendah yaitu dimilik oleh sampel ukuran serbuk 70 mesh dengan rasio bahan baku 75% arang 
cangkang biji karet, 15% damar dan 10% LDPE nilai kadar abu sebesar 4,13%.  

Pada gambar menunjukan ukuran serbuk dengan mesh 30 memiliki kadar abu yang lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan ukuran serbuk arang 50 mesh dan 70 mesh. Tinggi rendahnya 
kadar abu dipengaruhi oleh jenis bahan baku arang dan sempurna atau tidaknya proses karbonisasi. 
Proses karbonisasi yang tidak sempurna akan menghasilkan arang yang tidak matang sehingga 
unsur kayu masih terdapat di dalam arang tersebut dan menghasilkan briket dengan kadar abu yang 
tinggi. Sedangkan jika karbonisasi berjalan dengan sempurna, maka dari proses tersebut akan 
dihasilkan arang yang murni sehingga kadar abu menjadi lebih sedikit. Kadar abu diharapkan 
serendah mungkin, karena kadar abu yang tinggi akan mengurangi nilai kalor dan dapat 
memperlambat proses pembakaran.  

Besarnya kadar abu setelah bahan baku menjadi briket cenderung naik, hal ini karena ketika 
terjadi proses karbonisasi, maka massa air dan zat mudah terbang lainnya akan keluar atau menguap 
sehingga mengurangi massa bahan baku secara keseluruhan, padahal massa abu yang ada pada 
bahan baku tidak berkurang sehingga kadar abu yang merupakan perbandingan massa abu dengan 
massa bahan akan naik.  

Tidak banyak yang bisa dilakukan secara maksimal agar kadar abu briket yang dihasilkan 
bisa sesuai dengan standar. Karena kadar abu ini terkait dengan karakteristik bahan baku yang 
digunakan. 

Kadar Zat Terbang 

  

  

Gambar 4. Pengaruh Ukuran dan Komposisi Cangkang Biji Karet Terhadap Kadar Zar Terbang. 

 Gambar 4 menunjukkan bahwa biobriket yang memiliki kadar zat terbang tertinggi pada 
sampel dengan rasio 85% arang, 5% damar dan 10% LDPE dengan kadar Volatile matter sebesar 
40,43%. Kadar Volatile matter terendah yaitu terdapat pada sempel dengan rasio 75% arang, 15% 
damar dan 10% LDPE dengan kadar Volatile matter sebesar 33,56%.  
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Pengaruh rasio bahan baku terhadap kadar zat Volatile matter yaitu semakin banyak 
cangkang biji karet dalam rasio komposisi bahan baku akan menghasilkan kadar volatile matter 
yang tinggi, sebaliknya semakin sedikit cangkang biji karet maka kadar volatile matter akan 
semakin kecil.  

Ditinjau dari ukuran serbuk arang pada biobriket dengan ukuran serbuk arang yang semakin 
kecil diperoleh kadar volatile matter yang semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh zat volatile 
matter yang mudah terbakar pada suhu maksimum karbonisasi. Sehingga proses pengarangan 
memberikan kesempatan untuk menguapkan kadar volatile matter sebanyak-banyaknya. Akibatnya 
pada saat pengujian diperoleh kadar volatile matter yang rendah, sesuai dengan kriteria kualitas 
briket arang yang baik. 

Pada biobriket 30 mesh memiliki kerapatan yang lebih rendah, pori-pori pada briket menjadi 
lebih besar. Kondisi ini mengakibatkan pada saat proses pengujian kadar volatile matter 
memerlukan waktu yang lebih cepat sehingga volatile matter belum teruapkan secara maksimal 
dibandingkan dengan briket yang dengan kerapatan lebih tinggi yaitu briket 50 dan 70 mesh bahwa 
kayu dengan kerapatan yang tinggi akan menghasilkan briket dengan kadar volatile matter yang 
rendah.   

 Fixed Carbon 

  

  

Gambar 5. Pengaruh Ukuran dan Komposisi Cangkang Biji Karet Terhadap Nilai Karbon Padat 

 Pada gambar 5 diatas menunjukan bahwa karbon padat yang dihasilkan dipengaruhi oleh kadar 
Inherent moisture, kadat abu dan kadar Volatile matter yang dihasilkan oleh masing-masing sampel. 
Maka semakin besar kadar air lebab, kadar abu dan kadar zat terbang maka akan semakin kecil 
karbon padat yang dihasilkan, sebaliknya semakin kecil kadar Inherent moisture, kadar abu dan 
kadar Volatile matter maka semakin besar karbon padat yang dihasilkan.  

Pada gambar 6 menunjukan fixed carbon yang terbesar terdapat pada sampel dengan mesh 
70 dan komposisi 75% cangkang biji karet, 15% damar dan 10% polietilen dengan nilai fixed 
carbon sebesar 56,18%. Hal ini menunjukan semakin tinggi nilai fixed carbon nilai kalornya akan 
semakin besar. Sedangkan kadar fixed carbon berbanding terbalik dengan kadar inherent moisture, 
kadar abu, dan kadar zat terbang karena semakin tinggi ketiga nilai tersebut maka nilai fixed carbon 
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akan semakin rendah. Sebaliknya nilai fixed carbon akan mencapai titik maksimum ketika kadar 
inherent moisture, kadar abu dan kadar Volatile matter mencapai titik minimum. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa untuk mendapatkan biobriket dengan waktu pembakaran yang cukup lama dan 
waktu penyalaan relatif lebih singkat maka diperlukan kadar fixed carbon yang tinggi. 

  

KESIMPULAN  

1. Damar dapat dimanfaatkan sebagai bahan perekat pada pembuatan biobriket, karena penggunaan 
damar sebagai perekat terbukti dapat meningkatkan kualitas biobriket yang dihasilkan. 

2. Rasio bahan baku biobriket yang memiliki nilai optimal adalah 75% arang cangkang biji karet, 
15% damar dan 10% polietilen dengan ukuran serbuk arang 70 mesh, dimana nilai kalor yang 
yang dihasilkan sebesar 7343 cal/gr. Semakin besar jumlah damar yang ditambahkan, semakin 
baik kualitas biobriket. 

3. Pengaruh ukuran serbuk arang pada pembuatan briket berbanding lurus terhadap kadar abu, 
kadar zat terbang dan kadar karbon padat, dimana semakin kecil ukuran serbuk arang, semakin 
kecil kadar abu dan zat terbang dari biobriket. Sebaliknya ukuran serbukarang berbanding 
terbalik terhadap nilai kadar air lembab dimana semakin kecil ukuran serbuk arang, semakin 
tinggi kadar air lembab dari biobriket.  
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ABSTRAK 

 Limbah logam Cr (VI) merupakan logam berat yang berbentuk ion-ion logam bebas dan kompleks 
yang sangat susah untuk diuraikan. Pengurangan konsentrasi Cr (VI) dengan menggunakan 
membran ultrafiltrasi dilakukan dengan cara memvariasikan laju alir 4, 5, 6 dan 7 Lpm, dan sistem 
filtrasi yaitu 3µ, 1µ, karbon aktif dan membran ultrafiltrasi. Konsentrasi Cr (VI) yang digunakan 
sebesar 100 ppm yang dilewatkan ke dalam sistem ultrafiltasi secara batch kemudian dilakukan 
pengukuran konsentrasi keluaran dari Cr (VI) dengan menggunakan Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS) dari masing-masing sistem filtrasi dan variasi laju alir. Dari hasil 
penelitian ini didapatkan laju alir maksimum dari sistem membran ultrafiltasi ini sebesar 7 Lpm, 
Pada laju alir 7 Lpm, filtrasi 3µ mampu menurunkan konsentrasi Cr (VI) sampai 1,02 ppm 
(98,98%), 1µ mampu menurunkan konsentrasi sampai 1,00 ppm (99,00%), karbon aktif mampu 
menurunkan konsentrasi sampai 27%, dan membran ultrafiltrasi mampu menurunkan konsentrasi Cr 
(VI) sampai 0.5 ppm (99,50%). 

 Kata kunci: Logam Cr (VI), Membran Ultrafiltrasi, Laju Alir, Karbon Aktif, AAS 

PENDAHULUAN 

Air limbah logam berat Cr (VI) merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya 
khususnya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Limbah logam tersebut biasanya akan berbentuk 
ion-ion bebas dan kompleks yang sangat susah untuk diuraikan oleh alam. 

Limbah logam Cr (VI) banyak berasal dari indusrti pelapisan logam, kulit, tekstil. Untuk 
limbah logam Cr (VI) ini mempunyai toksisitas yang sangat tinggi LC 5096 jam, 2.000 – 20.000 g/l 
terutama Cr(VI)/krom heksavalen dimana bersifat toksik yang dapat menyebabkan kanker kulit dan 
saluran pernapasan (Sugiharto, 1987).  

Logam Cr adalah unsur logam dengan nomor atom 24, Massa atom (Mr = 51,996 gr/mol) 
dengan besarya energi ionisasi pertama 651,1 kJ/mol, energi ionisasi kedua 1590,1 kJ/mol, dan 
energi ionisasi ketiga mencapai 2987,1 kJ/mol. Logam Cr  juga memilii isotop 6 sehingga sering 
dijumpai ada logam Cr (III), Cr (IV) dan Cr (VI). Logam Cr salah satu logam yang bersifat racun 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 646 
 

jika sampai masuk atau kotak dengan tubuh manusia diantaranya adalah ruam kulit, perut mual, 
masalah pernapasan. Jika telah lama terakumulasi didalam tubuh akan mengakibatkan kerusakan 
ginjal dan hati, kanker hingga menyebabkan kematian (Polar, H. 1994). 

Partikel logam Cr (VI) memiliki diameter yang sangat kecil (<10µm) jika berada di udara 
(U.S. EPA, 1984). Pada lingkungan perairan logam Cr (VI) bersifat sangat reaktif sehingga sangat 
mudah untuk mengikat anion yang terdapat pada lingkungan tersebut sehingga membentuk anion 
kompleks atau dapat juga membentuk Cr (III) dengan cara bereaksi dengan reducing agent (EPA, 
1998). Dengan kondisi ini maka diameter Cr (VI) yang berada pada lingkungan air akan semakin 
besar pada saat berada pada lingkungan udara. 

Dari data limbah yang dihasilkan beberapa industri terlihat bahwa industri pelapisan logam 
mengasilkan logam Cr yang lebih tinggi dibanding limbah yang berasal dari penyamakan kulit dan 
tekstil. Dimana kadar maksium air limbah Cr (VI) yang diizinkan untuk di buang kelingkungan 
hanya 0,5 ppm. 

Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri 

  

Ultrafiltrasi merupakan pemisahan dengan membran berpori yang dapat memisahkan air 
dari padatan mikro yang berasal dari molekul besar dan koloid. Ukuran pori rata-rata untuk 
membran ultrafiltrasi adalah 10-1000Ao.  

Membran ultrafiltrasi sintetis pertama kali disintesa oleh Bechhold dari collodion (nitro 
cellulose). Perkembangan pesat ultrafiltasi dimulai sejak tahun 1969 ketika Abcor (divisi dari Koch 
Industries) berhasil mendisain ultafiltrasi skala industri dengan membran berbentuk tubular (Baker, 
2004). 

Modul ultrafiltrasi dapat dijumpai dalam bentuk tubular dan plate and frame. Namun 
dengan pertimbangan ekonomis, dan untuk senyawa yang relatif non fouling bentuk spiral wound 
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lebih banyak dipakai saat ini untuk menggantikan bentuk tubular atau plate and frame. Sistem 
operasi Ultrafiltrasi dapat dibedakan atas 1) bacth process dan 2) continous process (Baker 2004). 

Sistem ultrafiltrasi batch merupakan sistem filrasi sederhana satu tahap dengan melakukan 
recycle sebagian permeat, sedangkan ultrafiltrasi kontinyu merupakan filtrasi dua atau tiga tahap 
sehingga memungkinkan didapat permeat dalam kuantitas yang besar. 

Pada proses pemisahan penggunaan membran, faktor tekanan menjadi parameter yang 
sangat penting karena agar dapat terjadinya proses filtrasi dibutuhkan suatu tekanan yang dijadikan 
sebagai driving force. Tekanan yang terjadi ini berhubungan dengan laju alir cairan yang melewati 
membran. Pada penelitian ultrafiltrasi untuk menghilangkan kandungan logam Fe2+ pada air rawa 
terlihat bahwa semakin besar laju alir maka semakin besar logam Fe2+ yang mampu dipisahkan 
(Prahady S, et al. 2014). Tetapi kemampuan ini harus tetap diimbangi oleh kemampuan atau pun 
daya tahan pori-pori membran tersebut terhadap tekanan yang diterimanya. 

Aplikasi ultrafiltrasi banyak dijumpai pada electrocoat paint, produksi keju, klarifikasi jus 
buah, pemisahan emulsi minyak dan air, pemurnian air, produksi enzim dan lain-lain. Berbagai 
penelitian mengenai ultrafiltrasi dijumpai dalam literatur (Yeh, 2002; Vela et al 2007; Shao et al 
2009, Mori et al 2013). 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini digunakan K2Cr2O7 sebagai bahan baku Cr (VI), yang kemudian dibuat 
menjadi larutan 100 ppm. Larutan Cr (VI) tersebut dilewatkan secara batch kedalam rangkaian 
peralatan membran ultrafiltrasi dengan memvariasikan laju alir 4, 5, 6 dan 7 Lpm (liter per menit). 
Keluaran dari membran tersebut berupa kandungan Cr (VI) dianalisa menggunakan  Atomic 
Absorption Spectrophotometer (AAS). 

 Rangkaian Peralatan 

 

Gambar 1.  Rangkaian Peralatan Penyerapan Cr (VI) 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari bahan baku yang digunakan dengan kandungan Cr (VI) sebesar 100 ppm, memiliki pH 
sebesar 5,5 didapatkan hasil yaitu: 
Konsentrasi Cr (VI) pada 3 mikron 

Dari hasil keluaran pada filtrasi 3 mikron, penurunan konsentrasi Cr (VI) pada 4 Lpm dan 5 
Lpm sama yaitu sebesar 3 ppm. Sedangkan pada 6 Lpm dan 7 Lpm mulai pengalami penurunan 
konsentrasi yang cukup besar, dimana penurunan konsentrasi Cr (VI) terbesar yaitu pada 7 Lpm 
sebesar 98.98% atau mencapai 1.02 ppm. 

 

Gambar 2. Hubungan Laju Alir dan Konsentrasi Cr(VI) pada 3 mikron 

   Ini menunjukkan bahwa media filtrasi dengan ukuran 3 mikron cukup memberikan hasil 
yang signifikan terhadap pengurangan konsentrasi Cr (VI) pada suatu larutan. Ini tidak terlepas 
dengan ukuran diameter dari molekul Cr (VI) yang menjadi lebih besar jika berada pada media cair 
dibanding jika berada pada media udara. Ketika laju alir diperbesar, maka semakin mudah melepas 
kandungan Cr(VI) di dalam larutan tersebut. 

  
Konsentrasi Cr (VI) pada 1 mikron 

Pada filtrasi menggunakan ukuran 1 mikron, kondisi yang sama juga terjadi pada 3 Lpm dan 
4 Lpm, dimana konsentrasi Cr (VI) keluaran sebesar 3 ppm. Kondisi ini disebabkan karena kinerja 
filtrasi yang dalam hal ini dipengaruhi oleh tekanan dan ukuran pori-pori tidak terlalu berpengaruh. 
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Gambar 3. Hubungan Laju Alir dan Konsentrasi Cr(VI) pada 1 mikron 

Penurunan Cr (VI) akan mulai mengalami perubahan yang cukup besar jika kita menaikkan 
flowrate menjadi lebih besar, ini terlihat pada 6 Lpm dan 7 Lpm. Dimana masing-masing 
konsentrasi keluaran Cr (VI) sebesar 2.75 ppm dan 1.02 ppm. Ini menunjukkan bahwa jika flowrate 
memberikan pengaruh yang cukup besar terhapap proses filtasi. Semakin tinggi flowrate, 
menyebabkan terlepasnya ion Cr (VI) dalam larutan ditambah semakin kecilnya pori dari membran 
filtrasi tersebut. 
  
Konsentrasi Cr (VI) pada Karbon Aktif 

Pada penyerapan konsentrasi Cr (VI) menggunakan karbon aktif sebagai media adsorpsi 
memberikan hasil penyerapan maksimum sebesar 17% pada flow rate 4 Lpm. Berbeda halnya 
dengan filtrasi pada adsorpsi ini sangat dipengaruhi oleh waktu tinggal, artinya semakin rendah laju 
alir flowrate maka semakin tinggi kemampuan adsorben dalam mengadsorpsi suatu senyawa. 

  

Gambar 4. Hubungan Laju Alir dan Konsentrasi Cr(VI) pada Karbon Aktif 

  Kondisi ini berbanding terbalik dengan proses filtrasi yang dilakukan pada sistem membran 
ultrafiltrasi, karena semakin rendah laju alir maka akan memperluas bidang kontak serta waktu 
kontak antara larutan Cr (VI) dan absorbennya. 
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Konsentrasi Cr (VI) Pada Membran UF 

  Disini membran UF memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengurangan 
konsentrasi Cr (VI) mecapai 1.00 ppm. Pada laju alir 6 Lpm dan 7 Lpm memperlihatkan pengaruh 
flow rate sebagai driving force. Membran ultrafiltrasi memiliki ukuran yang lebih kecil daripada 
membran mikrofiltrasi. Semakin kecil ukuran pori membran membuat partikel Cr (VI) yang lolos 
semakin sedikit. 

 

Gambar 5. Hubungan Laju Alir dan Konsentrasi Cr(VI) pada Membran UF 

KESIMPULAN 

1. Pengurangan konsentrasi logam Cr (VI) dari rangkaian peralatan membran UF dengan 
memvariasikan laju alir didapatkan hasil maksimum pada 7 Lpm. 

2. Pada laju alir 7 Lpm, filtrasi 3µ mampu menurunkan konsentrasi Cr (VI) sampai 1,02 ppm 
(98,98%), 1µ mampu menurunkan konsentrasi sampai 1,00 ppm (99,00%), karbon aktif mampu 
menurunkan konsentrasi sampai 27% , dan membran ultrafiltrasi mampu menurunkan 
konsentrasi Cr (VI) sampai 0.5 ppm (99,50%).  

3. Hasil yang dicapai pada penelitian ini belum mencapai standar kadar konsentrasi Cr (VI) yang 
boleh untuk dibuang kelingkungan (0.05 ppm). 

4. Perlu penambahan laju alir dan memperbesar diameter dari Cr (VI) untuk dapat mencapai 
standar kadar konsentrasi Cr(VI) yang dibuang ke lngkungan. 
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 ABSTRAK 
  

Pembahasan rumah sadar energi secara umum sangat terkait dengan istilah rumah hemat energi.  
Penggunaan kata sadar menekankan rumah tidak sekedar obyek penghematan energi namun sebagai 
tempat tinggal untuk menumbuhkan kesadaran penghuninya akan keberlanjutan energi yang 
dibangun atas kepedulian, kebersamaan dan kemandirian anggota keluarga yang menempatinya, 
dari masa ke masa. Makalah ini merupakan model kajian pemikiran yang tidak mengguna metode 
penelitian spesifik dan lebih pada analisis isi terkait rumusan strategi penghematan energi di 
Indonesia.  Hasil pembahasan berupa tradisi sadar energi rumah tinggal Nusantara, rumah sadar 
energi masa kini, serta perilaku sadar energi sebagai solusi masa depan. Hasil pemikiran mencoba 
memberi alternatif solusi krisis energi di masa depan dalam wujud rumah sadar energi, tidak saja 
sebagai ruang peduli energi, namun juga memberi tempat tinggal bersama dalam pengelolaan energi 
serta memberi semangat untuk mencapai kemandirian energi. 

Kata Kunci: Tradisi, Sistem, Perilaku Sadar Energi Nusantara  

  
  
PENDAHULUAN  

Masalah energi di Indonesia hampir tidak pernah selesai dibahas baik oleh kalangan mana 
saja, dengan keluasan dan kedalaman isunya, di beragam tempat, mulai dari dulu hingga sekarang, 
hingga produk penyelesainnya. Namun demikian, hampir sebagian besar belum dilaksanakan 
ataupun dapat dinikmati hasilnya secara merata. Permasalahan energi dari waktu ke waktu semakin 
rumit dan kompleks seiring berkurangnya energi tidak terbarukan seperti bahan bakar minyak. 
Sedangkan kebutuhan akan energi terutama di sektor industri, transportasi dan bangunan semakin 
meningkat. Dampak ikutannya adalah semakin meluasnya emisi karbon yang mengakibatkan 
pemanasan global dan perubahan iklim.  Sebagian dari kita sangat terpengaruh oleh permasalahan 
besar dan melupakan langkah nyata yang dimulai dari hal-hal kecil disekitar kita.  Salah satu yang 
selalu berhubungan dengan kehidupan adalah sektor bangunan. Pemakaian energi pada sektor 
bangunan sudah mencapai lebih dari 30% terhadap total konsumsi energi bagi semua sektor. 
Konsumsi energi terbesar di bangunan pada umumnya adalah untuk pemakaian sistim penghawaan 
buatan yang mencapai sekitar 35% dan untuk penerangan buatan sekitar 20%. Terkait dengan 
bangunan maka setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal, yang terus bertambah 
seiring pertumbuhan penduduk. Upaya mengatasi permasalahan energi dapat dapat dimulai di 
rumah melalui kepedulian individu akan konsumsi energinya yang dilanjutkan kebersamaan 
keluarga dalam berhemat energi menuju kemandirian energi secara sosial.   

Rumah sebagai komponen kecil dari industri konstruksi dan bangunan dalam upaya nyata 
mengurangi konsumsi energi. Berdasarkan data dari berbagai sumber kajian maupun penelitian 
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maka sektor industri dan transportasi mengonsumsi lebih banyak energi dibandingkan dengan 
rumah, atau bangunan gedung pada umumnya. Namun demikian komponen bangunan gedung 
mengkonsumsi energi primer lebih dari 40%.  Upaya efisiensi pada bangunan gedung memiliki 
potensi terbesar untuk mereduksi CO2 dengan biaya yang paling rendah bila dibandingkan dengan 
sektor lain. Rumah sebagai bagian dari sektor bangunan gedung juga mengeksploitasi sumber daya 
alam terbesar kedua setelah makanan. Hal ini mengikuti kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan 
pangan dan papan. Pada aspek operasional sebuah rumah, penggunaan energi secara akumulatif 
menjadi semakin besar dengan bertambahnya penggunaan sistem penghawaan dan pencahayaan 
buatan serta pengelolaan air dan listrik. Dengan beberapa penerapan strategi dan pengubahan 
komponen bangunan maupun perilaku penggunanya, maka peluang menurunkan konsumsi energi 
dan emisi CO2 secara signifikan cukup besar. Langkah penghematan energi memang akan lebih 
mudah dilakukan pada rumah dengan dampak yang lebih besar dan merata. 

Rumah hemat energi,  dewasa ini sedang menjadi tren di beberapa negara maju dan sudah 
seharusnya menjadi bagian gaya hidup masa depan karena harga energi yang semakin mahal. Upaya 
hemat energi pada rumah tidak saja pada aspek operasional saja namun diawali sejak tahap 
perancangan sebuah rumah.  Untuk itu dibutuhkan pemahaman tentang strategi perancangan 
bangunan yang berorientasi pada aspek penghematan energi. Pengertian rumah hemat energi tidak 
sekedar hanya menghemat pemakaian energi tetapi juga dalam mengupayakan penggunaan sumber 
energi terbarukan seperti energi matahari, angin, biogas dan sebagainya dalam sebuah keterpaduan 
desain rumah. Langkah lebih jauh adalah strategi desain rumah hemat energi juga 
mempertimbangkan kemudahan operasional bagi penggunanya.  Masyarakat sekarang ini semakin 
sadar bahwa desain rumah yang baik tidak sekedar indah, namun juga menyehatkan penghuninya 
serta hemat energi dalam pembangunannya maupun pengoperasiannya. Rumah hemat energi tidak 
saja menekankan pada aspek penghematan energi namun juga aspek kenyamanan penghuninya. 
Pada beberapa hasil kajian menyebutkan bahwa dengan membangun rumah hemat energi, pengguna 
dapat berhemat hingga 50% dari tagihan listrik bulanan dibandingkan dengan rumah biasa. 
Pertumbuhan rumah hemat energi di beberapa negara mengalami kenaikan cukup signifikan. 
Sebagai contoh di Cina, prosentase rumah hemat energi sebesar angka 13% dari total luasan 
perumahan baru terbangun yang sudah mencapai kurang lebih 1,6 milyar meter persegi. 
Pertumbuhan jumlah rumah hemat energi tidak lepas dari tingkat kesadaran masyarakat dalam 
menghadapi permasalahan global dunia seperti perubahan iklim serta krisis energi.  Rumah tidak 
hanya hemat namun juga sadar energi dengan dampak luas pada: pertama, mengurangi resiko 
pemanasan global terutama dalam konsumsi energi; kedua, memberi kenyamanan dan kesehatan 
penghuni rumah sebagai hasil pemilihan sistem alami dan buatan serta kemudahan pemakaiannya;  
ketiga, penghematan biaya operasional rumah dengan desain alami dan perilaku sadar energi.  

Rumah sadar energi sepatutnya menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab kita bersama 
tanpa harus menunggu bencana alam melanda negeri ini,  Sebagaimana yang dialami oleh 
masyarakat Jepang, yang mana kesadaran energi menguat disebabkan krisis energi setelah 
terjadinya bencana atom di Fukushima. Dewasa ini warga Jepang sangat menaruh perhatian serius 
pada pembangunan rumah yang sadar energi. Kesadaran akan rumah hemat energi semakin 
meningkat seiring dengan kenyataan semakin mahal dan menipisnya ketersediaan energi. Rumah-
rumah hemat energi dengan mengadopsi rumah alami mulai menarik perhatian warga Jepang. 
Prinsip dasar rumah alami sudah ada pada rumah tradisional yang juga ada dan lebih beragam di 
Indonesia.  Tradisi sadar energi di masa lalu ini patut menjadi acuan kita dalam mengembangkan 
prinsip rumah sadar energi di masa depan. Sehingga gerakan sadar energi menjadi sebuah 
keharusan di negara ini. 
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Gambar 1. Rumah Hemat Energi sebagai Langkah Awal Rumah Sadar Energi 
  

METODELOGI PENELITIAN 

Makalah ini merupakan model kajian pemikiran yang tidak mengguna metode penelitian 
spesifik dan lebih pada analisis isi terkait rumusan strategi penghematan energi di Indonesia. 
Metode analisis isi mencakup sumber pengetahuan pustaka dan sumber pengetahuan praxis atau 
lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tradisi sadar energi rumah tinggal nusantara 
 Rumah tinggal Nusantara sebagai bentuk identitas nilai-nilai alami dan manusiawi khas 
Indonesia merupakan sumber inspirasi tiada habisnya dalam menghadapi permasalahan krisis 
energi, emisi gas rumah kaca serta perubahan iklim. Arsitektur Nusantara berkelanjutan menjadi 
tema sentral dalam setiap wacana pengembangan keilmuan arsitektur negeri ini, mulai dari 
arsitektur ramah lingkungan, arsitektur tanggap tropis, hingga arsitektur hemat energi.  Benang 
merah aspek keberlanjutannya adalah adalah meminimalkan penggunaan energi dan sumber daya 
alam terbarukan tanpa mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan dan kesehatan penghuninya. 

Rumah alami Nusantara merupakan upaya menuju bangunan yang mandiri energi.  Rumah 
alami Nusantara dibina  dengan memperhatikan faktor kenyamanan terutama suhu dalam rumah 
agar tetap stabil baik di siang hari maupun malam hari. Prinsip dasarnya adalah pengkondisian suhu 
secara alami, yaitu dengan mencegah pengumpulan panas dan kehilangan panas yang berlebih 
sehingga tercipta keseimbangan panas dalam bangunan. Pengumpulan dan pelepasan diperoleh dan 
dilepaskan dari dan oleh alam.  Sebagai contoh sinar matahari diterima oleh bangunan, yang 
kemudian di masukkan cahayanya melalui pantulan lantai, dinding, jendela maupun atap dan 
dilepaskan panasnya melalui komponen bangunan itu sendiri. Sehingga diperlukan pemilihan 
material yang dapat menyerap dan melepaskan panas secara cepat serta desain bukaan yang tepat 
baik untuk penghawaan maupun pencahayaan alami.  Rumah alami Nusantara perlu di adaptasikan 
dengan konsisi saat ini terkait dengan ketersediaan material dan perubahan lingkungan yang 
semakin padat. Pada beberapa kasus rumah alami memerlukan biaya pembangunan lebih mahal 
dibanding rumah biasa. Akan tetapi, kelebihan biaya tersebut dapat tertutupi dengan biaya 
operasional pada jangka panjang mencapai 80% sehinga menajdi lebih hemat dan murah. Kelebihan 
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lain rumah alami ini adalah menciptakan kondisi iklim di dalam maupun di luar rumah yang lebih 
sehat karena dibangun selaras dengan alam. Rumah alami Nusantara dapat digali dari keberadaan 
rumah tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Rumah tradisional merupakan wujud bangunan alami di masa lalu yang telah teruji pada 
kurun waktu yang lama pada kondisi iklim tropis lembab yang relatif sama. Sebagaimana kita tahu, 
iklim di Indonesia  merupakan faktor lingkungan yang relatif tidak berubah yaitu tropis panas dan 
lembab. Posisi rumah tradisional yang letaknya di sekitar khatulistiwa, maka sebagian besar sudut 
jatuh sinar matahari mendekati tegak lurus.  Akibat paparan radiasi matahari yang tinggi dan lama 
maka menyebabkan suhu udara luar dan dalam bangunan cenderung selalu tinggi.  Adaptasi 
terhadap kondisi tersebut menciptakan karakter rumah tradisional yang spesifik,  seperti: sudut atap 
yang curam, volume atap yang besar serta memiliki  ruang atap sebagai penahan panas.  Sedangkan 
pada aspek ruang, rumah tradisional cenderung mempunyai ruang-ruang terbuka, dimana dinding 
tidak menutup rapat ke bidang lantai maupun langit-langit sehingga memungkinkan lancarnya 
penghawaan alami. Tradisi rumah alami yang selalu dapat ditemukan ragam rumah tradisional 
Indonesia adalah kebiasan tinggal di ruang terbuka yang terteduhi (open air habitation). Tradisi 
berhuni ini sebagai bentuk adaptasi terhadap iklim yang panas serta mengoptimalkan potensi alam 
sekitar.  Ruang-ruang yang tertutup rapat pada bagian rumah hanya untuk untuk fungsi private, 
sedangkan selebihnya untuk fungsi bersama. Adaptasi berupa bentuk hunian dan perilaku berhuni 
membentuk yang dinamakan tradisi sistem alami (Manurung, 2014).   
Tradisi sistem alami  

Menunjukkan keberhasilannya dalam upaya meminimalkan penggunaan energi serta 
memberikan kenyamanan bagi penghuninya sesuai kontek waktu dan tempatnya.  Namun demikian 
perubahan gaya hidup membuat beberapa tradisi sistem alami di masa lalu tidak secara menyeluruh 
mengakomodasi kebutuhan di masa kini. Dengan kata lain tidak semua strategi sistem alami pada 
rumah tradisional dapat dilanjutkan/digunakan lagi.   Rumah tradisional oleh banyak kalangan 
merupakan contoh arsitektur yang mampu memberikan rasa nyaman pada penghuninya. Hal ini 
perlu dicermati secara lebih mendalam terutama terkait persepsi kenyamanan (comfortable) yang 
kadang bias dengan persepsi toleransi kenyamanan (tolerable) sebagai hasil adaptasi manusia 
Nusantara terhadap kondisi alamnya.  Sehingga kenyamanan dalam rumah tradisional tidak terjadi 
selama 24 jam penuh.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sankertadi (2008) menunjukkan 
bahwa pada kasus arsitektur tradisional di Sulawesi, rerata angka rasio ketidaknyamanan hunian 
adalah sekitar 30%,  artinya dalam 24 jam sehari, terdapat sekitar 7 jam dengan situasi tidak 
nyaman secara termal. Rasio ketidaknyamanan hunian secara maksimum terjadi pada musim panas 
yaitu sekitar 40%, sebaliknya pada musim penghujan sekitar 20%. Persepsi kita bahwa pada musim 
penghujan rumah akan nyaman sepanjang hari ternyata masih terdapat waktu tertentu dalam kondisi 
tidak nyaman, yaitu sekitar 4 jam per hari. Dengan demikian hal ini memberi kita sebuah 
pembelajaran bahwa untuk menciptakan rasa nyaman dalam rumah tidak saja dengan desain alami 
namun juga memerlukan toleransi maupun adaptasi kita untuk menerima kondisi iklim di luar 
bangunan.  Upaya meneruskan tradisi sistem alami sebagai bagain dari sadar energi dapat dibagi 
menjadi dua bahasan utama yaitu: aspek penghawaan dan pencahayaan.  

Sistem penghawaan alami pada rumah tradisional terutama didukung oleh kondisi 
lingkungan sekitar yang menuntut prosentase area hijau yang memadai dalam menyerap radiasi 
matahari dan menjaga kualitas udara. Komponen rumah tradisional yang menunjang terciptanya 
penghawaan alami adalah keberadaaan ventilasi atap dan teritisan (overhang) yang lebar serta lantai 
panggung untuk sirkulasi udara sehinggga meminimalkan kelembaban. Hal ini ditambah dengan 
penggunaan bahan atap dari material alami yang menyerap panas serta orientasi bangunan yang 
sesuai dengan arah angin. Sebagai contoh pada rumah Joglo di Jawa yang masih sangat 
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memperhatikan arah mata angin untuk menentukan orientasi bangunan terhadap arah utara selatan. 
Secara ilmiah hal dapat dipahami, karena arah hadap utara selatan  merupakan arah hadap yang 
paling nyaman jika di kaitkan kedudukan pulau Jawa pada konteks lintasan matahari sepanjang 
tahun. Perpaduan dinding dan pintu pada rumah joglo yang berbentuk krepyak  memungkinkan 
udara segar tetap dapat berganti dalam ruang, sehingga sistem alami dalam bangunan dapat 
dimaksimalkan. 

Sistem pencahayaan alami pada rumah tradisional terutama pada waktu siang hari hanya 
mampu memberi kontribusi terang dalam ruang sebesar sekitar 5% saja. Hal ini disebabkan 
penggunaan material kayu yang berwarna cokelat tua/agak gelap pada sebagian besar tipe rumah 
tradisional.  Apabila efek pantulan dalam ruang tidak mencukupi untuk mencapai standar 
kenyamanan visual, maka akan menambah kebutuhan pencahayaan buatan. Sebenarnya hal ini 
dapat dioptimalkan melalui warna dinding dan langit-langt pada ruang dalam dengan warna 
mengarah ke putih. Sehingga akan mampu menyumbangkan sampai sekitar 20% total kuat cahaya 
dalam ruang. Kondisi dan tuntutan perubahan aktifitas rumah masa kini yang menuntut 
pencahayaan yang lebih menunjukkan bahwa tidak selamanya, sistem alami rumah tradisional 
memberikan kenyamanan. Diperlukan suatu penyesuaian  desain pada rumah tradisional agar tujuan 
penghematan energi dapat tercapai. 

Keberlanjutan tradisi sistem alami pada rumah tradisional untuk rumah masa kini dapat 
dilakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip sistem alami.  Prinsip-prinsip sistem alami tersebut 
digunakan untuk mengembangkan konsep rumah sadar energi khas Indonesia.   Sebenarnya tidak 
hanya rumah tradisional saja yang menunjukkan keberhasilan sistem alami bangunan di masa lalu.  
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bangunan kolonial memiliki kinerja termal yang lebih 
baik daripada rumah tradisional, terutama pada konteks perkotaan.  Meskipun demikian, dibutuhkan 
upaya yang keras untuk mengaplikasikan sistem alami tersebut pada rumah masa kini.  Konteks 
lingkungan yang ada saat ini sudah jauh berubah dan berbeda terutama di area perkotaan.  Tren 
pembangunan rumah ke depan berdasarkan perkiraan PBB, bahwa 60% penduduk dunia akan 
tinggal di area perkotaan.  Sehingga, dalam konteks ini sangat mustahil, aspek sadar energi hanya 
dilakukan dengan pendekatan alami, tanpa disertai dengan pendekatan buatan serta perhatian pada 
aspek perilaku dan gaya hidup penghuninya. Pada bahasan selanjutnya kedua pendekatan tersebut 
baik alami maupun buatan akan disampaikan melalui beberapa tips penggunaan sistem alami dan 
buatan untuk untuk mengurangi penggunaan energi dalam rumah.   

 

Gambar 2. Rumah Sadar Energi sebagai Keberlanjutan Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan 
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Sistem rumah sadar energi masa kini  
Strategi rumah sadar energi digunakan untuk menurunkan angka penggunaan energi pada 

tahap operasional bangunan. Dalam Rencana Induk Konservasi Energi Nasional pernah 
dicanangkan bahwa sampai tahun 2005 ditargetkan adanya penurunan konsumsi energi bangunan 
sebesar 10%. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Standar Tata Cara Perencanaan Teknis 
Konservasi Energi Pada Bangunan Gedung oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1993. Namun 
demikian pada kenyataannya  masih sedikit arsitek yang mengedepankan aspek lingkungan dan 
penghematan energi pada karya desainnya. Berbeda dengan kecenderungan di beberapa negara lain 
seperti di Australia, yang mana lebih dari 31% arsitek yang berpendapat bahwa pendekatan hemat 
energi adalah titik tolak utama dalam desain bangunan. Secara umum langkah praktis yang selalu 
dilakukan untuk mencapai kenyamanan baik termal maupun visual agar dapat memenuhi standar 
dengan menggunakan sistem buatan. Penggunaan sistem buatan ini memerlukan energi listrik yang 
cukup besar, meskipun pada kondisi tertentu tidak dapat dihindari. Pendekatan hemat energi pada 
bangunan rumah dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu: sistem alami dan pola perilaku 
penghuni rumah. Sistem alami bangunan antara lain melalui:  bahan bangunan, selubung bangunan, 
bukaan, peneduh, penataan massa bangunan dan lingkungan, orientasi bangunan, dan sebagainya. 
Sistem alami pada umumnya dirancang untuk merespon kondisi iklim mikro di mana rumah 
tersebut berada. Sehingga pada sistem alami antara beberapa daerah yang memiliki iklim lokal 
berbeda akan memiliki karakter yang berbeda misalnya antara sistem alami rumah di Bandung dan 
Malang akan berbeda dengan di Jakarta dan Surabaya.  

Penerapan sistem alami pada beberapa kasus tidak memungkinkan tercapainya suhu dalam 
ruang bangunan yang lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan luar. Acap kali capaian maksimal 
yang bisa dilakukan adalah suhu dalam ruang yang mendekati suhu udara lingkungan luar. 
Beberapa tips dalam penerapan sistem alami rumah antara lain aspek desain dan aspek sistem 
pengelolaan. Aspek desain mencakup tata masa dan ruang, penghawaan dan pencahayaan alami. 
Prinsip tata masa dan ruang rumah adalah diupayakan membujur timur dan barat sehingga dapat 
memperoleh cukup banyak cahaya matahari pada sisi utara dan selatan, agar bisa mengurangi 
penggunaan cahaya buatan. Posisi masa rumah dihindari bersebelahan dengan masa bangunan yang 
tinggi agar cahaya matahari dapat menyinari langsung rumah. Penataan bangunan dan jarak antar 
bangunan perlu ditata sehingga angin dapat mengalir dengan lancar. Pengaturan penempatan ruang 
juga dapat digunakan sebagai strategi untuk  memaksimalkan pemasukan cahaya dari sisi utara dan 
selatan. Penempatan dapur dan gudang dapat ditempatkan di area yag terpapar panas sedangkan 
ruang tamu, keluarga dan kamar tidur dihindarkan dari paparan radiasi matahari langsung. Tata 
ruang dalam diupayakan minim penyekatan agar kenyamanan suhu dan aliran angin dapat 
terdistribusi secara merata di dalam rumah. Strategi penghawaan dan pencahayaan alami dapat 
dilakukan dengan rancangan pintu dan jendela yang memiliki rasio bukaan yang besar agar tercipta 
optimalisasi pencahayaan dan penghawaan alami. Rancangan bukaan dilakukan untuk memastikan 
semua ruang dalam rumah mendapat aliran udara yang memadai.  Ruang-ruang yang berada di 
bagian tengah atau dalam bangunan akan mudah pengap dan lembab sehingga rancangan bukaan 
atas dan bawah yang dipadukan dinding tinggi dibagian belakang rumah untuk menangkap angin 
pada lahan terbatas. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang cukup besar pada sirkulasi udara dalam 
rumah. Sistim ventilasi atap juga berperan dalam mendinginkan ruang langit-langit untuk 
mengurangi dampak panas radiatif dari langit-langit terhadap ruang dibawahnya. 

Sistem pengelolaan air dan listrik merupakan sistem utilitas utama dalam rumah. Beberapa 
strategi dalam pengelolaan air dalam rumah mencakup sistem kamar mandi dan bak penampungan 
air.  Sistem kamar mandi di sarankan menggunakan shower dengan lubang kecil agar air yang 
mengalir menjadi lebih kencang namun lebih irit. Beberapa hasil penelitian membuktikan 
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penghematan air dengan penggunaan shower mencapai 40% dibanding gayung air. Untuk aspek 
closet, maka disarankan untuk menggunakan closet duduk yang memiliki 2 tombol flush (kecil dan 
besar) agar anda bisa mengatur pemakaian air. Bak penampungan air terutama pada bak cuci piring 
dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Hal yang harus diperhatikan dalam penampungan air 
adalah pemisahan saluran khusus yang menuju penampungan ini agar tidak bercampur dengan 
saluran pembuangan dari kamar mandi. Bak penampungan yang lain adalah penampungan air 
hujan. Hal ini dapat menghemat air hingga 80% dari konsumsi air PDAM sehari-hari. Beberapa tips 
pengelolaan listrik antara lain adalah pemilihan jenis lampu.  Pemakaian lampu dalam rumah 
menyumbang sekitar 25% total tagihan listrik bulanan. Untuk itu, agar penggunaan lampu bisa lebih 
efisien maka pilihlah lampu TL karena lampu ini bisa menghemat konsumsi listrik sampai 
tujuhpuluh lima persen dibanding lampu pijar. Hal lain adalah meminimalkan penggunaan lampu 
dekoratif yang cenderung menghabiskan banyak daya. Gunakan timer otomatis untuk menyalakan 
dan menghidupkan lampu bila sedang tidak ada orang di rumah.  

Penerapan sistem buatan yang semakin meningkat di Indonesia menjadi tantangan terbesar 
dalam upaya penghematan energi terutama penghawaan buatan. Padahal pada kondisi tropis masih 
dimungkinkan penggunaan penghawaan alami sepanjang hari. Penghawaan alami yang baik 
sebenarnya mampu menunjang pendinginan alami dalam ruang.  Aspek jendela menjadi sangat 
penting ketika kita akan menggunakan sistem mix mode ventilation. Sistem ini memungkinkan 
ruang dapat menggunakan dua metode penghawaan alami maupun buatan. Pada beberapa kasus 
ruangan yang dirancang kedap atau jendela mati tidak memungkinkan diterapkannya penghawaan 
alami.  Desain jendela harus fleksibel untuk dapat digunakan baik sistem alami dan buatan serta 
mempertimbangkan kemudahan mengoperasikannya. Radiasi matahari yang  melewati dinding atau 
selubung bangunan sangat mungkin mengganggu keseimbangan panas dalam ruang. Sasaran 
efisiensi penghematan energi akan mencapai tingkat nyaman apabila skala kenyamanan termal 
antara level 0 (nyaman) hingga level 0,5 (angka yang menunjukkan batas rasa agak tidak nyaman). 
Untuk melindungi ruang terhadap paparan radiasi matahari dibutuhkan rancangan bentuk dasar 
masa yang mematahkan sudut jatuh matahari serta mampu menghambat laju aliran panas. Hal ini 
akan menurunkan beban pendinginan bangunan. Pada sistim pencahayaan buatan maka sasarannya 
adalah pada penerapan jenis lampu yang memiliki spesifikasi luminasi dan daya listrik tertentu. 
Warna dan jenis permukaan dinding hanya berpengaruh secara signifikan terhadap kuat penerangan 
dalam ruang apabila diterapkan teknik pencahayaan tidak langsung. Standar pencahayaan buatan 
selain diarahkan pada kecukupan nilai kuat penerangan, juga pada daya rata-rata per meter persegi. 
Pada ruang-ruang di dalam rumah maka angka maksimum dibatasi hingga 15 W/m2. Upaya 
penghematan energi melalui prinsip alami tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh perilaku 
penghuni untuk sadar energi. 
  
Perilaku sadar energi sebagai solusi masa depan 

Pola perilaku penghuni rumah merupakan cara kedua dan utama dalam mewujudkan rumah 
sadar energi. Beberapa studi memperlihatkan bahwa perilaku turut memberi andil hingga 30% 
dalam upaya penghematan energi. Salah satu contoh peran perilaku dalam penghematan energi 
rumah adalah kesadaran untuk mematikan alat listrik yang tidak terpakai. Penggunaan alat listrik 
tanpa memperhitungkan daya listrik yang digunakan tidak lepas dari perubahan gaya hidup yang 
boros energi. Memang tidak mudah untuk membentuk perilaku yang mendukung upaya 
penghematan energi. Mind set masyarakat kita sudah terbentuk dengan pemahaman bahwa 
Indonesia kaya akan sumber daya alam dan energi sehingga tidak menyadari krisis energi di depan 
mata. Hal ditambah dengan biaya listrik PLN yang relatif lebih murah dibanding negara lain tanpa 
mau tahu bahwa sebagian pembangkit listrik kita masih tergantung kepada bahan bakar minyak 
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yang semakin habis cadangannya. Perubahan mind set sadar energi harus dimulai dari pendidikan 
dasar agar dapat mengendap dalam alam bawah sadar generasi mendatang. Mengubah mind set 
memang seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.  Kunci 
utama dalam proses ini adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang fakta-fakta yang 
menunjukkan sumber daya alam terbatas. Perubahan yang mendasar harus dilakukan pada 
kurikulum pendidikan kita terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. 
Selanjutnya dilakukan upaya sosialisasi secara terpadu dan sistematis kepada seluruh lapisan 
masyarakat tentang perlunya kesadaran energi. Pemerintah harus memberikan contoh melalui 
instansi terkait sebagai teladan kesadaran kolektif dan mendorong tumbuhnya gaya hidup sadar 
energi secara terus menerus diakukan menuju pembangunan berkelanjutan. Beberapa strategi sadar 
energi dalam aktiftas sehari-hari di rumah mencakup pola aktifitas keluarga, memasak dan kegiatan 
rutin lainnya.  

Aktifitas keluarga seperti istirahat, santai, mandi dan memasak merupakan kegiatan rutin 
yang apabila di total menkonsumsi energi cukup besar.  Beberapa strategi untuk aspek aktifititas 
istirahat terutama  untuk penerangan seperti lampu tidur adalah memilih bola lampu dengan watt 
paling rendah. Demikian halnya aktifitas santai seperti pemakaian gadget yang semakin banyak, 
maka pengisian baterai bukan dilakukan pada saat tidur agar baterai tidak diisi terus menerus 
sampai pagi. Pada aktifitas santai maka jangan biarkan TV, radio dan sebagainya dalam keadaan 
stand-by. Meskipun dalam kondisi stand-by, perangkat ini masih mengambil konsumsi daya listrik. 
TV layar kecil menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan TV layar besar dan dengan 
menurunkan kecerahan TV maka akan mengurangi konsumsi energi. Sedangkan untuk aktifitas 
mandi, penghematan penggunaan hairdryer bisa diminimalkan dengan pola kegiatan keramas 
dilakukan lebih awal sehingga rambut bisa kering secara alami. Pada aktifitas memasak, maka 
potong bahan makanan menjadi bagian-bagian kecil dan gunakan panci kecil dengan air 
secukupnya serta tutup panci saat mendidihkan air. Hal ini akan mengurangi waktu memasak. 
Pengurangan energi juga bisa dilakukan dengan cara memanaskan makanan dengan microwave, 
bukan oven. Masukkan sayur-sayuran ke dalam toples tertutup agar suhu tetap terjaga meskipun 
pintu lemari es sering dibuka dan ditutup. Hal ini akan membuat kerja lemari es tidak terlalu berat 
untuk mempertahankan suhu ruang.  

Barang elektronik memang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan rumah tangga. Strategi 
sadar energi dalam pemakaian barang elektronik antara lain mematikan perangkat dan mencabut 
kabelnya, maka bisa menghemat sekitar 5 hingga 10% tagihan listrik bulanan. Jangan membuka 
pintu lemari es terlalu lama dan sering. Ini akan menyebabkan lemari es akan bekerja lebih berat 
untuk mempertahankan suhu ruang. Jangan letakkan lemari es di tempat yang terkena sinar 
matahari atau di dekat sumber panas. Pastikan udara bisa mengalir ke bagian belakang kulkas agar 
sistem pendinginan tidak bekerja terlalu keras. Penggunaan AC berteknologi inverter bisa 
menghemat listrik hingga 50% karena menggunakan daya sepertiga dari AC biasa. Selain itu 
ruangan dapat dingin 1,5 kali lebih cepat dari AC biasa, meskipun sedikit lebih mahal, tapi sepadan 
dengan penghematan listrik yang dilakukan. Penggunaan kipas langit-langit yang berfungsi untuk 
membantu mendinginkan suhu ruang terutama suhu dari objek penghasil panas. Kipas angin juga 
bisa mempercepat pendistribusian hawa dingin ke seluruh ruangan. Dengan demikian kerja AC 
akan lebih ringan karena karena suhu tubuh sudah tidak terlalu panas. Dalam penggunaan mesin 
cuci, maka  jenis loader depan lebih menghemat kebutuhan air daripada loader atas. Hal ini 
dikarenakan mesin cuci jenis loader depan mamanfaatkan daya gravitasi untuk mencuci pakaian 
sehingga hanya dibutuhkan sedikit air saja. Mesin pemanas air menyumbang sekitar 12% dari 
tagihan listrik bulanan anda. Akan lebih hemat apabila memanaskan air menggunakan kompor 
LPG, meskipun lebih lama namun jauh lebih hemat. 
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KESIMPULAN 

Fungsi rumah Nusantara adalah sebagai spirit pengetahuan masa depan. Rumah Nusantara 
tidak sekedar ruang berhuni individu, tempat tinggal yang bermakna bagi keluarga namun lebih dari 
itu sebagai keberlanjutan pengetahuan masa depan, termasuk didalamnya adalah aspek sadar energi. 
Pengetahuan sadar energi ini melalui beberapa tahap alih pengetahuan yaitu belajar kepedulian 
potensi alam sekitar, kebersamaan pengetahuan sistem alami, dan kemandirian sadar energi.  

Kepedulian potensi alam sebagai upaya mencari peluang-peluang sumber energi baru 
berbasis berlimpahnya sumber daya alam terbarukan di iklim tropis lembab perlu ditumbuhkan 
sejak awal. Salah satu contoh adalah pemanfaatan radiasi matahari yang tersedia sepanjang tahun 
melalui instalasi sel-surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik.  Pemanfaatan sel surya 
yang diletakkan di atap bangunan pada posisi kemiringan atap dengan sudut 30°, maka dengan 
tingkat penyinaran harian mencapai rata-rata 70% dapat dihasilkan energi matahari sebesar lebih 
dari 4000 Wh/m2 dalam satu hari. Nilai ini cukup besar apabila dikonversi menjadi energi listrik. 
Meskipun harga relatif masih cukup mahal, dan efisiensinya masih dianggap belum memadai untuk 
diproduksi secara massal namun merupakan peluang sumber eneri listrik masa depan. Efisiensi sel 
surya yang beredar dipasaran saat ini adalah pada kisaran 15%. Sementara pada uji laboratorium, 
tingkat efisiensi panel sel surya sudah mencapai 25%. Beberapa inovasi pemanfaatan energi tenaga 
matahari untuk kebutuhan rumah tangga antara lain solar home system, solar water pumping 
system, solar water heater. Sumber energi lain yang masih belum banyak digunakan adalah energi 
angin, panas bumi, biomass dan biogas. Energi  tersebut yang melimpah di Indonesia, serta sifatnya 
yang dapat diperbaharui, sehingga dapat menjadi sumber energi alternatif dalam upaya 
penghematan energi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah mengenali karakter sumber energi, 
prioritas kebutuhan energi untuk kenyamanan yang ingin dicapai, sehingga dapat menciptakan 
keseimbangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) energi dalam bangunan.   

Kebersamaan pengetahuan sistem alami sebagai upaya memanfaatkan sumber energi selain 
listrik yang ada di sekitar kita, seperti angin dan matahari. Kelimpahan cahaya matahari tropis dapat 
bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan penerangan pada siang hari. Pengendalian suhu dalam 
rumah dapat mengurangi penggunaan sistem buatan dengan cara penghawaan alami melalui: 
ventilasi alami, desain alami, dan material alam. Prinsip ventilasi alami adalah menciptakan 
perbedaan tekanan udara sehingga udara dapat menyebar dan merata. Agar sirkulasi dan distribusi 
udara merata dalam ruangan ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan dalam membuat ventilasi 
seperti ukuran, letak bukaan dan tipenya. Desain alami dengan teknik mengurangi panas di atap 
yang akan mempengaruhi suhu ruang yang ada dibawahnya. Teknik yang dapat dilakukan adalah 
pada ruang atap di lengkapi bukaan supaya udara panas tidak terperangkap. Teknik yang lain 
dengan membuat jarak yang tinggi antara lantai dan langit-langit memungkinkan udara bergerak 
bebas pada ruang kosong. Bila langit-langit rumah dibuat tinggi, panas dari atap akan mengalami 
pendinginan dan ruang menjadi lebih sejuk. Penggunaan material alami dengan bahan primer alam 
seperti kayu, batu alam, dan bata, maka akan menambah sejuk udara di dalam ruangan. Material 
yang ukurannya lebih tebal dapat membantu menghambat menjalarnya panas. Beberapa prinsip ini 
akan memberikan ragam pilihan dan inovasi pengetahuan membangun rumah yang disesuaikan 
secara tepat dan benar pada lingkungan dan kawasan yang lebih luas.    

Kemandirian sadar energi adalah meminimalkan penggunaan energi dan memaksimalkan 
energi terbarukan pada bangunan rumah. Gerakan rumah sadar energi dengan berbagai cara sudah 
banyak dilakukan oleh masyarakat dunia. Upaya penghematan energi dapat dimulai dari yang 
paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu rumah, melalui perilaku yang sadar energi. Pada tahap 
selanjutnya, penghematan energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem alami pada 
bangunan gedung serta pemanfaatan energi terbarukan. Upaya penghematan energi mensyaratkan 
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kebutuhan utama masyarakat akan perumahan terpenuhi terlebih dahulu. Setelah kebutuhan 
fungsional terpenuhi maka dibangun kesadaran untuk mengembangkan rumah mereka menjadi 
rumah rendah energi (low energy building) Rumah rendah energi di beberapa negara maju telah 
berkembang menjadi rumah nol energi (zero energy building). Secara sederhana, zero energy 
building didefinisikan sebagai bangunan yang nol kebutuhan energinya atau seimbang antara 
kebutuhan dan pasokan energinya. Artinya, sebagian besar energi yang digunakan dalam bangunan 
gedung tersebut berasal dari energi terbarukan. Meskipun demikian, dalam prakteknya teknologi ini 
tidak dapat terpisahkan dari sistem energi secara umum. Pada perkembangan teknologi terakhir 
mulai dirancang apa yang dinamakan negative energy building atau bangunan yang tingkat 
kebutuhan energi lebih kecil dari energi yang dihasilkan.  Dengan kata lain bangunan ini sudah 
berlebih atau surplus energi sehingga bisa memberikan kelebihan energinya untuk lingkungan 
sekitar.   

 
Gambar 3. Menuju Rumah Mandiri Energi 

  
Teknologi tepat guna sadar energi merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan 

perkembangan teknologi hemat energi sehingga bisa menghasilkan rumah yang surplus energi atau 
mandiri energi.  Teknologi tepat guna sadar energi adalah teknologi  sederhana untuk yang 
mencapai hasil setara dengan teknologi tinggi namun dengan biaya murah dan mudah diterapkan 
secara masal. Itulah yang dinamakan kecerdasan bersahaja seperti yang ada di rumah Nusantara 
masa lalu. Upaya penghematan energi harus terus dilakukan melalui gerakan sadar energi dengan 
tiga kata kunci: kepedulian, kebersamaan dan kemandirian. Penerapan tradisi sadar energi rumah 
Nusantara di masa lalu dan penggunaan teknologi tepat guna yang cerdas bersahaja hingga 
mencapai zero energy adalah sebuah mimpi yang terus diperjuangkan.  
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ABSTRAK 
  

Paper ini membahas perancangan Octocopter dan perbandingan pengendali PID dan PI pada 
pengendalian altitude. Octocopter merupakan bagian dari UAV jenis rotary-wing yang memiliki 
kelebihan dalam kemampuan mengangkat payload dan kestabilannya bila dibandingkan dengan 
jenis UAV rotary-wing lainnya. Sehingga diperlukan perancangan yang tepat. Paper ini 
menitikberatkan perbandingan pengendali PI dan PID untuk mengendalikan altitude. Hasil 
pengujian didapatkan bahwa pengendali Proportional Integral Derivative (PID) dengan parameter 
Kp, Ki dan Kd yang telah ditala menunjukkan respon pengendalian yang lebih baik dari pada 
pengendali PI.   
  
Kata Kunci: Octocopter, Pid, Altitude, Pi 
  
  
PENDAHULUAN 

Penelitian tentang Unmanned aerial Vehicle (UAV) telah berkembang sangat pesat. Hal ini 
memungkinkan karena UAV ini telah banyak digunakan diantaranya yaitu untuk pengawasan 
perbatasan, monitoring jalan raya[1], pencarian korban, militer, foto udara[2], penyemprotan 
pupuk[3], dan lain sebagainya. UAV ini dalam strukturnya terbagi atas fixed wing dan rotary wing 
dimana multirotor termasuk didalamnya.. Octocopter termasuk pada grup rotary wing yang 
memiliki delapan buah rotor pada setiap ujungnya. Dengan adanya pertambahan motor penggerak 
maka octocopter ini memiliki kelebihan yaitu kemampuan mengangkat payload yang lebih besar 
dibandingkan jenis multirotor lain. Namun penambahan motor ini juga menambah persoalan lain 
yakni sistem yang nonlinier sehingga pengendaliannya menjadi lebih sulit. 

Persoalan pengendalian ini menjadi sangat popular dikalangan peneliti sehingga banyak 
peneliti yang telah mencoba memecahkan persoalan ini diantaranya adalah menggunakan 
pengendali Proporsional Integral Derivative (PID)[1, 2], Backstepping[4], Input-Output Feedback 
Linearization[5] bahkan juga telah menggunakan algoritma cerdas seperti Neural Network[6], dan 
Fuzzy Logic[7]. 

Selain itu peneliti juga banyak yang meneliti tentang attitude (perilaku) octocopter[1, 2], 
mengatasi adanya kegagalan rotor (rotor failure)[8], fault tolerant[9], navigasi octocopter [10]. 
Hovering merupakan suatu gerakan dari octocopter untuk bergerak hanya pada sumbu z tertentu. 
Octocopter ini akan mempertahankan ketinggian wahana dari tanah. Sehingga diperlukan 
pengendali yang optimal agar tujuan penelitian dapat tercapai. Oleh karena itu pada penelitian ini 
akan digunakan pengendali PID dan PI dengan pengujiannya terhadap data hasil terbang yang 
dilakukan dengan mengikuti pola tertentu. Kedua pengendali ini banyak dipergunakan sehingga 
dengan dilakukan perbandingan maka akan didapatkan pengendali mana yang lebih baik dalam 
mengendalikan altitude octocopter. 
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Paper ini akan membandingkan pengendalian ketinggian pada octocopter dengan 
menggunakan pengendali PID dan PI. Untuk itu pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa 
bagian yaitu : bagian pertama pendahuluan yang berisikan tentang kelebihan dan permasalahan 
serta penelitian tentang octocopter. Bagian kedua merupakan metodelogi penelitian yang berisikan 
metode dalam melakukan penelitian ini. Bagian ketiga berisikan hasil dan pembahasan yang 
merupakan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dari 
keseluruhan pembahasan.   

METODOLOGI PENELITIAN 

Pemodelan Octocopter 
Pemodelan ini mutlak harus dilakukan sebelum merancang sistem kendali yang akan 

dipergunakan. Pada penelitian ini frame yang akan dipergunakan sama dengan quadcopter maka 
model dinamisnya akan mirip dengan quadcopter. Semua motor tersebut terpasang langsung pada 
frame tanpa menggunakan gear. Konsep gerakan rotor dan arah gerakannya dapat dilihat pada 
gambar 1 berikut ini : 

  
Gambar 1. Konsep arah putaran rotor pada Octocopter[1] 

  
Berdasarkan gambar 1 tersebut terlihat bahwa kecepatan rotor arah maju adalah ω1, dan ω2, 

kecepatan rotor arah kanan yaitu  ω3, dan ω4, kecepatan rotor arah belakang yaitu ω5, dan ω6, 
kecepatan rotor arah kiri yaitu ω7, dan ω8. Seperti pada quadcopter, octocopter ini juga memiliki 
rigid body dan 6 DOF dan vektor gravitasi serta state vector yang pergerakannya akan dihitung 
dengan mempertimbangkan efek gyroscope. Oleh karena itu persamaan dinamis Octocopter dapat 
dihitung sama dengan persamaan dinamis Quadcopter dengan mempertimbangkan konsep 
penerbangan dari Quadcopter. Dengan demikian kinematika octocopter dapat dilihat sebagai 
berikut[1, 2] : 

                      (1) 

                      (2) 

Dari persamaan (1) dan (2) tersebut, ΘE dan ΩE merupakan vektor posisi dan vektor 
kecepatan sudut dalam inertial frame. ΘB dan ΩB merupakan vektor posisi dan vektor kecepatan 
sudut dalam body fixed frame. Sedangkan R dan T merupakan matriks rotasi dan matriks transfer. 
Oleh sebab itu, matriks R dan T ini didefinisikan sebagai berikut : 

  

                   (3) 
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                           (4) 
  

Jika distribusi massa dari octocopter adalah simetris dan matriks inersia nya merupakan 
diagonalnya maka model ini dapat disederhanakan. Model ini dipertimbangkan untuk gerakan 
hovering dan altitude, maka ωE dapat diganti dengan ωB sehingga translasi dan rotasi dari 
octocopter dapat ditentukan sebagai berikut : 
  
  

             (5) 
  

Dimana Dz dan JTP merupakan gangguan angin pada sumbu z dan total momen putar dari 
rotor. Dan juga ωr merupakan total kecepatan sudut atau kecepatan residual propeller yang 
diimplementasikan sebagai berikut : 

                           
(6) 

Dengan demikian U1, U2, U3 dan U4 dapat ditentukan sebagai [1, 2]: 

                                      (7) 
  

Dimana ωi merupakan kecepatan sudut dari propeller. Kemudian b dan d merupakan faktor 
thrust (daya angkat) dan faktor drag. Sedangkan l merupakan panjang dari titik tengah ke rotor. 
Yang harus diperhatikan bahwa setiap rotor (motor dan propeller) dipasang pada ujung lengan[11]. 
Pengukuran noise dari sensor diasumsikan sebagai gangguan dalam umpan baliknya. 
  
Pengendali Octocopter 

Untuk menjalankan octocopter tersebut bergerak sesuai dengan fungsi dan mampu untuk 
stabil diperlukan pengendali yang baik. Pengendali ini dipilih yang memiliki kemampuan baik, 
robust, mampu mengatasi gangguan. Pengendali yang banyak digunakan untuk mengendalikan 
multicopter biasanya menggunakan Proportional Integral Derivative (PID)[2, 10, 12, 13]. 
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Pengendali ini terkenal karena strukturnya sederhana dan cukup mudah. Untuk menstabilkan 
octocopter pada saat dala kondisi tidak stabil, kontroler PID akan mengurangi atau menambah 
kecepatan motor untuk menentukan kestabilannya. Respon optimum dan settling time merupakan 
pertimbangan bagi octocopter yang harus dicapai oleh pengendali PID.  Gambar berikut ini 
menunjukkan arsitektur pengendalian octocopter : 

  

Gambar 2. Diagram blok pengendalian Octocopter 

Dari gambar 2 tersebut telihat sebagai masukan yaitu roll, pitch dan yaw referensi dan 
dibandingkan dengan pembacaan sensor Inertial Measurement Unit (IMU) sebagai nilai error, 
kemudian pengendali akan mengubah masukan ini menjadi keluaran kendali yang akan mengatur 
Pulse Width Modulation (PWM) motor sehingga octocopter tersebut bergerak sesuai 
referensi/masukan dan menghilangkan error yang terjadi. Metode PID kontrol dirancang untuk 
subsistem rotasi, di mana input kontrol akan mengendalikan kedelapan rotor selama octocopter 
tersebut bergerak. Tiga parameter pengendali PID yang berbeda dipergunakan untuk menstabilkan 
roll, pitch dan sudut yaw. Persamaan yang berlaku pada pengendali PID ini adalah sebagai berikut  

                        (8) 
Dimana Kp, Ki, dan Kd merupakan konstanta penguat pengendali. Sinyal error didefinisika 

sebagai perbedaan nilai yang diinginkan dengan nilai keluaran yang terukur  dalam setiap waktu 
yang dijabarkan sebagai beriut : 

                                       
(9) 

Jadi, pengurangan kesalahan dilakukan oleh kontroler PID sampai attitude menjadi stabil 
yang diperoleh pada persamaan sebagai berikut : 

             (10) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Paper ini menggambarkan pengendalian altitude dengan pengendali Proportional Integral 
Derivative (PID dan hasil simulasinya akan dibandingkan dengan pengendali Proportionl Integral 
(PI). Namun sebelumnya dilakukan penalaan terhadap parameter yang ada. Hasil penalaan ini 
didapatkan parameter sebagai berikut :  

  
Tabel 1. Hasil penalaan parameter pengendali 

Pengendali Kp Ki Kd 
PID 4.5 1.756 3.834 
PI 3.75 4.523 - 

  
Setelah dilakukan penalaan maka akan disimulasikan menggunakan perangkat lunak 

MATLAB. Simulasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengendali yang dipergunakan 
mampu untuk mengikuti data uji terbang yang telah dilakukan. Adapun data uji yang dipergunakan 
dapat dilihat pada gambar 3. Data tersebut merupakan data pergerakan octocopter yakni roll, pitch 
dan yaw serta altitude. Pada data roll dan pitch pergerakan dilakukan dengan menggerakkan 
octocopter dimana sumbu positif merupakan gerakan ke kanan dan maju. Begitu pula sebaliknya, 
sumbu negatif merupakan pergerakan kearah kiri dan mundur. Sedangkan pada gerakan yaw, 
menggambarkan pergerakan octocopter pada suatu arah tertentu. Altitude menunjukkan ketinggian 
yang telah dilakukan oleh octocopter. Dalam penelitian ini ketinggiannya mencapai 26.5 meter.  
  
  

 
Gambar 3. Data uji pengujian terbang 
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Gambar. 4. Perbandingan Respon Pengendali PI dan PID terhadap data uji 
  

Dari hasil simulasi terlihat bahwa PID memiliki respon yang lebih baik dan mampu 
mengikuti data uji meskipun pada yaw masih terdapat sedikit kesalahan. Pengendali PI memiiki 
kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan PID. Kesalahan ini terdapat pada tidak adanya 
unsur derivative yang mampu mengurangi osilasi dan memperkecil kesalahan. Pada gerakan roll 
dan pitch respon PID lebih dekat dengan data uji sedangkan pada pengendali PI terdapat kesalahan 
yang cukup besar. Begitu pula dengan kondisi altitude, respon PID lebih merapat dengan data uji 
dibandingkan dengan pengendali PI. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka penalaan parameter telah dilakukan 
gunak mendapatkan respon yang baik untuk masing masing pengendali. Unjuk kerja pengendali 
PID lebih baik dan lebih rapat dengan data uji dibandingkan dengan pengendali PI pada saat 
dilakukan pengujian respon.  
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ABSTRAK 
 
Paper ini menjelaskan tentang monitoring dan pengawasan menggunakan hexacopter. Pemanfaatan 
teknologi ini dimaksudkan untuk menjangkau lokasi yang sulit seperti tempat yang tinggi dan juga 
berbahaya. Pada penelitian ini, monitoring dilakukan pada gedung olah raga bulutangkis, jaringan 
70 KV dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV serta dibawah jembatan Musi 
Dua. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa menggunakan hexacopter ini telah berhasil melakukan 
monitoring dan pengawasan. 
 

Kata Kunci: Hexacopter, Inpeksi, Monitoring 
 
 
PENDAHULUAN 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang saat ini dikenal dengan drone sering juga disebut 
dengan robot terbang bahkan tidak jarang pula yang menyebutnya dengan kendaraan terbang[1]. 
UAV ini dikendalikan secara jarak jauh dan pergerakannya berbasis pembacaan GPS sebagai sensor 
sehingga dapat bergerak secara manual ataupun autonomous. UAV ini dapat dibagi menjadi 
beberapa kategori diantaranya adalah berdasarkan konfigurasi aerodinamik, bobot, ukuran dan 
aplikasinya[2]. Namun yang menjadi tolok ukur biasanya kategori berdasarkan konfigurasi 
aerodinamik. Untuk kategori ini, UAV terbagi atas[2]: Fix-wing UAV, kategori ini termasuk pesawat 
yang khususnya digunakan untuk kecepatan jelajah yang tinggi dan daya tahan lama. Berikutnya 
yaitu Rotary wing UAV, kategori ini menggunakan rotor yang berputar sebagai penggeraknya, 
biasanya disebut multirotor. Selanjutnya Blimps UAV, menyerupai balon dengan kemampuan daya 
terbang yang lama namun kecepatan rendah dan yang terakhir adalah Flapping wing UAV, kategori 
ini mirip dengan burung. Kegunaan UAV ini dalam kehidupan ini banyak diantaranya yaitu untuk 
monitoring dan pengawasan.  

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang cukup penting dan memerlukan perhatian. 
Karena dengan adanya monitoring, sebuah pekerjaan ataupun alat dapat dilihat apakah telah bekerja 
dengan baik atau tidak. Penggunaan UAV pada monitoring sesuatu aktivitas diantaranya sebagai 
berikut : monitoring lalu lintas[3], monitoring kerusakan pada industri[4], monitoring produktivitas 
pada lahan pertanian yang luas[5], dan lain sebagainya. Penggunaan UAV ini sebagai monitoring 
dilakukan bila tempat yang akan dimonitor tersebut terletak pada tempat yang tinggi dan 
wilayahnya luas sehingga bila dilakukan monitoring melalui darat akan sulit dan tidak efisien. 
Alasan lain yaitu resiko yang harus dihadapi membuat perlunya digunakan teknologi untuk 
membantu mengurangi resiko tersebut.  

Paper ini membahas tentang monitoring yang dilakukan menggunakan hexacopter dimana 
lokasinya merupakan tempat yang susah untuk dilakukan monitoring. Dengan adanya teknologi 
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hexacopter ini cukup membantu dalam melakukan monitoring dan pengawasan yang harapan 
kedepannya dapat mengurangi kesalahan karena diakibatkan lambatnya mengetahui adanya proses 
kerusakan pada suatu peralatan, maupun bangunan dan fasilitas. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan pergerakannya, hexacopter ini menggunakan enam motor yang akan 
memutar enam propeller. Gerakan naik hexacopter ini memanfaatkan thrust yang dihasilkan pada 
kombinasi propeller dari frame hexacopter. Konfigurasi frame secara umum dibagi menjadi dua 
yaitu konfigurasi Plus (+) dan X seperti pada Gambar 1. Hexacopter ini memiliki 6 derajat 
kebebasan (degree of freedom, DOF), dimana keenam derajat kebebasan tersebut dipengaruhi oleh 
kecepatan putar masing-masing rotor, dengan demikian kedua frame tersebut akan memiliki model 
dinamika gerak yang berbeda.  Dalam penelitian ini menggunakan frame dengan konfigurasi Plus 
(+).  

 

 

Gambar 1. Konfigurasi frame hexacopter 

Pada gambar 1 diatas terlihat bahwa setiap rotor akan terhubung ke motor DC brushless dan 
memiliki pitch yang tetap (fixed-pitch) sehingga rotor tersebut dapat menghasilkan aliran udara ke 
bawah untuk mendapatkan daya angkat. Arah putaran dari rotor tersebut memiliki dua arah yaitu 
tiga rotor berlawanan arah jarum jam (Counter Clock Wise; CCW) dan tiga rotor lainnya searah 
jarum jam (Clock Wise; CW). Sehingga terlihat dengan jelas bahwa gerak dinamika hexacopter ini 
secara sederhana hanya dipengaruhi oleh kecepatan putar motor. 

Dalam gerakannya, hexacopter memiliki beberapa gerakan yang khas sama seperti gerakan 

pada quadrotor namun yang membedakannya adalah jumlah motornya. Pergerakan hexacopter ini 

melalui  masing‐masing  rotor  yang  memutar  propeller.  Setiap  propeller  tersebut  menghasilkan 

thrust  ke  atas  dengan menekan  udara  ke  bawah.  Perputaran  rotor  ini  juga  menghasilkan  torsi 

reaksi  yang  berlawanan  dengan  arah  perputaran.  Dikarenakan  setengah  dari  propeller  tersebut 

berputar  dalam  satu  arah,  maka  besarnya  torsi  nett  ketika  semua  rotor  berputar  dengan 

kecepatan  yang  sama  adalah  nol. Hexacopter  merupakan  suatu  wahana  terbang  yang memiliki 

sistem  dinamis  dengan  6  derajat  kebebasan  (DOF).  Oleh  karena  itu,  pemodelan  hexacopter  ini 

idealnya harus mencakup efek gyroscopic  yang dihasilkan oleh  rigid body  rotation pada masing‐

masing rotor yang berputar. Efek gyroscopic  ini dapat dihilangkan dengan cara memberikan arah 

putaran  yang  saling  berlawanan  pada  tiap  pasang  rotornya.  Pada  hexacopter,  besar  gaya  dan 

momen dipengaruhi oleh kecepatan sudut  tiap rotor. Perputaran rotor  tersebut membangkitkan 
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tiga macam gaya dan momen yaitu gaya thrust, gaya horizontal dan moment drag. Selain itu gaya 

berat  dan  keadaan  sudut  rotasi  hexacopter  (roll,  pitch  dan  yaw)  juga  mempengaruhi  gaya  dan 

momen  yang  bekerja  pada  hexacopter.  Gaya  dan momen  yang  bekerja  pada  hexacopter  dapat 

dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2. Gaya dan momen pada hexacopter 
 

Berdasarkan gambar tersebut maka persamaan gaya dan momen sebagai berikut [6, 7]: 
            (1) 

            (2) 
           (3) 
           (4) 
 

Kombinasi dari gaya dan momen tiap rotor ini menghasilkan gaya angkat F, momen roll , momen 
pitch  dan momen yaw  seperti pada persamaan berikut: 
   

           (5) 

 
Berdasarkan persamaan (5), gerakan roll, pitch dan yaw dapat didefinisikan. Pergerakan ini 

yang selalu digunakan oleh hexacopter saat menjalankan misinya. Selain itu komponen pendukung 
dari hexacopter ini adalah sebagai berikut : 
a. Motor Brushless DC (BLDC) 

Sebagai penggerak utama pada sistem Hexacopter digunakan motor BLDC yang memiliki 
keunggulan yaitu strukturnya tidak menggunakan brush dan komutator sehingga motor tipe ini 
akan lebih effisien dari pada motor DC biasa. Motor BLDC ini mampu menghasilkan RPM 
(Revolutions per minute) yang sangat tinggi hingga mencapai 10000 RPM. Parameter utama 
yang menjadi perhatian dari motor BLDC yaitu KV (rpm/volt) dimana KV ini merupakan 
parameter yang menyatakan besarnya nilai kenaikan rpm untuk tiap satuan tegangan yang 
digunakan. Pada penelitian ini akan digunakan motor BLDC dengan 920 KV maka motor 
tersebut akan menghasilkan 9200 rpm untuk tegangan DC 10 V. Pada motor BLDC akan 
dipasang propeler dengan pitch tetap yang akan mempengaruhi arus yang digunakan oleh motor 
tersebut sehingga pemilihan propeler yang sesuai merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan jika ingin membangun sistem Hexacopter. 
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b. Electronic Speed Controller[8]  
Electronic Speed Controller ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai kendali kecepatan 
putaran motor DC ataupun motor BLDC. Setiap ESC memiliki batas arus maksimal yang 
berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan arus tiap motor yang digunakan sehingga 
pemilihan ESC menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan kapasitas motor yang akan 
digunakan. 

c. Flight Control Unit (FCU)[9] 
Flight Control Unit  (FCU)  ini merupakan pusat kendali dari sistem Hexacopter. Sebagai pusat 

kendali maka semua komponen seperti sensor dan aktuator secara elektrik akan dihubungkan 

ke FCU. FCU yang akan digunakan yaitu Ardupilot, hal ini disebabkan karena FCU ini berbasis 

open source sehingga mudah untuk dikembangkan.  

d. Global Positioning Sistem (GPS) 
GPS digunakan untuk memberikan informasi dari posisi  lokasi global di bumi.  Informasi yang 

digunakan oleh GPS untuk menentukan lokasi adalah informasi latitude dan longitude. Data ini 

yang  diumpan  kembali  ke  sistem  untuk  kendali  posisi  dari  Hexacopter.Kelemahan  dari  GPS 

adalah resolusi yang cenderung besar, sehingga untuk uji coba terbang dalam jarak yang dekat 

tidak dapat dilakukan dengan GPS. 

e. Radio Control (Transceiver) 
Radio Control [10] merupakan suatu perangkat untuk kendali manual, dimana pilot akan 
mengendalikan Hexacopter dengan memberikan set point melalui RC yang kemudian perintah 
kendali ini diterjemahkan oleh FCU sesuai dengan metode kendali yang digunakan untuk 
menggerakkan motor yang akhirnya mempengaruhi attitude, altitude dan posisi. Dalam 
penelitian ini RC digunakan untuk pengambilan data penerbangan. 

f. Kamera 
Kamera merupakan komponen pendukung yang penting dalam penelitian ini. Karena tujuan 
penelitian ini adalah monitoring maka kamera merupakan faktor utama yang harus memiliki 
kemampuan foto dan video dengan resolusi yang tinggi. 
  

Untuk mencapai tujuan penelitian maka diagram alir kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3. Diagram alir kerja alat 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan data dilakukan dengan menerbangkan hexacopter ini di beberapa lokasi seperti 
gedung olah raga bulutangkis, jaringan 70 KV dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) 150 KV serta dibawah jembatan Musi Dua. Tujuan utamanya yaitu memonitoring dan 
pengamatan dalam upaya pemeliharaan. Pada pengambilan data di GOR Bulutangkis Jakabaring 
seperti pada gambar 4 terlihat adanya kerusakan yang mungkin tidak terdeteksi karena letaknya 
tinggi dan menyulitkan dalam pengawasan yakni kerusakan pada penutup jendela dan adanya karat 
pada atap. Sedangkan pada pengawasan dan monitoring berikutnya dilakukan pada jaringan 70 KV 
dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dimana yang dilihat adalah isolator 
tumpu serta kabelnya seperti terlihat pada gambar 5. Letak yang tinggi khususnya untuk SUTT (70 
meter) terkadang membuat pengawasan begitu menyulitkan sehingga upaya pemeliharaan kadang 
jarang dilakukan. Begitu pula dengan jaringan 70 KV masih jarang dilakukan pengawasan sehingga 
bila terjadi kerusakan tidak dapat diantisipasi sejak dini. Sebenarnya inilah tujuan dari monitoring 
dan pengawasan yang dapat mencegah adanya kerusakan ataupun kerugian lain. Pengamatan lain 
dilakukan dibawah jembatan seperti terlihat pada gambar 6. Pada lokasi ini terletak dibawah 
jembatan, dimana untuk melakukan monitoring harus menggunakan perahu sehingga keadaan ini 
menyulitkan.  
 

Start

Inisialisasi 
Motor on, 
Kamera 

Multirotor  
Terbang 

Ambil video, 
Gambar 

End 
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Gambar 4. Pengamatan pada GOR Bulutangkis Jakabaring 

 

   

Gambar 5. Pengamatan pada Jaringan Listrik 70 KV dan SUTT 150 KV 

 

   

Gambar 6. Pengamatan dibawah Jembatan Musi Dua 

KESIMPULAN 

Monitoring dan pengawasan menggunakan hexacopter ini cukup berhasil karena telah 
mampu menunjukkan tempat dan peralatan yang sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan kamera 
yang memiliki resolusi tinggi maka gambar maupun video yang dihasilkan mampu menunjukkan 
bentuk dan warna yang ada pada peralatan tersebut. Seperti pada GOR Bulutangkis di Jakabaring 
terlihat adanya kerusakan yang tertangkap di gambar. Penelitian selanjutnya akan dilakukan 
pengolahan citra pada hasil pembacaan kamera tersebut untuk identifikasi perubahan ataupun 
kerusakan yang terjadi. 
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 ABSTRAK 

  

Penggalian lapisan tanah penutup harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menggali batubara pada 
tambang terbuka. Penggalian ini biasanya dapat menggunakan penggaruan atau peledakan. Dalam 
praktiknya penggaruan kurang efektif karena produktivitas dengan waktu dan biaya operasi yang 
tinggi. Penelitian ini difokuskan pada tiga jenis batuan yang digaru yaitu silty claystone, silty 
sandstone, dan sandstone. Batuan silty claystone memiliki nilai kuat tekan 1 MPa, silty sandstone 
1,5 MPa, dan sandstone 2 MPa. Sedangkan komposisi kandungan kuarsa batuan silty claystone 
58,5%, silty sandstone 60,2%, dan batuan sandstone 62,4%. Berdasarkan dari ketiga karakteristik 
batuan tersebut, didapat tingkat keausan mata garu paling tinggi terjadi pada batuan sandstone yaitu 
5,79 cm/jam, silty sandstone 1,49 cm/jam, dan paling rendah pada batuan silty claystone 0,16 
cm/jam. Untuk usia pakai optimal mata garu pada batuan sandstone selama 4,8 jam, silty sandstone 
26 jam dan silty claystone 250 jam. Seiring meningkatnya keausan mata garu, produktivitas 
penggaruan semakin menurun. Penurunan produksi yang paling tinggi terjadi pada batuan 
sandstone, kemudian silty sandstone. Untuk batuan silty claystone produktivitasnya tidak terlalu 
berubah secara signifikan dikarenakan tingkat keausan mata garu pada batuan ini memang sangat 
rendah. 

Kata Kunci: Tambang Batubara, Mata Garu, Kuat Tekan, Komposisi Kuarsa, Produktivitas 

  

PENDAHULUAN 

Sebelum dilakukannya penambangan secara tambang terbuka, pertama-tama kegiatan yang 
akan dilakukan adalah pembersihan vegetasi (tumbuh-tumbuhan) diatas permukaan atau yang 
disebut dengan istilah land clearing. Land clearing ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 
alat penggusur bulldozer. Setelah dilakukan kegiatan land clearing barulah dimulai kegiatan 
eksploitasi. Dimana pada awal kegiatan ini akan dilakukan penggalian lapisan tanah penutup 
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(overburden). Lapisan tanah penutup adalah semua lapisan tanah/batuan yang berada di atas dan 
langsung menutupi lapisan bahan galian berharga (Peurifoy, 1970), sehingga perlu disingkirkan 
terlebih dahulu sebelum dapat menggali bahan galian berharga tersebut. 

Penggalian overburden ini bisa dilakukan secara langsung tanpa pembongkaran terlebih 
dahulu apabila material bersifat lunak (soft), metode penggalian ini biasa disebut direct digging atau 
gali langsung. Namun apabila material bersifat keras maka perlu pembongkaran terlebih dahulu 
sebelum dilakukan penggalian. Pembongkaran bisa dilakukan dengan penggaruan (ripping) maupun 
peledakan (blasting). Penggaruan maupun peledakan tidak dilakukan serta merta begitu saja saat 
menjumpai material keras. Namun perlu ada analisis lebih lanjut untuk menentukan metode 
pembongkaran yang sesuai dengan sifat-sifat batuan maupun kondisi lapangan. Pembongkaran 
lapisan tanah penutup dengan menggunakan penggaruan lebih ekonomis dibandingkan dengan 
pemboran dan peledakan (Sahu, 2012). Akan tetapi tidak semua lapisan tanah penutup dapat 
dibongkar dengan penggaruan karena sangat tergantung pada sifat-sifat material penyusunnya 
terutama sifat kuat tekan, struktur, dan pelapukan batuan tersebut (Mohamad, 2011). 

Dalam beberapa kegiatan penggaruan ini sering terjadi patahnya alat garu (ripper) dan tingkat 
keausan alat garu yang sangat tinggi. Akibatnya kegiatan penggaruan ini dirasa kurang optimal 
sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih pembongkaran dengan pemboran dan peledakan 
dengan alasan lebih efisien, walaupun biaya (cost) yang dibutuhkan dalam pembongkaran batuan 
dengan pemboran dan peledakan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembongkaran dengan 
penggaruan. Ditambah lagi adanya variasi hasil penggaruan pada berbagai jenis batuan. Maka dari 
itu perlu  diteliti bagaimana cara mengoptimalisasi penggaruan pada berbagai lapisan batuan 
penutup guna mendapatkan hasil pembongkaran yang lebih optimal. Sehingga nantinya dapat 
diketahui jenis batuan yang paling optimal dilakukan penggaruan dengan ripper bulldozer “X”. 

  

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di PT. Muara Alam Sejahtera (MAS) Lahat, Sumatera Selatan, 
Indonesia. Penggaruan yang dilakukan pada batuan penutup menggunakan Bulldozer Caterpillar 
tipe D9R (Gambar 1). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pengujian karakteristik 
batuan di laboratorium seperti pengujian komposisi kandungan kuarsa dan uniaxial compressive 
strenght (UCS). Untuk menentukan UCS  mengikuti ISRM – 1979; penelitian lapangan untuk 
melihat tingkat keausan mata garu. Tiga jenis batuan penutup yang diteliti adalah silty claystone, 
silty sandstone, dan sandstone.  
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Gambar 1. (a) Bulldozer Caterpillar D9R dan (b) Tips yang digunakan dalam penelitian 

  

Pengamatan lapangan pada bulldozer Caterpillar tipe D9R seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 
terdapat 4 komponen. Power assembly, toolbar, shank, dan tips. Mata garu (Tips) adalah komponen 
yang langsung bersentuhan dengan batuan. Komponen inilah yang paling rentan mengalami 
keausan. Terdapat 6 jenis tips, yang digunakan bulldozer D9R di PT. MAS adalah tipe long 
penetration tips. Tips ini cocok untuk pembongkaran lapisan batuan yang memiliki kekerasan 
rendah (Caterpillar 2008). Panjang awal tips ini 60 cm (Gambar 2A). Panjang tips yang dapat 
digunakan hanya 40 cm. Apabila sisa panjang tips 20 cm (Gambar 2B), maka tips harus diganti 
dengan yang baru. Data produktivitas penggaruan diukur bersamaan dengan tingkat keausan tips 
dalam m3/jam pada setiap jenis batuan dari awal hingga tips tidak bisa digunakan lagi seperti pada 
gambar 1B. 
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Gambar 2. Komponen Ripper (A) Tips baru (B) Tips aus 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik batuan penutup pada PT. MAS dirangkum dalam tabel 1. Kuat tekan batuan 
tertinggi ada pada batuan sandstone yaitu 2 MPa, mereka dapat diklasifikasikan kedalam batuan 
lunak (Gambar 3). Oleh karena itu seharusnya batuan penutup ini dapat digali langsung. Namun 
pengujian kandungan kuarsa menunjukkan bahwa material batuan memiliki kandungan kuarsa 
diatas 58,5% yang berarti bahwa material batuan penutup ini bersifat abrasive. 

Tabel 1. Karakteristik batuan penutup PT. Muara Alam Sejahtera (MAS) 

Jenis Batuan Nilai Kuat Tekan (MPa) Kandungan Kuarsa (%) 
Silty Claystone 

Silty Sandstone 

Sandstone 

1 

1,5 

2 

58,5 

60,2 

67,6 
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Gambar 3. Kriteria Indeks Kekuatan Batuan [3] 
  
Tabel 2 memperlihatkan hubungan antara tingkat keausan mata garu terhadap produktivitas 
bulldozer D9R. Pengamatan lapangan menunjukkan semakin meningkat nilai kuat tekan batuan dan 
komposisi kandungan kuarsa membuat tingkat keausan mata garu semakin tinggi (Gambar 4). 
  

Tabel 2. Pengaruh tingkat keausan mata garu terhadap produktivitas penggaruan 
  

Jenis Batuan 
Tingkat Keausan Mata 

Garu (mm/jam) 
Produktivitas Awal 

Penggaruan (m3/jam) 
Produktivitas Rata-Rata 

Penggaruan (m3/jam) 
Silty claystone 
Silty sandstone 
Sandstone 

1,60 
14,9 
57,9 

490,0 
358,7 
240,8 

470,3 
349,2 
217,5 

  

  

Gambar 4. Pengaruh (a) kuat tekan batuan dan (b) kandungan kuarsa terhadap tingkat keausan tips 
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 KESIMPULAN 

Karakteristik batuan penutup di wilayah penambangan PT. Muara Alam Sejahtera (MAS) 
Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia seperti sandstone, silty sandstone, dan silty claystone. 
Pengamatan kinerja bulldozer Caterpillar tipe D9R dengan Singel Shank. Maka dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Semakin tinggi nilai kuat tekan batuan maka tingkat keausan mata garu juga semakin tinggi 
(hubungan linier). 

2. Semakin tinggi kandungan kuarsa dan nilai kuat tekan batuan maka tingkat keausan mata garu 
juga semakin tinggi (hubungan linier). 

3. Semakin tinggi tingkat keausan mata garu (ripper tips) maka produktivitas penggaruan semakin 
menurun (berbanding terbalik) 
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 Alek Al Hadi,Eddy Ibrahim, Weni Herlina, dan Rosihan Pebrianto 
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ABSTRAK 
  

Air merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam memenuhi kebutuhan hajat 
manusia. Di Kerta Dewa kota Pagaralam, merupakan daerah pemukiman yang memiliki banyak 
sumur-sumur yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Air di dalam tanah mengalami 
pergerakan dari daerah tinggi ke daerah rendah melewati lapisan tanah permeable. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pola arah aliran air bawah tanah secara umum dari barat daya menuju timur 
laut, dimana daerah timur laut merupakan daerah dengan topografi rendah. Berdasarkan peta pola 
aliran air bawah tanah hasil penelitian dan peta lokasi dari google earth serta pengamatan langsung 
di lapangan dapat kita ketahui bahwa zona infiltrasi atau sumber air terdapat pada zona barat daya 
peta dengan discharge ke arah timur laut peta. Muka air tanah sangat tergantung dari zona infiltrasi 
ini. Pada musim kemarau biasanya banyak sumur-sumur warga yang mengalami kekeringan, namun 
disisi lain ada juga sumur yang tidak pernah kering walau musim kemarau panjang seperti pada 
tahun 2015. Biasanya sumur-sumur yang kering terdapat di daerah jauh dengan daerah infiltrasi 
atau sumur-sumur yang dangkal. 

Kata Kunci: Air Tanah, Infiltrasi, Pola Aliran, Discharge  

  

PENDAHULUAN  

Masalah air selalu menarik untuk dibahas lebih lanjut, dikarenakan air merupakan salah satu 
kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, pada umumnya kelangkaan air di bumi ini merupakan 
akibat dari kecerobohan manusia sendiri. Sebenarnya air di bumi tidak langka, tetapi sering 
dirancukan dengan tidak dapatnya air untuk dikonsumsi, dikarenakan air tersebut kotor ataupun 
dapat berubah wujudnya, seperti udara juga banyak mengandung air, tetapi air yang ada di udara ini 
tidak dapat dikonsumsi secara langsung. 

Hujan yang turun ke permukaan bumi jatuh pada permukaan tanah, permukaan air danau, 
sungai, laut, hutan, ladang, persawahan atau perkebunan. Air yang meresap ke tanah akan terus 
sampai kedalaman tertentu dan mencapai permukaan air tanah (groundwater) yang disebut 
perkolasi. Jika aliran tanah muncul atau keluar akan menjadi mata air (spring). Mata air yang keluar 
dengan cara rembesan disebut seepage.  

Di pagar alam tepatnya di desa Kerta Dewa Kecamatan dempo tengah, pada saat musim 
kemarau banyak sumur-sumur warga yang mengalami kekeringan lebih awal, diiringi dengan 
sumur-sumur lainnya. Namum ada juga sumur warga yang tidak mengalami kekeringan walaupun 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 684 
 

seperti musim kemarau pada tahun 2015 kemaren. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, 
bagaimana kondisi air tanah di desa Kerta Dewa tersebut.  

Kajadian ini tentunya berkaitan dengan pola aliran air tanah di wilayah tersebut, ada daerah 
istilah yang disebut dengan incharge dan outcharge. Sumur yang kering lebih dahulu tentu berada 
pada kondisi outcharge, dan sumur yang tidak kering berada pada kondisi incharge. Untuk 
mengetahui lebih detail mengenai kejadian ini perlu dilakukan pemetaan aliran air tanah di wilayah 
tersebut. Sehingga kedepannya dapat menjadi panduan warga untuk membuat sumur-sumur yang 
baru 

METODELOGI PENELITIAN 

Gambaran Umum 
Lokasi penelitian berada di kota Pagar Alam, Kecamatan Dempo Tengah. Tepatnya di desa 

Kerta Dewa Keluruhan Padang Temu. Kecamatan dempo tengah sendiri memiliki luas ± 173,10 
km2 yang terbagi menjadi lima kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Padang Temu. 
Sebagian besar keadaan tanah di daerah ini berasal dari jenis latoal dan andosal dengan bentuk 
permukaan bergelombang sampai bukit. Jika di lihat dari kelasnya, tanah ini umunya adalah tanah 
kelas I (satu), yaitu tanah dengan tingkat kesuburan tinggi. 

Pada saat kemarau panjang di tahun 2015, Adanya penomena dimana ada beberapa sumur 
warga yang tidak kering, pada saat sumur-sumur lain mulai kering kerontang. Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai penomena tersebut, serta menjadi 
acuan untuk warga desa dalam menentukan daerah pembuatan sumur. 
  

  
Gambar 1. Lokasi Penelitian 
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Akuisisi dan Pengolahan Data 
Metode pelaksanaan pada studi kali ini dilakukan dengan observasi lapangan untuk 

memetakan sumur-sumur penduduk di desa Kerta Dewa dengan menggunakan alat GPS. Dengan 
menggunakan alat tersebut akan terekam semua data koordinat x, y dari titik-titik sampel yang 
diambil. Selain itu juga dilakukan pengukuran kedalaman muka air tanah sumur penduduk dengan 
menggunakan alat disto atau dengan manual menggunakan meteran. Pada pengukuran ini, terdapat 
wawancara yang dilakukan kepada penduduk, untuk mengetahui infomasi mengenai sumur mereka 
pada musim kemarau. 

Setelah sumur-sumur tersebut diukur kemudian dilakukan entry data dilanjutkan pengolahan 
dengan software ArcGIS dan ArcView untuk mendapatkan peta kontur muka air tanah (kedalaman 
air tanah) dan peta kontur air tanah (dpal). Selanjutnya, dari peta kontur air tanah kemudian dibuat 
pola arah aliran air tanah dengan jalan membuat garis arah yang tegak lurus terhadap garis kontur, 
untuk lebih jelasnya lihat ilustrasi pembuatan perkiraan pola arah aliran air tanah di bawah ini. 
  

  
Gambar 2. Alur Penelitian 

  
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel penelitian yang diambil sebanyak 29 sampel tersebar merata di desa kerta dewa. 
Pengambilan sampel dilakukan selama dua hari, dengan kondisi cuaca yang realtif sama. Sehingga 
dapat diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan dari muka air tanah.  
Berdasarkan hasil penelitian muka air tanah yang paling dangkal adalah 2 meter dari permukaan 
tanah (surface). Sedangkan yang paling dalam adalah 12.58 meter dari permukaan. Hasil 
pengukuran berupa data koordinat sumur dan water table untuk masing-masing sumur. Data 
tersebut merupakan data dasar dalam pembuatan peta kontur air bawah tanah (Gambar x) 
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Gambar 3. Topografi Muka Air Bawah Tanah (Water tabl) 
  

Streamline atau pola aliran air bawah tanah tergantung pada topografi air bawah tanah 
tersebut, dengan arah tegak lurus terhadap terhadap kontur air. Dasar pembuatan peta topografi 
adalah dengan menggunakan data elevasi di kurang dengan kedalaman muka air tanah.  

Berdasarkan peta topografi tersebut, dilakukan penentuan arah aliran tanah di lokasi 
penelitian. Pola aliran dibuat dengan menggunakan software surfer metode vector mapping. Hasil 
pengolahan menunjukkan pola aliran air bawah tanah di desa kerta dewa, arah aliran secara umum 
dari barat daya menuju ke timur laut, artinya bawah discharge dari arah barat laut menuju ke 
outcharge timur laut.  
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Gambar 4. Pola Aliran Air Bawah Tanah 
  

Berdasarkan peta topografi, daerah penelitian berkontur gelombang hampir berbukit. Daerah 
paling tinggi terletak di bagian barat daya dengan ketinggian 715 mdpl sedangkan daerah terendah 
dengan ketinggian 707 mdpl. Membandingkan antara topografi permukaan dengan topografi bawah 
permukaan, terlihat jelas bahwa daerah hilir atau arah timur laut pada daerah penelitian merupakan 
daerah dengan tingkat kekeringan sumur tinggi. 
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Gambar 5. Bentuk 3D Topografi Muka Air Bawah Tanah 

  
Hasil wawacara langsung dengan warga menyebutkan bahwa pada saat musim kemarau 

tahun 2015 kebanyakan sumur warga mengalami kekeringan, namun sebagai lainnya tidak 
mengalami kekeringan. Hasil perbandingan antara wawancara dengan topografi permukaan air 
tanah, membuktikan bahwa hal tersebut dapat saja terjadi, karena topografi permukaan air tanah di 
lokasi penelitian bergelombang.  

Topografi tersebut dipengaruh oleh litologi, seperti yang kita ketahui bahwa aliran air akan 
melewati daerah yang permeable, bukan area yang bersifat impermeable.  
Zona flowline dengan discharge paling tinggi adalah pada koordiante 3551540 S dan 308330 E. 
Pada zona ini, aliran air mengumpul ke satu spot dan selanjutnya mengarah ke timur laut. 
Sedangkan discharge utama terdapat pada zona barat daya, dilihat dari peta google earth lokasi 
tersebut merupakan jalur air untuk keperluan penduduk.  

Zona tersebut juga terdapat banyak kolam-kolam penduduk dan juga persawahan. Daerah 
inilah yang menjadi zona infiltrasi, tempat dimana sumber air sumur-sumur penduduk. Artinya 
bahwa jika zona ini kering maka hampir dipastikan bahwa seluruh sumur warga akan kering. Hal ini 
merupakan informasi penting bagi warga, sehingga dapat menjaga zona ini supaya tetap dapat 
menjadi sumber air bagi sumur-sumur mereka. 

KESIMPULAN 

Pola aliran air bawah tanah dapat digunakan untuk mengetaui zona infiltrasi dan zona 
discharge. Zona infiltrasi atau sumber air, terdapat pada daerah paling barat daya dari peta, 
sedangkan zona discharge berada pada posisi timur laut. Zona discharge pada lokasi penelitian 
merupakan daerah kontur rendah dan dekat dengan sungai. 
Zona flowline dengan discharge paling tinggi adalah pada koordiante 3551540 S dan 308330 E 
dengan flowline ke satu spot. Berdasarkan pengamatan dan peta pola aliran air bawah tanah, bahwa 
untuk menghindari kekeringan sumur-sumur warga perlu menjaga zona infiltrasi. Kerusakan atau 
adanya gangguan daerah ini akan berdampak pak kekeringan sumur, terutama untuk wilayah yang 
jauh dari zona tersebut dan dengan kontur curam 
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ABSTRAK 
  

Bencana tanah longsor yang memakan korban jiwa maupun menghambat kegiatan manuasia banyak 
sekali terjadi, salah satunya yang sering terjadi di jalan lintas Lahat-Pagaralam. Bencana tanah di 
daerah ini, berulang kali terjadi, hal ini disebebkan karena kontur dan jenis tanah yang tidak stabil. 
Hasil overlay beberapa peta, seperti peta geologi, peta penggunaan lahan dan peta kemiringan serta 
peta administrasi, teridentifikasi daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawan bencana tanah 
longsor. Zona kelongsoran tinggi sebesar 17%, zona Kelongsoran Medium 2% dan Zona 
Kelongsoran Rendah 77%. Dari hasil Pengamatan Ada beberapa titik lokasi yang terjadi tanah 
longsor dan berpotensi kembali terjadi tanah longsor yaitu di kelurahan perahu dipo 103o19’34,2”    
BT /  04o4’22,5”  LS. Lokasi rawan tanah longsor lainnya pada koordinate 103o24’46,8”    BT / 
03o59’38,2”   LS berlokasi di kelurahan atung bungsu jalan liku endikat. 

Kata Kunci: Tanah Longsor, Rawan Bencana, Peta Overlay 

  
  
PENDAHULUAN  

Tanah longsor banyak ditemukan dibeberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan, bencana 
ini merupakan gejala alam yang dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Bencana 
tanah longsor banyak terjadi di daerah dengan topografi tinggi dan kemiringan yang cukup curam. 
Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bencana ini, seperti kerusakan lingkungan seperti 
halnya hancurnya infra struktur, lahan pertanian sampai korban jiwa dan harta benda. 
Demikian pula di wilayah Sumatera Selatan bencana alam tanah longsor yang belakangan juga 
terjadi, dimana pada umumnya pada jalur lalu lintas jalan raya. Guna mengantisipasi serta 
mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat adanya gerakan tanah, maka perlu adanya 
suatu informasi mengenai tingkat kerentanan suatu daerah untuk terkena atau terjadi gerakan tanah, 
sehingga dengan demikian merupakan salah satu usaha dalam rangka memperkecil dampak yang 
ditimbulkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Pemetaan Kerentanan 
Tanah longsor. 

Pada kasus ini informasi spasial yang dilakukan adalah ancaman longsor di jalan lintas 
Lahat – Pagar Alam, khususnya wilayah administrasi kota pagar alam. Lokasi ini hampir setiap 
tahun terjadi longsoran. Kajadian ini mengancam pengguna jalan yang lewat jalur tersebut. 
Disamping itu juga informasi ini penting untuk perencanaan tata ruang wilayah kota pagar alam. 
Sehingga perlu diketahui beberapa parameter penting, seperti Seberapa sering terjadi tanah longsor 
jalan lintas Lahat – Pagar dalam beberapa tahun terakhir ini, Daerah mana saja yang rentan terhadap 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 691 
 

ancaman tanah longsor, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi kelongsoran 
tanah di jalur tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana 
tanah longsor, serta memberikan masukan cara dalam melakukan pengawasan di daerah tersebut 
agar tidak terjadi bencana tersebut. 

Manfaat dari penelitian ini adalah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahui di bidang 
system informasi geografis. Serta memberikan informasi kepada pengguna jalan dan pemerintah 
setempat daerah mana saja yang memiliki ancaman tanah longor. Selain itu penelitian diharapkan 
dapat menjadi acuan dalam pengawasan dan pemeliharaan jalur tersebut. 

METODELOGI PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan selama empat bulan, dengan lokasi penelitian di jalan lintas 

Lahat – Pagar Alam. Lokasi tersebut mencakup tiga kecamatan, yakni; kecamatan Dempo Selatan, 
Dempo Tengah dan Pagar Alam Selatan. 

Kecamatan dempo tengah, Sebagian besar keadaan tanah di Kecamatan Dempo Tengah 
berasal dari jenis Latosol dan Andosol dengan bentuk permukaan. Keadaan topografi bergelombang 
sampai berbukit. Jika dilihat dari kelasnya, tanah di daerah ini pada umumnya adalah tanah kelas I 
(satu) yang mengandung kesuburan yang tinggi. 

Kecamatan Dempo Selatan, Sebagian besar keadaan tanah di Kecamatan Dempo Selatan 
berasal dari jenis Latosol dan Andosol dengan bentuk permukaan bergelombang sampai berbukit. 
Jika dilihat dari kelasnya, tanah di daerah ini pada umumnya adalah tanah kelas I (satu) yang 
mengandung kesuburan yang tinggi. Keadaan tanah di daerah Kecamatan Dempo Selatan terdiri 
dari 3 kelas yaitu kelas I dengan luas 9,595 Ha, kelas II dengan luas 6,560 Ha, dan kelas IV dengan 
luas 7,758 Ha dengan sebagian besar wilayah terletak pada kemiringan lebih dari 40% . Tanah pada 
wilayah ini umumnya berada pada ketinggian di atas1000 m di kemiringan 17,666 m dari 
permukaan laut. Sedangkan topografi mirip dengan kecamatan dempo tengah. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

  
Parameter Analisis 

Parameter yang digunakan pada penelitian ini meliputi: 
1. Peta Geologi Pagar Alam  
2. Peta digital Kontur Pagar Alam. 
3. Peta digital Penutupan Lahan Kota Pagar Alam 
4. Peta digital Administrasi Kota Pagar Alam 
5. Peta digital Penggunaan Jalan 

  
Analisis 

Data spasial dalam SIG dipresentasikan dalam dua format, yaitu format vektor dan format 
raster. Data spasial itu sendiri merupakan data yang bersifat keruangan. Data yang telah 
dikumpulkan sebelumnya dalam format vektor berupa peta analog, yaitu Peta Geologi dan data GPS 
lokasi kejadian longsor. Peta analog tersebut selanjutnya dikonversi menjadi peta digital melalui 
proses digitasi on screen, kemudian dilakukan koreksi geometri atau georeferensi. Proses 
pemasukan data GPS dan peta analog dilakukan melalui seperangkat computer dengan software 
Arcgis dan Arc View 3.3. 

Koreksi geometri atau georeferensi merupakan proses memproyeksi peta ke dalam suatu 
sistem proyeksi peta tertentu. Penyeragaman data-data ke dalam sistem koordinat dan proyeksi yang 
sama perlu dilakukan, guna mempermudah proses pengintegrasian data-data. Proyeksi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah UTM (Universal Transverse Mercator) datum WGS 84 dan 
zone 48S. 
Setelah proses koreksi terhadap peta selesai, maka dilanjutkan dengan pemotongan peta untuk 
menentukan daerah penelitian, dengan acuan peta batas administrasi Kota Pagar Alam. 
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Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 
  

Setelah semua data spasial dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk peta digital, 
kemudian dilakukan pemasukan data atribut dan pembobotan pada setiap parameter. Parameter-
parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan adalah penutupan lahan 
(landcover), jenis tanah, topografi, curah hujan dan geologi (batuan induk). 

Derajat dan panjang lereng adalah unsur yang mempengaruhi terjadinya longsor. Semakin 
tinggi derajat lereng maka akan memberikan bahaya rawan longsor yang lebih tinggi, sehingga 
diberi nilai bobot yang paling tinggi. Pemberian skor dan pengkelasan lereng dapat dibagi dalam 
lima kelas yang disajikan dalam Tabel 2. 

  
Tabel 2. Tingkat Kemiringan Lereng 

No Kelas (%) Bentuk lereng 
1 0-8 Datar 
2 8-15 Landai 
3 15-25 Agak curam 
4 25-45 Curam 
5 > 45 Sangat curam - Tegak 

       Sumber: Nicholas and Edmunson (1975) dalam Purnamasari (2007) 
  
Berdasarkan hasil skor kumulatif maka daerah rawan (potensial) tanah longsor 

dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu (i) Zona Kelongsoran Tinggi; (ii) Zona Kelongsoran 
Medium; dan (iii) Zona Kelongsoran Rendah. Dengan skor kelas kerawanan: 

1. Rendah (≤ 2,5) 
2. Medium (≥ 2,6 – ≤ 3,6) 
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3. Tinggi (≥ 3,7) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mitigasi Daerah Rawan Tanah Longsor 
Mitigasi tanah longsor di jalur lalu lintas Lahat-Pagaralam dilakukan dengan mengoverlay 

tiga peta, yaitu peta  geologi, peta penutupan lahan, dan peta kemiringan. Hasil dari overlay tersebut 
mendapatkan peta rawan tanah longsor. Peta tersebut menjadi acuan di dalam melakukan 
monitoring lapangan. 

Berdasarkan hasil analisis mitigasi dengan memanfaatkan data skunderr berupa peta digital 
tersebut didapatkan tiga klasifikasi tingkat kerawanan tanah longsor di daerah jalan Lahat-
Pagaralam, yaitu zona kelongsoran tinggi, zona kelongsoran medium, zona kelongsoran rendah. 
  

  
Gambar 3. Peta Zona Tingkat Kelongsoran 

  
Berdasarkan peta zona tingkat kelongsoran, daerah yang berpotensi tanah longsor ditinggi 

terletak di daerah kelurahan perahu dipo, tepatnya di lokasi wisata lematang indah dan lokasi 
dengan tingkat kelongsoran tinggi lainnya terletak di keluaran atung bungsu yaitu wilayah sungai 
endikat. Wilayah dengan kondisi tanah longsor medium berada di dalam batas administrasi 
kelurahan pelang kenidai, namun wilayah ini tidak dilewati jalur lintas Lahat-Pagaralam. Wilayah 
tingkat kelongsoran rendah, beraada hampir disepanjang ruas jalan lintas, meliput kecamatan dempo 
tengah dan kecamatan dempo selatan. 

Zona tigas zona tersebut, menempati lokasi penelitian. Zona kelongsoran yang paling luas 
areanya yaitu zona kelongsoran rendah, selanjutnya disusul zona kelongsoran tinggi dan zona 
kelongsoran medium. Berdasarkan klasifisikasi tersebut didapatan nilai presentasi masing-masing 
yaitu zona kelongsotan rendah sebesar 77% dengan luas 6604.13 Ha, zona kelongsoran medium 
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sebesar 2% dengan luas 136.29 Ha dan zona kelongsoran tinggi sebesar 21% dengan luas 1841.04 
Ha(Gambar xx) 

  
Gambar 4. Persentase Zona Kelongsoran  

  
Berdasarkan data badan pusat statistik bencana tanah longsor yang pernah terjadi sepanjang 

tahun 2014 di dua kecamatan, yaitu kecamatan dempo selatan dan dempo tengah sebanyak dua kali 
bencana tanah longsor. Namun potensi tanah longsor di daerah tersebut sangat besar.  

Hasil survey lapangan memperlihatkan bahwa adanya potensi bencana tanah longsor tinggi 
di jalan raya Lahat-Pagaralam.Hasil pengamatan lapangan menunjukkan beberapa titik lokasi 
kelongsoran tanah, diantaran kelongsoran tersebut ada yang sudah memakan badan jalan itu sendiri, 
seperti di kelurahan perahu dipo (Gambar xx)  
  

  
Gambar 5. Lokasi Tanah Longsor di Jalan Lintas Lahat-Pagaralam Kec. Dempo Tengah 

  
Secara umum, beberapa lokasi yang berpotensi terjasi tanah longsor dan kembali terjadi tanah 
longsor yaitu kelurahan perahu dipo ada dua titik yaitu pada koordinate 103019’26,5“ BT / 
04o4’23,7” LS dan lokasi selanjutnya di kelurahan perahu dipo 103o19’34,2”    BT /  04o4’22,5”    
LS. Lokasi rawan tanah longsor lainnya pada koordinate 103o24’46,8”    BT / 03o59’38,2”   LS 
berlokasi di kelurahan atung bungsu jalan liku endikat. 

Ketigas lokasi tersebut merupakan lokasi terjadinya tanah longsor dan sangat berpotensi 
terjadinya tanah longsor berikutnya. Hasil pengamatan jenis tanah dilokasi, memperlihatkan litologi 
daerah tersebut berupa tupa padu yang merupakan material sedimen lepas. Hasil pengamatan 
lainnya menunjukkan banyak lokasi bukaan, yang dimanfaatkan warga untuk berkebun maupun 
karena adanya longsor-longsoran kecil. 
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Tabel 2. Hasil Survey Lapangan Potensi Tanah Longsor 
  

No. Lokasi Koordinat Jenis 
Arah 

(N.....oE)
Slope 
(....o) Litologi Dampak 

1 Kel.  
Praudipo, 
Lematang 
Indah 

103o19’26,5”  
BT 

 
Longsoran

306 87 Tufa Padu Terjadi 
Longsoran 

04o4’23,7”    
LS 

2 Kel. 
Praudipo 

103o19’34,2”  
BT 

Longsoran 256 85 Soil 
Breksi 
Gunungapi 

Terjadi 
Longsoran 
sehingga 
badan jalan 
aspal longsor. 
Oleh 
masyarakat 
sudah diberi 
tanda dengan 
menggunakan 
bambu   04o4’22,5”    

LS 
3 Kel. Liku 

Endikat 
Kelurahan 
Atung 
Bungsu, 
Batas 
Kota 
Pagaralam  

103o24’46,8”  
BT 

Longsoran 110 88 Tufa Padu Potensi 
Longsor 

03o59’38,2”    
LS 

  

KESIMPULAN 

Zona tingkat kelongsoran tinggi di jalan lintas Lahat-Pagaralam khsususnya wilayah 
administrasi Kota Pagaralam diklasifikasi menjadi tiga, yaitu zona kelongsoran tinggi, zona 
kelongsoran medium, dan zona kelongsoran rendah. Masing zona dengan luasan berturut-turut 21%, 
2% dan 77% dari total keseruhan daerah pengamatan. 

Ada 3 lokasi survey yang memiliki potensi kelongsoran paling tinggi yaitu pada coordinate 
103019’26,5“ BT / 04o4’23,7” LS dan lokasi selanjutnya di kelurahan perahu dipo 103o19’34,2”    
BT /  04o4’22,5”    LS. Lokasi rawan tanah longsor lainnya pada koordinate 103o24’46,8”    BT / 
03o59’38,2”   LS berlokasi di kelurahan atung bungsu jalan liku endikat. 

Pencegahan dan penanganan kejadian tanah longsor harus dilakukan guna mengurangi 
tingkat kecelakaan yang memakan korban jiwa. 
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 ABSTRAK 

  

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki comparative advantage sektor 
pertambangan yang cukup besar. Potensi sektor pertambangan yang terdapat di Sumatera Selatan 
antara lain batubara, batu kapur, pasir serta minyak bumi, dan gas alam. Cadangan batubara 
nasional lebih dari 50 % berada di provinsi Sumatera Selatan. Sumberdaya tersebut tersebar di 
beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan terdapat beberapa kabupaten/kota yang telah 
memanfaatkan potensi sektor pertambangan tersebut. Sektor pertambangan yang potensial harus 
mampu memberikan dampak positif pada daerah penghasil secara menyeluruh tidak hanya pada 
sektor pertambangannya saja tetapi juga peningkatan ekonomi, dan sosial daerah penghasil. 
Multidimensional scaling yang dilakukan untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki 
comparative advantage dibidang pertambangan dan daerah yang memiliki potensi untuk 
pengembangan sektor pertambangan. Perceptual map hasil analisis multidimensional scaling 
menunjukkan daerah yang memiliki comparative advatage sektor pertambangan Kabupaten Musi 
Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat. Daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor 
pertambangan Lubuk Linggau, Prabumulih, Ogan Komering Ulu dan Banyuasin. Daerah yang tidak 
memiliki comparative advantage di sektor pertambangan Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Oku 
Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Oku Timur,  Pagaralam, dan Palembang. 

  

Kata kunci : Comparative Advantage, Multidimensional Scaling, Sektor Pertambangan 

 PENDAHULUAN 

 Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2004 ditetapkan pemerintah sebagai lumbung energi 
nasional. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki comparative advantage 
sektor pertambangan yang cukup besar. Potensi sektor pertambangan yang terdapat di Sumatera 
Selatan antara lain batubara, batu kapur, pasir serta minyak bumi, dan gas alam. Potensi tersebut 
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tersebar di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan memiliki peranan penting dalam 
memberikan nilai tambah yang nyata untuk perekonomian dan pembangunan daerah secara 
berkelanjutan. 

Kabupaten/kota dengan nilai potensi bahan tambang yang besar menjadikan daerah tersebut 
memiliki comparative advantage yang dapat menstimulus pertumbuhan daerah yang bersangkutan. 
Menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor unggulan memicu perkembangan ekonomi yang 
terkadang memunculkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketergantungan sumber 
pendapatan daerah pada sektor pertambangan harus diikuti oleh pemerataan pertumbuhan ekonomi 
pada daerah atau tidak terpusat pada wilayah penghasil saja sehingga aktivitas pertambangan 
memberikan dampak secara global pada daerah penghasil. 

Kajian pada penelitian ini memberikan informasi  dalam pengkajian wilayah pertambangan 
dengan sudut pandang yang luas tidak hanya pada potensi alam tetapi juga melibatkan sektor 
ekonomi dan sosial. Dampak pembangunan sektor pertambangan terhadap pengembangan wilyah, 
ekonomi, dan sosial dapat diidentifikasi dengan baik sehingga pelaksanaan peraturan UU Nomor 32 
Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan baik. 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Studi literatur dan pengumpulan data sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : dokumen rencana 
pembangunan, jurnal, penelitian dan buku-buku, website dan literatur lainnya. 

2. Pengambilan data lapangan 
Pengambilan data lapangan merupakan survei yang dilakukan pada instansi di 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berkenaan dengan topik penelitian, seperti : 
a. Badan pusat statistik 
b. Badan perencanaan pembangunan daerah 
c. Perpustakaan dan lembaga lainnya 

3. Pengolahan data dan analisis 
Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan diolah berdasarkan keadaan ekonomi, 

lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan serta berbagai peraturan yang menunjang 
(WP, RTRW dll) menggunakan bantuan aplikasi statistika.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggambaran peta persepsi bertujuan untuk mengetahui posisi masing-masing 
kabupaten/kota dan peubahnya. Untuk medapatkan peta tersebut dilakukan pengumpulan data pada 
berbagai sektor, sebagai berikut : 

a. Pertambangan : PDRB sektor pertambangan, tenaga kerja 
b. Ekonomi : PDRB, pertumbuhan ekonomi 
c. Sosial  : Kemiskinan, Indeks pembangunan manusia, dan jumlah rumah tidak               

.........................layak 

Data-data tersebut tersaji pada Tabel 1 di bawah ini : 
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Tabel 1. Variabel penelitian 

  

Sumber : BPS 2013,2014 

 Data pada Tabel 1 di atas selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai dengan rentang nilai pada 

masing-masing sektor. Rentang nilai dilakukan pembobotan dengan skala 1-7. Definisi masing-

masing skala bobot seperti pada Tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Definisi skala pembobotan 

  

  

Perhitungan pembobotan dilakukan dengan mencari rentang harga masing-masing variabel. 
Rentang harga didapatkan dari selisih jumlah harga maksimum dan harga minimum. Selisih harga 
yang didapatkan selanjutnya dibagi dengan tujuh sesuai dengan skala pembobotan yang ditetapkan. 
Hasil pembobotan terhadap variabel penelitian tersaji pada Tabel 3 berikut : 
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Tabel 3. Pembobotan Variabel Penelitian 

  

  

Selanjutnya data tersebut akan dijadikan input pada analisis MDS. Perangkat lunak yang digunakan 
adalah SPSS versi 20. Proses yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Matriks jarak Euclidean (dij) akan dibentuk melalui rumus : (hasilnya dapat dilihat pada 
lampiran) 

  

dimana, 

x,y,....z: skor variabel penelitian 

i,j : obyek penelitian 

 2. Selanjutnya pada algoritma MDS, matriks jarak Euclidean (dij) akan ditransformasikan menjadi 
matriks disparitas (δij) sehingga dapat digunakan untuk pemetaan dalam dimensi yang 
dikehendaki. Terdapat 2 jenis fungsi transformasi untuk model CMDS yaitu fungsi liner pada 
metrik CMDS dan fungsi monotonic pada nonmetric CMDS. Dengan perlakuan scoring 
variabel pada tahap sebelumnya, maka fungsi monotonic digunakan mengingat datanya 
berbentuk ordinal (hasil transformasi matriks dapat dilihat pada lampiran). 

3. Proses transformasi ini memerlukan iterasi sehingga diperoleh gap atau tingkat stress antara 
matrik jarak Euclidean dengan matrik disparitas kecil atau mendekati 0. Rumus tingkat stress 
yang digunakan merupakan S-Stress Kruskal Formula 1 (SS1) (hasilnya dapat dilihat pada 
lampiran). 
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4. Dengan proses 3 kali iterasi didapatkan matriks transformasi (δij) dengan tingkat stress yang 
cukup kecil yaitu 0,194. 

5. Matriks transformasi (δij) tersebut akan dipetakan kedalam dimensi yang dikehendaki 
menggunakan prosedur Torgerson (1952). Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh koordinat 
obyek penelitian pada dimensi yang dikehendaki. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kuadrat matriks transformasi (δij)2 

b. Melakukan double centering matriks : dimana  I adalah matriks 
identitas, n adalah jumlah obyek penelitian. 

c. Dengan penentuan dimensi perceptual map yang diinginkan hanya 2, maka diambil 2 nilai 
eigen value (λ) pada 2 baris pertama, dan eigen vector (e) pada 2 kolom pertama. 

d. Koordinat obyek penelitian pada perceptual map diperoleh melalui perkalian : e x  hasilnya 
dapat dilihat pada lampiran) 

6. Koordinat yang diperoleh selanjutnya diplot kedalam diagram 2 dimensi sebagai berikut : 
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Gambar 1. Perceptual Map Comparative Advantage Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Pada 
Sektor Pertambangan 

  

Berdasarkan perceptual map di atas dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat 
dikelompokkan menjadi : 

1. Berdasarkan kuadran, berdasarkan kuadran kabupaten/kota dapat dikelompokkan menjadi 4 
sebagai berikut : 

Kelompok 1 : Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat. Kelompok ini merupakan daerah 
yang memiliki comparative advantage di sektor pertambangan (batubara dan migas) dan 
merasakan dampak positif dari sektor pertambangan. Berdasarkan tujuh variabel penelitian 
yang digunakan Musi Banyuasin memiliki keuntungan terbesar diikuti Muara Enim, dan 
Lahat. Meskipun Lahat memiliki comparative advantage di sektor pertambangan tetapi 
posisinya yang mendekati kuadran dua mengindikasikan bahwa keuntungan dari sektor 
pertambangan  harus dievaluasi karena kurang diimbangi terhadap pemerataan dampak 
keuntungan akibat adanya aktivitas pertambangan yang ditandai persentase kemiskinan yang 
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tinggi dibanding daerah lain, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5% serta jumlah 
rumah tidak layak huni yang masih cukup besar). 

Kelompok 2 :Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Oku Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, 
Oku Timur dan Pagaralam. Kelompok ini merupakan daerah yang kurang memiliki 
comparative advantage di sektor pertambangan berdasarkan tujuh variabel yang 
diperhitungkan terutama pada PDRB sektor pertambangan yang minim, dan PDRB yang 
cukup kecil dibanding daerah lain di Sumatera Selatan. 

Kelompok 3 : Lubuk Linggau, Prabumulih, Ogan Komering Ulu, dan Banyuasin. Kelompok 
ini merupakan daerah yang memiliki potensi comparative advantage yang bisa 
dikembangkan di sektor pertambangan.PDRB di sektor pertambangan yang cukup baik 
mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki potensi pertambangan yang baik apabila dapat 
dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Potensi pertambangan yang ada pada daerah ini 
batu kapur, andesit, pasir, dan tanah urug walaupun tidak memiliki nilai ekonomi seperti 
batubara dan migas tetapi pengelolaan yang baik akan memberikan kesinambungan terhadap 
dampak positif yang bisa ditimbulkan.   

Kelompok 4 : Palembang, Ibukota provinsi Sumatera Selatan ini merupakan daerah yang 
tidak memiliki kemiripan dengan daerah lain di Sumatera Selatan, hal yang mendasari 
adalah posisi Palembang sebagai ibukota provinsi menjadikan kota Palembang tempat 
keberadaan industri dan pengolahan sehingga sektor pertambangan bukan sektor yang 
menjadi unggulan.  

2. Jarak antar kota/kabupaten yang semakin dekat pada perceptual map menunjukkan tingkat 
kemiripan yang semakin besar antara kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. 
Kabupaten/kota yang berdekatan/memiliki kemiripan yang besar adalah Prabumulih-Lubuk 
Linggau, OKU-Banyuasin, dan OKU Timur-Pagaralam. 

 KESIMPULAN 
1. Variabel yang menjadi tolak ukur analisis mewakili kondisi pertambangan, ekonomi, dan sosial 

yaitu, PDRB, PDRB sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja,kemiskinan, 
rumah tidak layak huni, dan Indeks pembangunan manusia. 

2. Daerah yang memiliki comparative advantage di sektor pertambangan dan telah merasakan 
dampak positif sektor pertambangan yaitu Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat. 

3. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan sektor pertambangan yaitu : Lubuk Linggau, 
Prabumulih, Ogan Komering Ulu dan Banyuasin. Potensi pertambangan yang dapat 
dikembangkan antara lain batu kapur, andesit, pasir, dan tanah urug serta sektor migas terutama 
daerah Prabumulih dan Banyuasin. 

4. Daerah yang tidak memiliki comparative advantage di sektor pertambangan yaitu Musi Rawas, 
Ogan Komering Ilir, Oku Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Oku Timur,  Pagaralam, dan 
Palembang. 
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Lampiran 

1. Matriks jarak euclidian 
  

  
  
2. Matriks Transformasi disparitas 
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 Proses Iterasi 

  
  
3. Koordinat Objek Penelitian pada Perceptual Map 
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ABSTRAK 

  
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki produk batubara dengan kualitas yang beragam. 
Dalam memenuhi standar kualitas produk sesuai dengan SK Direksi No.93 Mengenai Merek 
Produk (Brand) dan Spesifikasi Batubara PTBA perlu dilakukan blending batubara terhadap 
batubara dengan kualitas yang beragam tersebut. .Untuk mendapatkan batubara BA 55 
dilakukan blending batubara AL 50-AL58 dan Al 52-AL 58 sedangkan batubara BA 64 
dilakukan blending batubara AL55-AL 67 dan AL58-AL67 . Terdapat empat parameter 
kualitas yang menjadi perhatian dalam melakukan blending karena keempat parameter ini 
berada dibawah standar BA 55 dan BA 67 yaitu ash, sulfur, total moisture dan nilai kalori. 
Dilakukan analisis terhadap keempat parameter ini pada masing-masing proses blending 
sehingga didapatkan empat model matematika sebagai berikut :  

Model matematika pertama (AL 50 – AL 58) : 
GCV = 8018,68 + (-66,69 x A) +  (85,16 x S) + (-102,07 x TM) 
Model matematika kedua (AL 52 – AL 58) : 
GCV = 7892,29 + (-45,59 x A) + (-2,15 x S) + (-97,61 x TM) 
Model matematika ketiga (Al 55 – AL 67) : 
GCV = 8384,36 + (-59,02 x A) + (69,47 x S) + (-119,01 x TM) 
Model matematika keempat (Al 58 – AL 67) 
GCV = 8442,12 + (-54,32 x A) + (-38,45 x S) + (-118,23 x TM) 

Model matematika pertama menunjukkan kenaikan 1% abu menurunkan 66,69kcal/kg, 
kenaikan persen sulfur menaikkan 8,51kcal/kg dan kenaikan 1% total moisture menurunkan 
102,07kcal/kg. Model matematika kedua menunjukkan kenaikan 1% abu menurunkan 
45,59/kg, kenaikan persen sulfur menurunkan 0,22kcal/kg dan kenaikan 1% total moisture 
menurunkan 97,61kcal/kg. Model matematika ketiga menunjukkan kenaikan 1% abu 
menurunkan 59,02kcal/kg, kenaikan persen sulfur menaikkan 6,94kcal/kg dan kenaikan 1% 
total moisture menurunkan 119,01kcal/kg. Model matematika keempat menunjukkan 
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kenaikan 1% abu menurunkan 66,69kcal/kg, kenaikan persen sulfur menaikkan 8,51kcal/kg 
dan kenaikan 1% total moisture menurunkan 102,08kcal/kg. Setelah didapatkan model 
matematika ditentukan rasio komposisi berat batubara yang akan diblending sebagai berikut : 

  

  

Kata kunci : Analisis Model Matematika, Rasio Komposisi Berat Batubara 

 PENDAHULUAN 

Parameter kualitas batubara terutama kadar abu (ash), total sulfur, total moisture dan 
nilai kalori harus diperhatikan untuk mendapatkan batubara dengan kualitas pembakaran yang 
baik. Parameter baik dari sei kualitas maupun kuantitas harus senantiasa terpenuhi agar tidak 
mengganggu kontinuitas batubara sebagai penghasil panas pembakaran baik pada PLTU dan 
Industri pada skala kecil maupun besar. 

Merek produk (brand) PTBA terdiri dari mine brand (produk keluaran hasil proses 
penambangan) dan market brand (produk yang siap dipasarkan). Untuk produk yang siap 
dipasarkan PTBA telah menetapkan syarat kualitas produknya seperti yang tertuang pada SK 
Direksi No.093 tahun 2015. Hal ini tentu saja merujuk pada persyaratan kualitas yang 
dibutuhkan oleh konsumen batubara. 

Untuk mendapatkan batubara dengan market brand yang sudah ditentukan  diperlukan 
analisis model matematika terhadap kualitas batubara. Faktor yang berkenaan dengan kualitas 
tersebut dikorelasikan secara matematika untuk mendapatkan hubungan antara faktor-faktor 
yang bervariasi tersebut. Berdasarkan analisis model matematika yang dibuat selanjutkan 
dilakukan blending batubara melalui analisis ratio komposisi berat. 

Penelitian ini bertujuan : 1. Menganalisis pengaruh hubungan antar variabel kualitas 
batubara meliputi, kandungan abu, sulfur, total moisture dan nilai kalori. 2. Mengevaluasi 
kualitas batubara hasil penambangan dalam memenuhi kualitas batubara sesuai market brand 
yang telah ditetapkan. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan batubara dengan kualitas rendah. 4. 
Membuat analisis ratio komposisi berat untuk pencampuran batubara agar sesuai dengan 
market brand yang ditetapkan. 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bukit Asam, Tbk. terletak pada posisi 
103° 45’ BT – 103° 50’ BT dan 3° 42’ 30’’ LS – 4° 47’ 30’’. PT. Bukit Asam (persero), Tbk 
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memiliki 3 lokasi penambangan yaitu Air laya, MTB, dan Banko Barat (Gambar 1). Lokasi 
penambangan PT. Bukit Asam (persero), Tbk terletak di Kecamatan Tanjung Agung 
Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan yang berjarak kurang lebih 17 km arah 
selatan kota Muara Enim dan 210 km arah barat daya kotamadya Palembang. 

  

 

Gambar 1. Peta Lokasi PT.Bukit Asam (Persero) Tbk 
Sumber: Geologi PTBA         

Kegiatan yang dilakukan (Gambar 2)  pada penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Studi literatur dan pengumpulan data sekunder 
2. Pengamatan langsung di lapangan 
3. Pengolahan data dan analisis 

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan diolah untuk diketahui korelasi antar 
variabel penelitian melalui pendekatan analisis statistik yaitu metode analisis korelasi 
antara variabel bebas dan terikat maupun antaa variabel bebas dan variabel bebas 
lainnya dan analisis regresi liner sederhana/berganda untuk mengetahui koefisien 
korelasi, koefisien determinasi dan standar deviasi antara variabel yang dilakukan 
simulasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar menentukan 
model matematika untuk blending batubara. 
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Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PTBA memiliki 3 site penambangan yaitu tambang air laya, banko barat dan muara 
tiga besar. Batubara yang digunakan pada penelitian ini berasal dari tambang air laya baik 
yang dihasilkan melalui penambangan menggunakan sistem continous mining (bucket wheel 
excavator) maupun menggunakan metode konvensional (shovel dan truck). Batubara tersebut 
selanjutnya akan dilakukan blending untuk mendapatkan kualitas batubara sesuai market 
brand pada Tabel 1 berikut : 
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Tabel 1. Market brand PTBA 

Parameter Unit 
Market Brand 

BA-55 BA-64 
Ash % ar 3 - 8 6 4 - 8 6 
Sulphur % ar 0.45 - 1.2 1 0.4 - 1.2 1 
Total Moisture % ar 17-24 20 13 - 17 14 
GCV kcal/kg, ar 5400-5600 5500 6300-6500 6400 

Untuk mendapatkan batubara sesuai standar kualitas pada Tabel 1 dilakukan blending 
batubara hasil penambangan pada tambang air laya seperti pada Tabel 2 di bawah ini : 

  

Tabel 2. Rencana blending batubara 
No Blending Batubara Target 
1 AL 50 - AL 58 BA 55 
2 AL 52 - AL 58 BA 56 
3 AL 55 - AL 67 BA 64 
4 AL 58 - AL 67 BA 64 

Pemilihan  parameter kualitas yang terdapat pada Tabel 1 didasarkan pada kualitas 
batubara yang dihasilkan dari tambang air laya. Ketidaksesuaian keempat parameter diatas 
yang mendasari pemilihan parameter kualitas tersebut untuk di analisis. Parameter lain seperti 
volatile matter, fixed carbon sudah sesuai atau sedikit sekali melampaui range yang 
ditetapkan pada market brand. Range kualitas batubara (mine brand) air laya seperti Tabel 3 
berikut : 

Tabel 3. Range kualitas batubara mine brand tambang air laya 

Parameter Kualitas 
Mine Brand 

50 52 55 58 67 

Ash (% ar) 2.24 - 7.94 0.8 - 5.78 1.51 - 11.66* 1.7 - 10.09* 2.08 - 15.3* 

Sulphur (% ar) 0.21 - 0.56 0.21 - 0.91 0.15 - 1.44* 0.25 -1.83* 0.34 - 1.6* 

Total Moisture (% ar) 20.4 - 28.8* 21.5 -30.2* 9.6 -29.3* 13.8 - 26.7* 4.8 - 25.3* 

GCV (kcal/kg, ar) 4681-5675* 4747- 6171* 4914 -6767* 5197 –6509* 5003-7686* 

Keterangan : * = berada di bawah standar market brand yang ditetapkan 

Analisis statistika merupakan refleksi informasiyang representatif dan 
menggambarkan kondisi batubara yang terdapat dilapangan. Informasi tersebut juga 
memberikan gambaran pengaruh masing-masing parameter kualitas terhadap kualitas 
batubara yang ditetapkan sebagai market brand siap untuk dipasarkan. Analisis regresi linier 
berganda dilakukan untuk memperoleh korelasi antara variabel bebas (ash,sulfur, dan total 
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moisture) terhadap variabel terikat (nilai kalori) sehingga dapat diestimasi sejauh mana 
pengaruh perubahan variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat.   

 Analisis regresi linier berganda 

Hasil analisis dari pendekatan model regresi berganda didapatkan empat model 
matematika sesuai dengan rencana blending yang sudah ditentukan. Model matematika ini 
menggambarkan pengaruh ash (A), sulfur (S), dan total moisture (TM) terhadap nilai kalori 
(GCV) adalah sebagai berikut : 

Model matematika pertama (AL 50 – AL 58) : 

GCV = 8018,68 + (-66,69 x A) +  (85,16 x S) + (-102,07 x TM) 

Model matematika kedua (AL 52 – AL 58) : 

GCV = 7892,29 + (-45,59 x A) + (-2,15 x S) + (-97,61 x TM) 

Model matematika ketiga (Al 55 – AL 67) : 

GCV = 8384,36 + (-59,02 x A) + (69,47 x S) + (-119,01 x TM) 

Model matematika keempat (Al 58 – AL 67) 

GCV = 8442,12 + (-54,32 x A) + (-38,45 x S) + (-118,23 x TM) 

  

Keempat model matematika di atas memenuhi persyaratan uji statistik yang meliputi 
koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R2) dan F hitung seperti pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Hasil uji statistik model matematika kualitas batubara 

Model Matematika R R2 F hitung 

Model Pertama 0.96 0.92 4.07 

Model Kedua 0.93 0.86 6.46 

Model Ketiga 0.97 0.95 2.76 

Model Keempat 0.97 0.94 2.88 

 

Hasil uji statistik terhadap model matematika yang dibuat pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa 
: 
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1. Semua model matematika menunjukkan nilai kalori (GCV) mempunyai korelasi yang 
kuat (R >  0,9) terhadap variabel bebasnya yang meliputi ash (A), sulfur (S), dan total 
moisture (TM).  

2. Model matematika pertama menunjukkan bahwa nilai kalori batubara apabila tidak 
terdapat kandungan abu, sulfur, dan total moisture sebesar 8018,68 kcal/kg. Berturut-
turut untuk model matematika kedua, ketiga, dan keempat dengan nilai kalori 
7892,29kcal/kg, 8384,36 kcal/kg, dan 8442,12 kcal/kg. 

3. Semua model matematika menunjukkan korelasi yang berlawanan antara nilai kalori 
dengan kandungan abu, dan nilai kalori dengan kandungan moisture. Untuk korelasi 
antara nilai kalori dan sulfur pada model matematika pertama dan ketiga memiliki 
korelasi linier sedangkan pada model matematika kedua dan keempat menunjukkan 
korelasi yang berlawanan. 

4. Model matematika pertama memiliki koefisien determinasi (R2) 0,92. Hal ini 
menunjukkan bahwa 92 % nilai GCV dipengaruhi oleh ash, sulfur, dan total moisture 
sedangkan 8 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
variabel perhitungan ini seperti high grove index, volatile matter, mass dll. Hal yang 
sama juga berlaku untuk model matematika kedua, ketiga, dan keempat dimana 
masing-masing memiliki koefisien determinasi 0,86 , 0,95 , dan 0,94 yang 
menunjukkan nilai GCV dipengaruhi oleh ash, sulfur, dan total moisture. 

5. Keempat model matematika menunjukkan nilai F hitung yang lebih besar daripada F 
tabel untuk kesalahan sebesar 5%. F hitung model matematika pertama hingga 
keempat berturut-turut 4,07 ; 6,46 ; 2,76, dan 2,88 sehingga model yang dibuat dapat 
diterapkan pada populasi. 

Keempat model matematika yang dibuat telah memenuhi syarat uji statistik sehingga 
dapat diterapkan pada parameter kualitas yang dianalisis. Untuk mengetahui besarnya 
masing-masing pengaruh variabel bebas (ash, sulfur, dan total moisture) terhadap perubahan 
nilai kalori (GCV) maka dilakukan simulasi perubahan kadar masing-masing variabel bebas 
untuk model matematika pertama (Tabel 5), model matematika kedua (Tabel 6), model 
matematika ketiga (Tabel 7), dan model matematika keempat (Tabel 8) di bawah ini : 
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Tabel 5. Perubahan nilai kalori pada model matematika pertama 

  

  

 

Tabel 6. Perubahan nilai kalori pada model matematika kedua 

  

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 717 
 

Tabel 7. Perubahan nilai kalori pada model matematika ketiga 

  

  

Tabel 8. Perubahan nilai kalori pada model matematika keempat 
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Analisis ratio komposisi berat 

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menjadi dasar dalam proses 
blending batubara kualitas baik dengan batubara kualitas rendah. Blending dilakukan dengan 
menentukan ratio komposisi masing-masing batubara yang berbeda kualitasnya. Bentuk 
persamaan analisis ratio komposisi berat ini sebagai berikut : 

 

KESIMPULAN 

1. Model matematika pengaruh ash, sulfur dan total moisture terhadap nilai kalori sebagai 
berikut : 
Model matematika pertama (AL 50 – AL 58) : 
GCV = 8018,68 + (-66,69 x A) +  (85,16 x S) + (-102,07 x TM) 
Model matematika kedua (AL 52 – AL 58) : 
GCV = 7892,29 + (-45,59 x A) + (-2,15 x S) + (-97,61 x TM) 
Model matematika ketiga (Al 55 – AL 67) : 
GCV = 8384,36 + (-59,02 x A) + (69,47 x S) + (-119,01 x TM) 
Model matematika keempat (Al 58 – AL 67) 
GCV = 8442,12 + (-54,32 x A) + (-38,45 x S) + (-118,23 x TM) 

2. Berdasarkan keempat model matematika yang ada, semua model matematika 
menunjukkan pengaruh yang berlawanan antara abu dan nilai kalori serta total moisture 
dan nilai kalori. Model matematika pertama dan ketiga menunjukkan pengaruh sulfur 
linier dengan nilai kalori, sedangkan model matematika kedua dan keempat menunjukkan 
pengaruh yang berlawanan antara sulfur dan nilai kalori. 

3. Ratio komposisi berat untuk mendapatkan batubara sesuai dengan spesifikasi market 
brand adalah sebagai berikut : 
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PERANCANGAN SISTEM ONLINE PENGHUBUNG 
TRANSPORTASI ANTAR MAHASISWA UNSRI BERBASIS 

MOBILE 
  

Abdul Haris Dalimunthe 
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Indonesia 

E-mail: dalimuntheharis@gmail.com  
  
  

ABSTRAK 
  

Sebagian besar mahasiswa Unsri yang pergi dan pulang antar kampus Indralaya dan kampus 
Palembang menggunakan transportasi umum dan adapula yang menggunakan kendaraan 
pribadi. Kendaraan pribadi yang menuju kampus Indralaya maupun sebaliknya menuju 
kampus Palembang terkadang tidak terisi penuh. Fenomena tersebut dapat dijadikan lahan 
bisnis bagi mahasiswa pemilik kendaraan pribadi, dengan memberikan mahasiswa lain 
tumpangan menuju kampus yang akan dituju dan dikenakan biaya sebagai imbalan pemilik 
kendaraan. Serta sebagai media trasportasi alternatif bagi mahasiswa Unsri. Untuk 
mempermudah mengimplementasikan perihal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem aplikasi 
online berbasis aplikasi mobile. Maka dibutuhkan suatu perancangan untuk membuat sistem 
tersebut. Metode perancangan sistem menggunakan metode pendekatan model Spiral, dengan 
alat bantu pengembangan sistem berupa metode kipling 5W+1H, analisa SWOT dan diagram 
UML 2.0 yaitu usecase diagram dan class diagram. Sedangkan perangkat lunak yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pengembangan  aplikasi 
hybrid. Pengembangan aplikasi hybrid menggunakan HTML5, PHP,  JavaScript, CSS3 dan 
Ionic Framework. Perangkat keras berupa Personal Computer (PC) dan Smart Phone juga 
dibutuhkan dalam perencanaan ini. Sistem aplikasi yang telah dirancang dilakukan 
pengetesan terelebih dahulu sebelum diluncurkan. 

Kata Kunci: Mahasiswa, Transportasi, Sistem, Aplikasi Mobile. 

  
  
PENDAHULUAN  

 Dalam dunia perkuliahan di Universitas Sriwijaya (Unsri), transportasi merupakan 
sarana yang sangat penting dalam menunjang jalannya aktifitas dalam kehidupan perkuliahan 
sehari-hari. Sebagian besar mahasiswa yang pergi dan pulang antar kampus Indralaya dan 
kampus Palembang menggunakan transportasi umum dan ada pula yang menggunakan 
kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang menuju kampus Indralaya maupun sebaliknya 
menuju kampus Palembang terkadang tidak terisi penuh. Fenomena tersebut dapat dijadikan 
lahan bisnis bagi mahasiswa pemilik kendaraan pribadi, dengan memberikan mahasiswa lain 
tumpangan menuju kampus yang akan dituju dan dikenakan biaya sebagai imbalan pemilik 
kendaraan. Begitu pula bagi mahasiswa yang membutuhkan transportasi akan sangat terbantu 
dan menjadi salah satu pilihan. 
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 Disisi lain kemajuan teknologi informasi saat ini membuat segala sesuatu menjadi 
lebih mudah, teknologi telah membawa dunia lebih dekat dan dapat bertukar pikiran untuk 
mencari solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Untuk 
memecahkan masalah fenomena di atas antara mahasiswa pemilik kendaraan dan mahasiswa 
yang membutuhkan trasnportasi maka dapat dikembangkanlah suatu sistem berbasis teknologi 
informasi.  

     Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mencoba untuk merancang sebuah sistem yang 
menguhubungkan mahasiwa pemilik kendaraan dengan mahasiswa yang membutuhkan 
transportasi menuju kampus Indralaya atau sebaliknya menuju kampus Palembang. Sistem 
tersebut dirancang dengan mengunakan teknologi informasi yang menggunakan jaringan 
online dan mudah diimplementasikan oleh pengguna. Dengan system ini penulis berharap 
agar mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan transportasi  kampus. 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode perancangan yang dipakai dalam sistem ini adalah Model Spiral yang 
dikembangkan oleh Boehm (1988). Model ini dititik beratkan pada pembuatan prototype dan 
menejemen resiko yang sangat fleksibel. Dasar-dasar konsep model spiral ini adalah bahwa 
setiap produk dan setiap tingkatan melibatkan urutan yang sama pada setiap langkah (siklus). 
  

  
Gambar 1. Model Spiral 

  
Fase-fase yang dilakukan pada metode pengembangan sistem ini adalah : 
1. Komunikasi Pelanggan 
 Menanyakan kepada mahasiswa Unsri sebagai calon pengguna sistem berupa sistem yang 

bagaimana yang diharapkan. Pertanyaan ditujukan kepada mahasiswa pemilik kendaraan 
dan mahasiswa yang membutuhkan trasnportasi. 

2. Perencanaan 
Merencanakan sistem seperti apa yang sebaiknya dikembangkan yang mengacu kepada 
hasil wawancara dengan calon pengguna sistem. Perencanaan mengacu pada 6 (enam) 
pertanyaan penting berupan : What, Who, When, Where, Why, dan How (5W1H). 

3. Analisa Resiko 
Melakukan analisa resiko dengan mengacu pada analisa SWOT berupa strenght 
(kekuatan), weaknes (kelemahan), opportunity (kesempatan), dan threat (ancaman). 

4. Rekayasa 
Melakukan rekayasa utuk membantu menerjemahkan kebutuhan pengguna sistem dengan 
mengacu pada beberapa diagram pada UML v. 2.0 berupa usecase diagram dan class 
diagram. Serta menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 
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5. Konstruksi dan Peluncuran 
Pada fase ini melakukan pengcodingan yang dilakukan oleh profesional programmer yang 
dapat mengembangkan aplikasi mobile. Apabila sudah selesai maka akan dilakukan testing 
dan tahap akhir yaitu peluncuran aplikasi. 

6. Evaluasi Pelanggan 
Fase ini sistem berupa aplikasi sudah dapat di implementasikan dan dievaluasi oleh para 
pengguna sistem. Apabila ada kekurangan maka akan diperbaiki kembali. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan pada penelitian perencanaan ini berupa :  
1. Komunikasi pelanggan  

Hasil dari wawancara dengan mahasiswa pemilik kendaraan adalah alasan membawa 
kendaraan pribadinya dikarenakan system transportasi kampus yang ada belum cukup baik. 
Untuk mendapatkan transportasi harus mengantri terlebih dahulu bahkan sampai berdesak-
desakan serta jadwal trasnportasi yang tidak pasti. Faktor kenyamanan akan transportasi 
yang ada juga menjadi alasan. Begitupun pendapat serupa dengan mahasiswa pengguna 
setia trasnportasi kampus Unsri.  

  
   
2. Perencanaan 

Perencaan mengacu pada analisa 5W1H pada tabel berikut :  
  

Tabel 1. Analisa 5W1H 
Pertanyaan 5W1H Jawaban 

+ Sistem apa yang dikembangan ? 
 
+ Siapa pengguna sistem ? 
 
+ Kapan sistem digunakan ? 
+ Dimana sistem digunakan ? 
+ Mengapaa sistem dikembangkan ? 
 
+ Bagaimana sistem dikembangkan ? 

# Sistem online penghubung transportasi mahasiswa Unsri 
berbasis mobile. 

# Mahasiswa Unsri yang butuh transportasi dan mahasiswa 
Unsri yang memiliki kendaraan. 

#   Ketika mahasiswa unsri membutuhkan trasnportasi. 
#   Di kampus Unsri Indralaya dan Palembang. 
#   Memudahkan mahasiswa yang butuh trasnportasi dan 

membuka bisnis bagi mahasiswa pemilik kendaraan. 
#  Dikembangkan dengan aplikasi pengembangan sistem mobile 

yang berjalan pada OS Android dan iOS. 
  
  
3. Analisa Resiko 

Analisa mengacu pada analisa SWOT pada tabel berikut :  
 Tabel 2. Analisa SWOT 

SWOT Keterangan 
+ Kekuatan 
 
+ Kelemahan 
 
+ Peluang  
 
 
+ Ancaman 

# SDM yang mengembangkan system, banyak provider internet yang tersedia, 
dan banyak pengguna smartphone dengan platform Android dan Ios 

# Dibutuhkan publikasi system kepada pengguna, system yang baru, dan 
belum ada dukungan dari pihak kampus. 

# Belum ada system yang serupa dengan system yang akan dikembangkan, 
animo masyarakat terhadap bidang IT, dan kebutuhan mahasiswa dengan 
transportasi kampus. 

# Sistem akan dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan fungsi 
sistem dapat ditiru oleh pengembang lain. 
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 Perekayasaan  

Perekayasaan membantu menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi model sistem 
tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana interaksi antara satu elemen 
sistem dengan elemen sistem lainnya. Elemen-elemen yang perlu dibuat dalam 
perekayasaan system antara lain: 
a. Tindakan yang dilakukan pengguna terhadap system. 
Kegiatan yang menggambarkan aktifitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna didalam 
system dengan menggunakan tools usecase diagram. Tindakan ini dilakukan oleh masing-
masing pengguna terhad apa system seperti berikut : 
  
1) Tindakan yang dilakukan costumer terhadap sistem. 

  
Gambar 2. Usecase Diagram Costumer 

  
Pada diagram usecase diatas, costumer melakukan sign up, setelah mendapat 
pemberitahuan aktifasi, costumer dapat melakukan login. Costumer dapat melihat 
profil yang berisikan edit profil, melakukan membatalan pemesanan, dan memilih 
tujuan. Pada halaman memilih tujuan costumer dapat melihat daftar keberangkatan 
yang ada, lalu melihat detail keberangkatan untuk kemudian dipesan jika costumer 
ingin memesan kursi keberangkatan.  
  

2) Tindakan yang dilakukan partner terhadap sistem. 

  
Gambar 3. Usecase Diagram Partner 

  
Pada diagram usecase partner, partner melakukan login, setelah itu partner dapat 
melihat profil, didalam profil partner terdapat pilihan untuk melihat halaman saldo, 
menambah saldo, melihat list keberangkatan yang ada, dan pemposting keberangkatan 
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yang kemudian setelah melakukan post partner dapat melihat daftar pemesan dan 
mengkonfirmasinya. 
  

3) Tindakan yang dilakukan admin terhadap sistem 

  
Gambar 4. Usecase Diagram Admin 

  
Pada diagram usecase admin diatas, admin melakukan login, admin dapat melihat 
beranda admin, setelah itu admin dapat melihat saldo partner, melihat halaman 
costumer, menghapus costumer, melihat data partner, menghapus partner, 
memperbaruhi partner, dan menambah partner.  

b. Interaksi antar kelas didalam sistem 

  
Gambar 5. Class Diagram 

  
Gambar di atas menunjukan hubungan yang terjadi antar class adalah hubungan hirarki 
atau pewarisan, dimana class diturunkan dari class lain dan mewarisi semua atribut dan 
metoda class asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru. Class diagram diatas 
menjelaskan bahwa class keberangkatan tidak akan ada jika tidak ada class partner dan 
class penumpang tidak akan ada jika tidak ada class member, class partner dan class 
keberangkatan.   

  
c. Perangkat Keras dan Perankat Lunak 
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Perangkat keras yang digunakan pada perancangan sistem ini yaitu Personal Computer 
(PC) sebagai perangkat untuk melakukan pengcodingan serta perangkat smart phone 
dengan sistem operasi Android dan iOS untuk menjalankan sistem. Pengembangan 
sistem ini dengan pendekatan aplikasi hybrid yang menggunakan perangkat lunak 
berupa HTML5, PHP,  JavaScript, CSS3 dan Ionic Framework untuk pengembangan 
aplikasi mobile. Gambar di bawah ini menunjukan jaringan komputer sistem dapat 
bekerja. 
  

  
Gambar 6. Jaringan Komputer 

  
4. Konstuksi dan Peluncuran 

Pengcodingan yang dilakukan oleh profesional programmer yang dapat mengembangkan 
aplikasi mobile. Apabila pengcodingan sudah selesai dilakukan testing dan peluncuran 
aplikasi. Tampilan hasil dari pencodingan berupa aplikasi mobile dapat dilihat pada 
gambar berikut berupa tampilan halaman jadwal keberangkatan dan post keberangkatan. 
  
  

 
  
  

Gambar 7. Tampilan Jadwal Keberangkatan dan Post Keberangkatan 
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5. Evaluasi Pelanggan 

Evaluasi pelanggan dilakukan menggunakan  metode blackbox yaitu pengujian fungsi-
fungsi aplikasi secara langsung tanpa memperhatikan alur eksekusi program. Pengujian ini 
dilakukan dengan memperhatikan apakah fungsi telah berjalan sesuai rancangan yang 
diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada aplikasi mobile dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
  

KESIMPULAN 

Sistem transportasi online untuk mahasiswa Unsri dapat menjadi system yang efisien 
dan efektif untuk mahasiswa Unsri dalam mendapatkan transportasi kampus. Keberadaan 
sistem ini juga dapat menjadi media bisnis bagi mahasiswa Unsri yang memiliki kendaraan. 
System transportasi berbasis aplikasi mobile ini dapat dengan mudah digunakan oleh 
mahasiswa.  
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PERANCANGAN SISTEM ONLINE TRANSAKSI JUAL BELI 
BARANG BEKAS DI KOTA PALEMBANG BERBASIS 

MOBILE 
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E-mail: dwindisari@yahoo.com  

  
  

ABSTRAK 
  

Barang bekas merupakan barang yang sudah terpakai dan terjadi pengurangan nilai harga 
karena pemakaian oleh penggunanya. Tidak semua barang bekas harus di buang karena 
banyak dari barang bekas  masih sangat bagus dan dapat di manfaatkan lagi oleh pengguna 
lain yang membutuhkan. Di sisi lain pemilik barang bekas banyak yang bingung untuk 
memasarkan barang bekas yang dimilikinya agar dapat terjual. Tujuan dilakukannya 
perancangan ini adalah untuk merancang sebuah sistem aplikasi jual beli barang bekas 
berbasis aplikasi mobile di Kota Palembang. Metode pengembangan sistem menggunakan 
Model Waterfall, dengan alat bantu pengembangan sistem berupa metode kipling 5W1H, 
SWOT, dan diagram UML v.2.0 yakni usecase diagram dan class diagram. Sedangkan 
perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan ini adalah perangkat lunak Ionic 
Framework, JavaScript, CSS3 dan PHP, serta untuk database menggunakan MySQL. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perancangan sistem jual beli barang bekas berbasis android dan 
iOS dapat membantu pengguna sistem dalam memasarkan barang jual dan mencari barang 
yang ingin dibeli dan mengimplementasikan sistem yang meliputi implementasi perangkat 
lunak, perangkat keras, basis data serta antarmuka dari aplikasi yang dihasilkan.  
  

Kata Kunci: Barang Bekas, Sistem, Aplikasi Mobile. 

  
  
PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan rumah tangga pada saat ini terdapat barang yang sudah tidak 
digunakan lagi tetapi masih layak untuk digunakan atau dimanfaatkan. Barang-barang 
tersebut sering ditemukan menumpuk di salah satu ruang pada rumah. Ada keinginan dari 
yang punya barang untuk menjualnya, tetapi tidak tahu siapa orang yang menginginkannya. 
Disisi lain ada orang yang membutuhkan barang-barang tersebut tetapi untuk membeli yang 
baru sangatlah mahal, sehingga butuh waktu untuk mengumpulkan uang untuk membelinya. 
Ada keinginan untuk membeli barang yang bekas dengan harga miring tetapi informasi yang 
didapat sangatlah susah. 

Pada saat ini sudah ada sistem online yang mempertemukan antara penjual dan 
pembeli barang-barang bekas yang masih layak. Dapat kita contohkan seperti OLX 
(www.olx.com). Namun kendala yang dihadapi pada mekanisme mempertemukan penjual 
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dan pembeli pada saat transaksi di lapangan. Hal-hal yang menjadi kendala tersebut 
diantaranya : 
a. Susahnya menyesuaikan waktu pertemuan, terkadang waktu yang sudah dijanjikan sering 

dibatalkan secara sepihak. 
b. Takut akan terjadi tindak keriminal karena pembeli dan penjual tidak tahu satu sama lain. 
Dari kendala-kendala diatas maka peneliti akan merancang sistem jual-beli online barang-
barang bekas yang dimana kendala tersebut tidak akan ditemukan pada sistem yang 
dikembangkan. Sistem yang dikembangkan berbasis teknologi informasi  dengan sasaran 
masyarakat kota Palembang sebagai penggunanya. 
  
METODELOGI PENELITIAN 

  Metode penelitian untuk kebutuhan perancangaan sistem yang diambil adalah 
model waterfall. Metode ini memberikan pendekatan-pendekatan sistematis dan berurutan 
bagi pengembangan perangkat lunak. Berikut fase-fase yang dilakukan pada metode 
pengembangan sistem ini. 
 
 

 
  

Gambar 1. Model Waterfall 
  
1. Analisis 

Melakukan analisa perencanaan dan analisa resiko perancangan sistem dengan mengacu 
pada metode kipling 5W1H dan analisa SWOT 

2. Desain 
Melakukan rekayasa sistem berdasarkan hasil dokumen analisa 5W + 1H dan analisa 
SWOT dengan mengacu pada beberapa diagram UML v 2.0 berupa usecase diagram dan 
class diagram serta menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

3. Pelaksanaan 
Pada tahap ini melakukan pengcodingan dari dokumen hasil perekayasaan sistem dan dari 
tampilan user interface yang akan dilakukan oleh professional programmer sehingga dapat 
mengembangkan aplikasi mobile. 

4. Testing 
Setelah selesai dilakukan coding maka selanjutnya sistem akan di testing  dan tahap akhir 
yaitu peluncuran aplikasi. 

5. Perawatan 
Fase ini aplikasi mobile sudah dapat di implementasikan dan dievaluasi. Maka selanjutnya 
yaitu tahap perawatan, jika terjadi kesalahan pada sistem maka akan dilakukan perbaikan 
secepatnya. 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis 
Perencaan mengacu pada analisa 5W1H pada tabel berikut :  
  

Tabel 1. Analisa 5W1H 
Pertanyaan 5W1H Jawaban 

+ Sistem apa yang dikembangan ? 
 
+ Siapa pengguna sistem ? 
 
+ Kapan sistem digunakan ? 
 
+ Dimana sistem digunakan ? 
+ Mengapaa sistem dikembangkan ? 
 
+ Bagaimana sistem dikembangkan ? 

# Sistem Online Transaksi Jual Beli Barang Bekas Di 
Kota Palembang Berbasis Mobile. 

# Masyarakaat kotaa Palembang yang membutuhkan 
barang-bekas 

# Ketika masyarakat ingin menjual/membeli barang 
bekas. 

#  Di kotaPalembang. 
# Memudahkan masyarakat menemukan barang bekas 

dan menjual barang bekas 
#  Dikembangkan dengan aplikasi pengembangan sistem 

mobile. 
  
Analisa Resiko mengacu pada analisa SWOT pada tabel berikut :  

  
Tabel 2. Analisa SWOT 

SWOT Keterangan 
+ Kekuatan 
+ Kelemahan 
+ Kesempatan 
+ Ancaman 

# masyarakat kota palembang banyak yang menggunakan smartphone. 
# mebutuhkan promosi dan tutorial belajar. 
# sistem baru , ketertarikan masyarakat pada bidang IT, dan kebutuhan. 
#  persaingan sistem dan kebobolan sistem. 

  
2. Desain 
a. Pemodelan Proses 

Pemodelan proses adalah cara formal  untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem 
beroperasi, pemodelan proses pada sistem ini meliputi tindakan yang dilakukan pengguna 
terhadap sistem dan interaksi antar kelas di dalam sistem. 
1. Tindakan yang dilakukan pengguna terhadap sistem. 

Tindakan yang dilakukan pengguna terhadap sistem menggambarkan fungsi apa saja yang 
ada pada sistem sehingga nanti mempermudah kita dalam mengetahui apa saja yang dapat 
dilakukan pengguna pada sistem tersebut. 
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Gambar 2. Diagram Usecase Pengguna  

  

 
  

Gambar 3. Diagram Usecase Admin 
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Gambar diatas merupakan Diagram Usecase yang memiliki dua aktor dalam satu sistem. 
Visitor merupakan aktor yang hanya bisa melihat kategori barang dan detail barang tanpa bisa 
menjual, membeli ataupun menawar barang. Apabila Visitor ingin melakukan pembelian dan 
penjualan barang, maka visitor haruslah mendaftar terlebih dahulu. Aktor yang telah 
mendaftar pada sistem selanjutnya akan disebut sebagai Member. Member dapat melakukan 
semua aktivitas pada sistem seperti, melihat kategori, melihat profil, menawar harga barang, 
dan jual beli barang yang diinginkan. Sedangkan diagram usecase admin mengambarkan apa 
saja yang dapat dilakukan  admin di dalam web. 

  
2. Interaksi antar kelas di dalam sistem 

Terdapat enam class dalam perancangan ini yaitu tabel barang, member, kategori, 
subkategori, nego dan nota. Berikut ini menunjukkan hubungan antar class pada sistem jual 
beli barang bekas online. 

 

Gambar 4. Diagram Class 
  

Class diagram di atas menjelaskan  interaksi antar class pada database yang akan dirancang, 
sehingga dapat mempermudah perancangan sistem. 

  
b. Perangkat 

Perangkat yang digunakan pada perancangan sistem ini yaitu Personal Computer (PC) 
sebagai perangkat untuk melakukan pengcodingan serta perangkat smart phone dengan sistem 
operasi Android dan iOS untuk menjalankan sistem. Pengembangan sistem menggunakan 
perangkat lunak berupa HTML5, PHP,  JavaScript, CSS3 dan Ionic Framework untuk 
pengembangan aplikasi mobile. Pada infrastruktur jaringan dalam sistem informasi ini 
dimulai dari server hingga ke pengguna yang digunakan adalah jaringan internet, berikut 
infrastruktur jaringannya. 
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Gambar 5. Jaringan komputer 
  

3. Pelaksanaan 
Pada fase ini dilakukan pengcodingan aplikasi yang dilakukan oleh programmer 

profesional bidang pengembangan aplikasi mobile dan website. Berikut adalah tampilan-
tampilan sistem aplikasi yang dikembangkan dan telah dilakukan pengetesan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

Gambar 6. Tampilan Halaman Home, List Barang, dan Detail Barang 
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Gambar 7. Tampilan Halaman Profile 
  

4. Testing 
Testing dilakukan untuk verifikasi, validasi, dan mendeteksi terjadinya error pada 

aplikasi tersebut. Pengujian pada sistem ini digunakan juga untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang 
sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 
  
5. Pemeliharaan  

Pemeliharaan pada sistem dilakukan untuk mempertahankan keberadaan sistem, 
pemeliharaan sistem ini tidak begitu tinggi nilainya dan tidak membebani, karena 
pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. 

KESIMPULAN 

Sistem online transaksi jual beli barang bekas ini sangat bermafaat bagi masyarakat 
Palembang dari segi efisien dan efektif dalam melakukan penjualan ataupun pembelian 
barang bekas. Pada sistem pengguna juga dapat melakukan negosiasi sehingga menghasilkan 
kesepakatan harga yang diinginkan. Sistem yang efisien akan menciptakan kenyamanan 
sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keamanan. 
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PEMBUATAN ALAT JIG TRANSPARAN UNTUK PENCUCIAN 
BATUBARA 
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E-mail: Bochori@yahoo.com 
  
  

ABSTRAK 
  

Pencucian batubara merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
untuk mendapatkan batubara bersih. Alat yang banyak digunakan dalam pencucian batubara 
adalah jig, dengan metode memanfaatkan perbedaan berat jenis antar meterial. Material 
pengotor dalam batubara biasanya adalah material dengan berat jenis yang lebih berat 
misalnya kuarsa. Pada penelitian ini dibuat alat Jig transparan, dengan tujuan untuk melihat 
proses pemisahan yang terjadi antar batubara dengan pengotornya, karena kita ketahui bahwa 
alat jig biasanya terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang. Pada penelitian ini bahan 
yang digunakan dalam pembuatan jig adalah fiberglass, sehingga mahasiswa dapat melihat 
secara langsung proses pemisahan tersebut. Percobaan pencucian batubara dilakukan dengan 
membuat feed, yaitu campuran antar batubara dengan kuarsa dengan perbandingan 9 : 1. 
Jumlah feed dalam sekali percobaan sebanyak 0.5 kg. Hasil percobaan didapatkan bawah 
recovery sebanyak 70% dan tailingnya adalah 30%. Percobaan dilakukan sebanyak lima kali 
percobaan dengan variable percobaan sama. 
  
Kata Kunci: Pencucian Batubara, Jig Transparan, Fiberglass, Feed, Recovery 
  
  
PENDAHULUAN  

Proses pengolahan bahan galian atau biasa disebut dengan mineral dressing 
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memisahkan atau mengecilkan ukuran bahan galian 
sehingga sesuai dengan permintaan konsumen. Proses pengolahan dilakukan dengan berbagai 
teknik pengolahan tergantung dari kesedian alat atau tujuan pengolahan tersebut. 

Dalam proses pengolahan, operasional kegiatan harus dilakukan secara efektif dan 
efisien agar hasil yang didapat maksimal dengan biaya seminimal mungkin di dalam suatu 
proses produksi yang dilakukan.  

Salah satu dasar  proses pemisahan dalam pengolahan bahan galian adalah metode 
perbedaan berat jenis. Pada metode pemisahan ini pada umumnya menggunakan media air, 
seperti pada alat hidrocyclone, humprey spiral, sluice box, classifier, jig dan lain-lain, dimana 
dengan bantuan media air tersebut maka akan terjadi pemisahan mineral baik akibat 
perbedaan kelajuannya maupun perbedaan kecepatan pengendapannya, namun kedua hal 
tersebut tetap berpedoman pada perbedaan berat jenis dari pada mineral. 

Proses pemisahaan dalam pengolahan bahan galian tidak hanya dilakukan untuk bijih 
namun juga dilakukan untuk pencucian batubara. Pencucian batubara pada umumnya 
menggunakan baum jig, cara kerja alat ini memanfaatkan perbedaan berat jenis antar batubara 
dengan pengotor, sehingga terjadi pemisahaan. 
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Biasanya pencucian batubara dilakukan dengan menggunakan alat Jig. Secara metode 
alat ini menggunakan prinsip perbedaan berat jenis antar bahan galian dengan pengotor. 
Metode ini banyak digunakan karena biayanya murah dibandingkan dengan metode lainnya.  
Penelitian ini dilakukan dengan membuat peralatan jig atau baum jig untuk pencucian 
batubara. Peralatan yang digunakan bersifat transparan, sehingga proses kerja alat dapat 
dilihat secara kasat mata. Dengan demikian mahasiwa dapat mengerti dan memahami proses 
pemisahaan yang terjadi pada saat proses pencucian batubara tersebut. 

METODELOGI PENELITIAN 

Prinsip Kerja Proses Jigging 
Apabila terjadi pulsion maka  bed akan terdorong naik. Sehingga batuan pada lapisan 

bed  akan merenggang karena adanya tekanan. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh 
mineral berat untuk menerobos bed masuk ke tangki sebagai konsentrat sedangkan mineral 
ringan akan terbawa oleh aliran horizontal diatas permukaan bed dan akan terbuang  sebagai 
tailing.  Pada saat terjadi  suction, bed  menutup kembali sehingga mineral berat berukuran 
besar dan mineral ringan berukuran besar tidak berpeluang masuk ke tangki. Jadi mineral 
berat berukuran besar akan mengendap diatas  bed  untuk menunggu kesempatan  pulsion 
berikutnya, sedangkan mineral ringan berukuran besar akan terbawa aliran arus horizontal. 
  

  
Gambar xx. Alat Jig Transparan 

  
Pada pemisahan partikel mineral dalam proses jigging dipengaruhi tiga faktor, antara lain : 
      a. Differential acceleration 
Differential acceleration merupakan faktor perbedaan kecepatan jatuh partikel mineral ke bed, 
karena adanya gerakan yang terjadi pada alat jig. Hal ini akan menyebabkan partikel mineral 
yang memiliki berat jenis besar akan memiliki kecepatan jatuh yang lebih besar. 
b. Hinderet setting 
Hinderet setting  adalah faktor kerapatan batuan pada lapisan bed,  faktor dimana kecepatan 
jatuh setelah mineral mencapai kecepatan akhir atau setelah mengendap padabed, dimana 
partikel mineral terangkat dan turun pada saat terjadi  pulsion dan suctionmengalami kesulitan 
untuk melalui media pemisah di dalam jig. Jadi dapat dikatakan faktor pengaturan kerapatan 
bed. 
c. Consolidation trickling 
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Consolidation trickling  adalah faktor atau cara pengaliran campuran partikel mineral pada 
waktu akhir jatuh, dimana berlaku setelah lapisan  bed  menutup pada saat akhir dorongan 
(pulsion) . Partikel mineral ringan berukuran besar tidak sanggup berpindah ke kompartemen 
berikutnya karena pengaruh kecepatan yang terjadi pada partikel mineral tersebut. Sedangkan 
mineral berat dengan ukuran kecil mempunyai kesempatan untuk menerobos celah-celah 
lapisan  bed, karena partikel tersebut cukup kecil bila dibandingkan dengan rongga  bed. 
Kondisi seperti inilah yang dikendalikan dalamConsolidation trickling. 
  
Parameter Pemisahan 

Pada proses pemisahan dengan menggunakan alat jig, terdapat beberapa parameter yang 
mempengaruhi efektifitas kerja jig. Adapun parameter yang mempengaruhi proses pemisahan 
tersebut antara lain : 
a. Amplitudo membran atau frekuensi stroke 
b. Kecepatan aliran horizontal 
c. Ketebalan bed dan ukuran batu pada lapisan bed yang digunakan 
d. Volume air tambahan (Under water) 
e. Ukuran lubang spigot 
f. Feeding dan proses padatan 
g. Motor jig 
h. Jig screen 
i. Kecepatan aliran didalam jig tank 
j. Kemiringan jig 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jig Transparan 

Jig transparan mengadopsi dari prinsif-prinsif kerja Jig, dibuat menggunakan alat 
utama fiberglass sehingga proses pencucian dapat dilakukan dengan melihat prosesnya secara 
langsung. Jig dibuat sebanyak dua buah, pertama jig sigle sel dan jig double sel. Secara prinsif 
keduanya sama, namun yang berbeda adalah jumlah selnya saja. 

Fiberglas di potong beberapa bagian sesuai ukuran, kemudian dihubungkan dengan 
menggunakan allumunium siku dan ditambahkan lem perekat. Tujuan penggunaan lem, 
supaya tidak terjadi kebocoran air pada saat proses pencucian. Hasil pencucian menunjukkan 
bahwa alat tidak ada bagain yang bocor. 

Torak di buat berbeda untuk masing-masing alat, terdiri dari torak vertikal dan torak 
horizontal. Jig single sel menggunakan torak vertikal sedangkan jig double sel menggunakan 
torak horizontal. Untuk bed menggunakan screen dan batuan kuarsa dan riplenya 
menggunakan fiberglass. Sebagai penyangga atau konstruksinya menggunakan besi siku. 
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Gambar xx. Alat dan Mesin Penggeraknya 

  
Motor jig menggunakan mesin dengan daya 0.1 Hp yang selanjuntnya diberikan gear 

box untuk mereduksi kecepatan putar mesin saat digunakan untuk menggerakkan alat. Pada 
mesin dihidupkan akan terjadi fulsion dan suction, pada proses ini terjadi proses pemisahan 
bahan galian dengan pengotornya melewati bed. 

Untuk mendapatkan efektivitas kerja alat yang baik, kecepatan putar mesin dapat di 
atur sehingga dapat diketahui kecepatan efektif alat. Jarak fulsion dan suction adalah 6 cm. 
Semakin panjang dan semakin cepat putaran makan gelombang air akan semakin besar dan 
sebaliknnya.  
  
Proses Pencucian Batubara dengan Jig Transparan 

Batubara yang dilakukan proses pencucian dicampur dengan pasir, dengan asumsi 
bahwa pasir tersebut adalah pengotornya. Pasir dan batubara memiliki perbedaan berat jenis 
yang sangat signifikan sehingga alat ini dapat digunakan. Pasir memiliki berat jenis 2,5 
ton/m3 sedangkan batubara memiliki berat jenis 1,3 ton/m3, perbedaan keduanya yaitu 1,2 ton 
/ m3. Sehingga jika dilakukan pencucian dengan metode gravitasi akan berjalan dengan 
efektif.  

Alat pencucian berupa jig transparan satu sel dengan dua kompartemen yang 
dipisahkan oleh riple. Ketinggian riple adalah 2,5 cm dari bed, riple ini sendiri dibuat dengan 
tujuan untuk menghadap material pengotor melawati kompartemen berikutnya, sehingga 
pengotor dapat turun melalui spigot atau discharge.  

Sebelum batubara dilakukan proses pencucian, batubara terlebih dahulu melewati 
proses reduksi dan sizing sehingga rata-rata mencapai ukuran 1,5 cm (diameter) sedangkan 
pasir berukuran rata-rata 1 mm. Pasir dan batubara dicampurkan dengan perbandingan 1 : 9 
(dalam berat). Total feed adalah 0.5 kg, dimana 0.45 kg adalah batubara dan 0.05 kg adalah 
pasir. 

Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali percobaan pencucian batubara dengan jenis 
sampel yang sama baik kuantitas muapun kualitasnya. Dari hasil percobaan didapatkan hasil 
bahwa recovery batubara hasil pencucian dengan alat jig transparan skala laboratorium, 
menunjukkan hal yang positif. Besarnya recovery mencapai 70 % artinya sebanyak 0,5 kg 
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feed, ada sebanyak 0.35 kg batubara yang dihasilnya, selebihnya menjadi tailing yaitu sebesar 
30%.  

Hasil pencucian ini cukup baik, namun masih ada 20% batubara yang hilang atau 
menjadi tailing. Jumlah tersebut cukup signifikan jika digunakan dalam skala industri. 
Kehilangan ini terjadi karena ukuran butiran batubara banyak yang kecil sehingga sangat 
mudah untuk lolos melewati bed dan mudah teraglumerasi dengan pasir.  

KESIMPULAN 

Jig transparan merupakan suatu alat yang dibuat mirip seperti alat jig yang biasa 
digunakan di industry. Tujuan pembuatan jig ini adalah untuk mempermudah memahami 
proses pemisahan antara mineral pengotor dan konsentrat (dalam hal ini batubara). Hasil 
pencucian dengan alat ini menunjukkan nilai recovery sebesar 70% untuk suatu percobaan 
dengan alat sederhana. Namun, jika diaplikasikan di industry, recovery sebesar itu akan 
berdampak kepada kerugian yang besar, karena banyak batubara yang terbuang bersamaan 
dengan tailing. Percobaan ini harusnya menggunakan beberapa variabel seperti campuran 
feed, kecepatan putar mesin, aliran horizontal dan lain sebagainya. Sehingga didapatkan hasil 
yang efesien dan efektif. Namun, dalam percobaan ini tidak dilakukan variasi tersebut, hanya 
satu variasi saja. Sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pemisahan. 
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 ABSTRAK 
  
Cadangan minyak bumi dari bahan fosil tidak dapat diperbarui dan semakin menipis. 
Ketergantungan terhadap terhadap minyak bumi perlu dikurangi dengan diversifikasi energi. 
Biodiesel merupakan bahan bakar yang mudah diperbarui, dipakai sebagai alternatif bagi 
bahan bakar untuk motor diesel yang terbuat dari sumber terbarukan seperti minyak sayur 
atau lemak hewan.  Tujuan penelitian  adalah menganalisis  pengaruh bahan bakar  biodiesel 
dari  minyak  jelantah  terhadap  unjuk  kerja  motor  diesel.  Pembuatan biodiesel ini 
menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku, campuran dengan metanol sebanyak 50%, 
katalis NaOH 0,35%. Biodiesel dicampur dengan solar dengan perbandingan 20% biodiesel 
80% solar diberikan kode M20 dan 30% biodiesel 70% solar diberikan kode M30. Motor 
diesel yang digunakan tipe S-1110.pada putaran 1200 rpm sampai dengan 2200 rpm. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar biodiesel M20 lebih hemat 21,26 % 
dibanding solar dengan sfc 21,88 %. Biodiesel M30 lebih hemat 31,56 % dan sfc 32,04 %. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel lebih hemat 
dibandingkan dengan solar. Semakin tinggi perbandingan biodiesel maka semakin tinggi nilai 
sfc.  
  
Kata Kunci: Biodiesel, Minyak Jelantah, Solar, Diesel 

  
  
PENDAHULUAN  

Cadangan minyak mentah yang berasal dari fosil tidak dapat terbarukan dan semakin 
menipis sehingga suatu saat tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang sangat besar yang 
berdampak pada timbulnya krisis energi pada masa yang akan datang. Masalah tersebut dapat 
diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak yaitu diadakan 
diversifikasi energi, pengembangan energi alternatif terbarukan, salah satunya memanfaatkan 
minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk diolah menjadi bahan bakar nabati seperti 
biodiesel. 

Biodiesel merupakan salah satu jenis biofuel yaitu bahan bakar cair dari pengolahan 
tumbuhan. Biodiesel adalah senyawa alkil ester yang diproduksi melalui proses alkoholisis 
(transesterifikasi) antara trigliserida dengan metanol atau etanol dengan bantuan katalis basa 
menjadi alkil ester dan gliserol atau esterifikasi asam-asam lemak (bebas) dengan metanol 
atau etanol dengan bantuan katalis basa menjadi senyawa alkil ester dan air. 

Bahan baku biodiesel dari berbagai jenis minyak dan lemak. Selain menggunakan 
minyak tanaman dapat juga dari minyak limbah atau minyak bekas pakai (jelantah). Salah 
satunya yaitu minyak jelantah yang merupakan sisa dari minyak goreng atau minyak sisa dari 
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proses penggorengan makanan. Sumber minyak jelantah dapat diperoleh dari konsumen 
minyak goreng itu sendiri seperti rumah tangga, industri kecil,  restoran, dan industri 
makanan. Adapun pembuatan biodiesel dari minyak jelantah ini menggunakan reaksi 
transesterifikasi seperti pembuatan biodiesel pada umumnya dengan pretreatment untuk 
menurunkan angka asam pada minyak jelantah [11]. 

Proses biodiesel berdasarkan reaksi kimia yang disebut dengan transesterifikasi untuk 
mengubah minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. 
Katalis yang digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah katalis basa, baik Kalium 
Hidroksida atau Natrium Hidroksida. Biodiesel lebih sering digunakan sebagai penambah 
untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel petrol murni ultra rendah belerang 
yang rendah pelumas [1]. 

Keunggulan biodiesel dibandingkan dengan bahan bakar diesel dari minyak bumi 
seperti pengurangan emisi berbahaya seperti CO2, mengurangi emisi partikulat seperti 
hidrokarbon dan CO, memiliki kandungan sulfur rendah, perbaikan pelumasan mesin karena 
biodiesel memiliki viskositas dua kali dari solar, mudah penggunaanya dalam mesin 
konvensional tanpa perubahan peralatan baru yang signifikan, memberikan tempat pemasaran 
bagi produksi berbagai minyak tumbuhan, minyak jelantah, dan yang paling penting 
mengurangi ketergantungan pada minyak bumi karena biodiesel adalah energi alternatif yang 
terbarukan[8].  

Esterifikasi adalah mengkonversi non ester menjadi ester. FFA (free fatty acid) adalah 
non ester dirubah menjadi ester dengan proses esterifikasi asam pada tahap awal dan 
dilanjutkan tahap kedua yaitu esterifikasi basa. FFA harus dikeluarkan dari proses sebab akan 
membuat kualitas biodiesel akan menjadi rendah dan tidak sesuai dengan standar. Katalis-
katalis yang pada umumnya dipakai adalah yang berkarakter asam kuat seperti asam sulfat. 
Keluaran dari proses esterifikasi asam dapat diproses ke tahap basa berikutnya 
(transesterifikasi), namun perlu penambahan bahan untuk netralisasi asam sulfat dan FFA 
yang masih tersisa. Disamping itu perlu pengeluaran sabun yang terbentuk selama proses. 

Proses transesterifikasi adalah proses konversi dari trigliserida (minyak nabati) 
menjadi alkali ester dan gliserol dengan proses alkoholisis yaitu penggantian alkohol lain 
dalam sebuah proses yang hampir sama dengan hidrolisis. Alkohol menggantikan air dalam 
hidrolisis. Diantara alkohol-alkohol yang biasa digunakan adalah metanol, karena harganya 
yang murah dan reaktifitasnya paling tinggi, jika metanol digunakan dalam proses maka 
dinamakan metanolisis [8]. Dalam proses transesterfikasi ini juga membutuhkan katalis yang 
pada umumnya bersifat basa, karena reaksi ini dapat mempercepat reaksi [1]. 

Pada dasarnya dalam tahap transesterfikasi pembuatan biodiesel agar selalu 
menghasilkan jumlah produk yang maksimal, beberapa faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi konversi serta perolehan biodiesel dalam proses transesterfikasi adalah 
sebagai berikut [2] : 
1. Pengaruh Air dan Asam Lemak Bebas 

Minyak nabati yang akan di transesterfikasi harus memiliki nilai FFA yang serendah 
mungkin, agar tingkat keberhasilanya proses transesterfikasi besar. Bahan yang digunakan 
juga harus bebas dari air, karena katalis akan bereaksi dengan air. Sehingga dapat 
mengurangi jumlah katalis dan katalis juga harus terhindar kontak langsung dengan udara 
agar tidak mengalami reaksi dengan uap air dan karbon dioksida. Sebaiknya pada tahap 
proses transesterfikasi dilakukan di ruang yang tertutup.  

2. Pengaruh Alkohol 
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Pada perbandingan 30%-50% metanol terhadap jumlah minyak akan menghasilkan 
biodiesel yang maksimal. Kemurnian alkohol juga dapat mempengaruhi proses 
transesterfikasi, semakin murni alkohol atau metanol yang dipakai akan semakin tinggi 
tingkat keberhasilannya. 

3. Pengaruh Katalis 
Katalis yang pada umumnya dipakai pada proses transester adalah bersifat basa, karena 
akan mempercepat reaksi. Macam-macam katalis basa yang sering digunakan adalah 
Natrium Hidroksida (NaOH), Kalium Hidroksida (KOH), Natrium Metoksida (NaOCH3) 
dan Kalium Metoksida (KOCH3). 

4. Pengaruh Temperatur 
Proses transesterfikasi selain bergantung pada katalis dan alkohol yang digunakan, 
temperatur juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pada proses. Suhu yang biasa 
dilakukan pada temperatur 60 0C- 75 0C, semakin tinggi temperatur maka konversi yang 
dihasilkan akan lebih tinggi dan waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Bila 
temperatur rendah maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama [2]. 
  

Motor diesel adalah mesin dengan pengapian kompresi (compression ignition engine) 
dimana proses pembakaran pada motor diesel adalah dengan menaikkan temperatur akhir 
kompresi diatas temperatur pembakaran dari bahan bakar sehingga bahan bakar dapat 
menyala dengan spontan tanpa adanya sumber pengapian dari luar. Mesin yang dibuat dengan 
prinsip inilah yang disebut mesin dengan pengapian kompresi yang secara ideal adalah siklus 
diesel [6]. 

Konsumsi bahan bakar spesifik atau spesific fuel consumption (sfc) adalah parameter 
unjuk kerja mesin yang berhubungan langsung dengan nilai ekonomis sebuah mesin, karena 
dengan mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu [9].  
Laju aliran bahan bakar dihitung menggunakan persamaan berikut : 

	 	 	 	 	 (1)	
Konsumsi bahan bakar secara spesifik atau specific fuel consumption (sfc), maka didapatkan 
persamaan sebagai berikut : 

     (2) 
dengan : 

 : Laju  Aliran Bahan Bakar (kg/h). 
 : Density atau massa jenis bahan bakar (kg/l). 

 : Volume bahan bakar yang diuji (ml). 

 : Waktu untuk menghabiskan bahan bakar sebanyak volum yang diuji (s). 
Sfc : Specific fuel consumption atau konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kW.h). 

 : Daya keluaran (Watt) . 
  
METODOLOGI PENELITIAN 

Tahap awal yang dilakukan adalah perancangan alat pembuatan biodiesel. Bahan baku 
pembuatan biodiesel dari minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah 2500 ml dengan 
menggunakan metanol (CH3OH) 50% dan campuran katalis Natrium Hidroksida (NaOH) 
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0,35 %. Biodiesel yang dihasilkan akan dicampur dengan solar yang mempunyai komposisi 
20% biodiesel dan 80% solar, larutan ini diberi kode M20. Larutan dengan kode M30 
mempunyai komposisi 30% biodiesel dan 70%  solar. Kemudian menganalisis pengaruh 
biodiesel terhadap unjuk kerja motor diesel. Motor diesel yang digunakan adalah tipe S-1110. 

Komponen-komponen yang digunakan pada alat pembuatan biodiesel adalah tangki 
reaksi dari plastik berkapasitas 5 liter dan tahan hingga suhu 100 0C, kompor listrik, panci 
alumunium, mixer, selang, besi siku, katup, pemanas listrik, termometer digital, aquator, 
gelas ukur. Pemanas listrik 125 W berfungsi untuk memanaskan larutan metoksid dan 
minyak jelantah pada wadah plastik yang digunakan pada proses mixing agar mencapai suhu 
antara 60 0C- 75 0C. Termometer digital untuk mengetahui temperatur minyak jelantah pada 
saat dipanaskan, temperatur pada proses mixing, temperatur pada proses drying. Aquator 
berfungsi untuk menyemburkan udara ke dengan menggunakan bantuan slang. Ujung aquator 
diberi batu berongga sehingga udara yang disemburkan berbentuk gelembung-gelembung 
pada saat proses pencucian (washing) yang digunakan untuk memisahkan dan memecahkan 
larutan biodiesel dengan air. 

Proses yang pertama adalah proses mixing yaitu pengadukan dan pencampuran antara 
minyak jelantah dan metoksid menggunakan mixer. Temperatur proses mixing dapat terjaga 
dengan dipasang pemanas listrik. Tahap kedua adalah proses settling yaitu minyak jelantah 
dan larutan metoksid diendapkan pada wadah plastik agar terjadi proses transesterifikasi. 
Setelah proses settling selesai dilakukan tahap ketiga yaitu proses pencucian (washing) yang 
dilakukan di wadah plastik dengan campuran air. Tahap keempat adalah proses drying dengan 
menggunakan panci alumunium  
Pembuatan biodiesel diperlukan bahan baku, bahan- bahan tersebut antara lain : 
1. Minyak jelantah sebanyak 2500 ml atau 2,5 liter, minyak ini didapat dari hasil 

penggorengan atau minyak bekas menggoreng. 
2. Metanol dengan kemurnian 98 %, sifat metanol mudah terbakar dan mudah menguap. 

Metanol yang digunakan sekitar 50 % dari jumlah minyak yang digunakan yaitu 1250 ml. 
3. Katalis NaOH (natrium hidroksida) atau soda api. NaOH sendiri berbentuk kristal putih 

dan sifatnya mudah menyerap air dan berbahaya jika terkena kulit. Katalis NaOH yang 
digunakan sekitar 0,35 % dari jumlah minyak jelantah, yaitu sekitar 3,5 gr per liter 
minyak, yaitu sebanyak 8,75 gr yang digunakan. 

  
Dalam pembuatan biodiesel ada beberapa tahap- tahap yang harus dilakukan, antara lain : 
1. Pembersihan Minyak Jelantah dan Pemanasan Minyak Jelantah. 

Pembersihan minyak jelantah dilakukan dengan cara disaring untuk menghilangkan 
deposit atau endapan dari minyak jelantah yang menyebabkan minyak jelantah menjadi 
lebih pekat/ kental dan juga menghilangkan kotoran dari sisa penggorengan. Setelah 
dibersihkan dari endapan dan kotoran, minyak jelantah dipanaskan hingga suhu 55°C agar 
tidak terlalu kental dan mudah bercampur dengan metoksid pada proses mixing. 

2. Pembuatan larutan metoksid ini dibuat dari campuran antara metanol sekitar 50 % dari 
berat minyak dan katalis NaOH yang telah dipersiapkan dan dilakukan didalam tangki 
plastik yang tertutup rapat dari udara luar, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses 
melarutnya katalis kedalam metanol juga dibantu dengan pengadukan dengan mixer 
sampai katalis sempurna terlarut dan homogen. Campuran tersebut disebut sodium 
metoksida yang akan digunakan pada proses berikutnya. Jumlah katalis yang digunakan 
0,35 % dari jumlah minyak jelantah yang digunakan. 
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3. Proses transesterifikasi yaitu minyak yang akan diproses dipanaskan sampai 55°C agar 
tidak terlalu kental dan mudah bercampur dengan larutan metoksid proses pemanasannya 
menggunakan pemanas listrik didalam wadah plastik (tangki). Di saat bersamaan dituang 
pula larutan metoksid yang telah dibuat sebelumnya, kemudian minyak jelantah yang 
dipanaskan tersebut dicampur dengan larutan metoksid lalu dimulai pengadukan 
menggunakan mixer. Selama proses mixing berlangsung, temperatur harus dijaga konstan 
sekitar 60°C-75°C, agar metanol menguap caranya dengan mengaktifkan heater elektrik 
pada wadah plastik (tangki), proses mixing berlangsung sekitar 1 jam agar terjadi reaksi 
transesterifikasi. Setelah itu diamkan selama 1 jam, agar tampak terjadi reaksi pemisahan 
antara gliserin dan biodiesel. 

4. Settling adalah proses pemisahan antara gliserin dan biodiesel dengan cara didiamkan 
dalam tabung pengendapan selama 8 jam hingga 12 jam. Gliserin akan mengendap 
sedangkan minyak biodiesel berada diatasnya. Gliserin akan berwarna lebih gelap 
dibanding biodiesel. Pemisahan antara gliserin dan biodiesel terjadi karena perbedaan 
density diantara keduanya. Lakukan pemisahan dengan hati- hati, sebab bila tidak hasil 
samping tersebut akan tercampur kembali sehingga perlu didiamkan kembali beberapa 
jam lagi. 

5. Biodiesel yang diperoleh dari tangki pengendapan (settling tank) atau wadah plastik 
kemudian dimasukkan kedalam wadah plastik yang lain dan terpisah dari gliserin. 
Washing adalah proses pencucian yang diperlukan untuk menghilangkan dan 
membersihkan sisa- sisa katalis yang masih ada. Cara pencucian yang dilakukan 
menggunakan dua proses yaitu pencucian dengan gelembung udara dan dikombinasikan 
proses pencucian dengan pengadukan. Cara pencucian menggunakan air sebanyak 10% - 
90%, penambahan air dilakukan secara bertahap dan dilakuakan dengan hati- hati, air 
akan turun kedasar wadah plastik dan dilanjutkan dengan proses pencucian. Proses 
washing dilakukan sampai 5 kali atau bahkan boleh lebih tergantung hasil biodiesel yang 
telah mengalami pencucian. 

6. Lama pengadukan antara air dan biodiesel sekitar 5 menit sampai homogen dengan 
menggunakan mixer untuk mengaduk agar tercampur, lalu dengan menggunakan aquator 
untuk akuarium agar menghasilkan gelembung udara yang dipasangkan dengan selang 
dan diujungnya selangnya dipasangakan batu berpori agar terbentuk gelembung udara. 
Udara dari dasar wadah akan bergerak keatas sambil mengikat lapisan tipis air, sampai 
dipermukaan udara akan keluar sambil melepaskan gelembung udara dan air akan 
bergerak tenggelam. Washing pertama dengan menambahkan air kedalam biodiesel 
sebanyak 10 % dari jumlah minyak. kemudian mendiamkan selama 1 jam agar air dan 
biodiesel memisah. 

7. Air bekas proses pencucian akan berubah menjadi putih susu, setelah kelihatan terpisah 
antara minyak dan air, air dikeluarkan. Proses pemisahan ini juga dilakukan pada saat 
washing kedua sampai seterusnya. Washing kedua  dengan menambahkan air kedalam 
biodiesel sebanyak 30 % dari jumlah minyak, Washing ketiga dengan menambahkan air 
kedalam biodiesel sebanyak 50 % dari jumlah minyak, Washing keempat  dengan 
menambahkan air kedalam biodiesel sebanyak 70 % dari jumlah minyak, Washing kelima 
dengan menambahkan air kedalam biodiesel sebanyak 90 % dari jumlah minyak. 
Pencucian akan selesai jika air kelihatan jernih. 

8. Drying adalah proses pengeringan dari sisa-sisa air pencucian dan metanol yang 
dihilangkan dengan cara pemanasan sehingga menguap, suhu pemanasan hingga 105 0C 
sampai benar- benar bersih dari sisa- sisa air dan sisa metanol dari proses pencucian. 
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Biodiesel yang masih baru, biasanya berwarna agak berkabut dan berubah menjadi lebih 
terang setelah beberapa waktu didiamkan, namun jika didiamkan cukup lama akan 
menyerap air. Untuk proses pengeringan, minyak biodiesel hasil pencucian (washing) 
diambil dan kemudian dituang kedalam panci alumunium lalu kemudian dikeringan 
dengan cara dipanaskan sampai suhu 105 0C diatas kompor listrik, sampai benar-benar 
bersih dari campuran air dan metanol, suhu minyak terus dipantau sampai temperatur 
tersebut dengan menggunakan termometer. Selesai proses drying ini maka didapatkan 
hasil biodiesel murni. 
  

  

Gambar 1. Biodiesel 

` Biodiesel yang telah dibuat kemudian diaplikasikan ke motor diesel. Sebelum 
diaplikasikan, biodiesel dicampur atau di mixing dengan solar dengan perbandingan 20 % 
bahan bakar biodiesel dan 80 % bahan bakar solar, diberi kode Mixing (M20). Perbandingan 
30 % bahan bakar biodiesel dan 70 % bahan bakar solar, diberi kode Mixing (M30).  Motor 
diesel yang digunakan dalam pengujian ini adalah motor diesel tipe S-1110 empat langkah, 
satu silinder. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembuatan biodiesel mempunyai komposisi sebagai berikut ini : 
1. Kapasitas minyak jelantah 2,5 liter atau 2500 ml 
2. Katalis NaOH sebanyak 0,35% per 1000 ml jumlah minyak sebanyak 3,5 gram maka 

jumlah katalis untuk 2500 ml minyak jelantah adalah  8,75 gram NaOH. 
3. Metanol sebanyak 50% per 1000 ml jumlah minyak sebanyak 500ml maka di dapat 

jumlah metanol per 2500 ml sebanyak 1250 ml. 
  

Proses transesterfikasi dapat terjadi dengan sempurna apabila minyak dipanaskan 
terlebih dahulu agar lebih reaktif terhadap larutan metoksid. Minyak dan larutan metoksid 
dicampur selama 1 jam dan suhu dijaga sekitar 60-75°C, dihasilkan biodiesel kasar sebanyak 
2430 ml. Proses pengendapan atau settling membutuhkan waktu 12 jam, hingga akhirnya 
biodiesel benar-benar terpisah dengan gliserin. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan 
proses pencucian dengan tahap sebagai berikut, Pencucian I, menggunakan biodiesel kasar 
2430 ml, air 243 ml (10 % dari jumlah biodiesel kasar), menghasilkan biodiesel 2350 ml. 
Pencucian II, menggunakan biodiesel kasar 2350 ml, air 705 ml (30% dari jumlah biodiesel 
kasar), menghasilkan biodiesel 2220 ml. Pencucian III, menggunakan biodiesel kasar 2220 
ml, air 1110 ml (50% dari jumlah biodiesel kasar), menghasilkan biodiesel 2150 ml. 
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Pencucian IV, menggunakan biodiesel kasar 2150 ml, air 1505 ml (70% dari jumlah biodiesel 
kasar), menghasilkan biodiesel 2145 ml. Pencucian V, menggunakan biodiesel kasar 2145 ml, 
air 1930 ml (90% dari jumlah biodiesel kasar) menghasilkan biodiesel 2100 ml. 

Dalam setiap satu kali proses pencucian, dibutuhkan waktu selama 5 menit dan waktu 
pemisahan dilakukan selama 1 jam untuk memisahkan air dan biodiesel. Proses pencucian 
dilakukan sebanyak 5 kali dengan berbagai komposisi dari yang paling rendah sampai yang 
paling tinggi supaya dapat menyaring gliserin ataupun metanol yang masih tersisa pada 
biodiesel dengan maksimal dan dihasilkan biodiesel murni sebanyak 2100 ml. Kemudian 
dilakukan proses drying yaitu biodiesel dipanaskan hingga 105°C agar sisa-sisa kotoran dan 
metanol yang masih ada dapat menguap dan biodiesel siap untuk digunakan.  

Data spesifikasi biodiesel didapatkan dari hasil pengujian biodiesel berbahan dasar 
minyak jelantah dengan katalis NaOH 0,35 % di BPPT. 
  

Tabel 1. Spesifikasi biodiesel dari minyak jelantah  
No. Parameters Methods Results Unit Standards 

SNI 04-7182-2006 
1 Total acid number FBI-A01-03 0,31756 mg KOH/g max 0.8 
2 Free glycerol 

content 
FBI-A02-03 0,0018 % w max 0.02 

3 Total glycerol 
content 

FBI-A02-03 0,2778 % w max 0.24 

4 Saponification 
number 

FBI-A05-03 150,561 mg KOH/g - 

5 Ester content FBI-A03-03 96,414 % w min 96.5 
6 Density ASTM D 

1298 
0,863 g/cm3 0,85-0,89 

7 Kinematic 
Viscosity 

ASTM D 
445 

5,009 cSt 2,3-6 

  
Pengujian dilakukan pada motor diesel dengan data spesifikasi sebagai berikut tipe S-1110, 
empat langkah, satu silinder, mendatar, direct injection, diameter silinder 110 mm, langkah 
piston 115 mm, rasio kompresi 17 : 1, daya yang dihasilkan 13,23 kW/ 2200 rpm. 

Tabel 2 adalah hasil perbandingan konsumsi bahan bakar (ml) dan konsumsi bahan 
bakar spesifik (sfc) antara solar dan biodiesel M30 pengujian pada motor diesel tipe S-1110 
dengan variasi putaran mesin (rpm) dan waktu yang dibutuhkan pada setiap putaran mesin 
adalah 5 menit. 
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Tabel 2. Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar (ml) dan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 
(sfc) antara Solar dan Biodiesel M20. 

No rpm 
t  

(menit) 

Konsumsi Bahan Bakar 
(ml) 

Persentase 
Penghematan 

Biodiesel M20 
(%) 

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 
 specific fuel fonsumption (sfc) 

(kg/kW.h) 

Persentase 
Penghematan sfc 
Biodiesel M20 

(%) Solar Biodiesel 
M20 

sfc 
Solar 

sfc  
Biodiesel M20 

1 1200 5 45 25 44,44 0,0355 0,0195 45,07 
2 1300 5 47 31 34,04 0,0370 0,0243 34,32  
3 1400 5 51 37 27,45 0,0402 0,0289 28,11 
4 1500 5 52 42 19,23 0,0410 0,0328 20,00 
5 1600 5 54 45 16,67 0,0426 0,0352 17,37 
6 1700 5 56 48 14,29 0,0441 0,0375 14,97  
7 1800 5 60 51 15,00 0,0473 0,0399 15,65 
8 1900 5 65 55 15,39 0,0512 0,0430 16,02  
9 2000 5 71 59 16,90 0,0560 0,0462 17,50 
10 2100 5 77 64 16,88 0,0607 0,0501 17,46  
11 2200 5 81 70 13,58 0,0639 0,0548 14,24  

Jumlah 233,87 Jumlah 240,71  

Persentase penghematan rata-rata Biodiesel M20 21,26 
Persentase Penghematan rata-rata 

sfc Biodiesel M20 
21,88 

  
Penghematan biodiesel M20 pada 1200 rpm sebesar 44,44%, dan pada 2200 rpm 

adalah 13,58% maka penghematan rata-rata pemakaian biodiesel M20 sebesar 21,26 %. Hasil 
pengujian bahan bakar jenis solar pada 1200 rpm dalam waktu 5 menit, motor diesel ini 
mengkonsumsi solar sebanyak 45 ml biodiesel M20 sebanyak 25 ml. Penggunaan bahan 
bakar biodiesel M20 lebih hemat 20 ml daripada solar dan pada 2200 rpm  lebih hemat 11 
liter. Dari tabel 2 menunjukkan konsumsi bahan bakar biodiesel M20 lebih hemat bahan bakar 
dibanding solar dari rpm 1200 sampai rpm 2200. Pada rpm 1200 (terendah) didapatkan 
presentase penghematan sfc biodiesel M20 sebesar 45,07% sedangkan pada rpm 2200 
(tertinggi) didapatkan presentase penghematan sfc biodiesel M20 sebesar 14,24% dibanding 
solar. Sehingga didapatkan presentase penghematan rata-rata sfc pemakaian biodiesel M20 
dari rpm 1200 sampai rpm 2200 sebesar 21,88%. 

Pada bahan bakar jenis solar pada rpm 1200 dalam waktu 5 menit, motor diesel ini 
mengkonsumsi solar (sfc) sebanyak 0,0355 kg/kW.h. Sedangkan pada bakar jenis biodiesel 
M20 pada rpm 1200 dalam waktu 5 menit, motor diesel ini mengkonsumsi biodiesel M20 
(sfc) sebanyak 0,0195 kg/kW.h. Artinya dalam waktu 5 menit dan pada rpm 1200, biodiesel 
M20 lebih hemat bahan bakar (sfc) sebanyak 0,0355 kg/kW.h - 0,0195 kg/kW.h = 0,016 
kg/kW.h. 

Tabel 3 adalah hasil perbandingan konsumsi bahan bakar (ml) dan konsumsi bahan 
bakar spesifik (sfc) antara solar dan biodiesel M30 pengujian pada motor diesel tipe S-1110 
dengan variasi putaran mesin (rpm) dan waktu yang dibutuhkan pada setiap putaran mesin 
adalah 5 menit. 
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Tabel 3. Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar (ml) dan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 
(sfc) antara Solar dan Biodiesel M30. 

No rpm 
t  

(menit) 

Konsumsi Bahan Bakar 
(ml) 

Persentase 
Penghematan 

Biodiesel M30 
(%) 

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 
 specific fuel fonsumption (sfc) 

(kg/kW.h) 

Persentase 
Penghematan sfc 
Biodiesel M30 

(%) Solar Biodiesel 
M30 

sfc 
Solar 

sfc  
Biodiesel M30 

1 1200 5 45 20 55,56 0,0355 0,0157 55,77 
2 1300 5 47 24 48,94 0,0370 0,0188 49,19 
3 1400 5 51 27 47,06 0,0402 0,0211 47,51 
4 1500 5 52 32 38,46 0,0410 0,0250 39,02 
5 1600 5 54 38 29,63 0,0426 0,0297 30,28 
6 1700 5 56 43 23,22 0,0441 0,0337 23,58 
7 1800 5 60 47 21,67 0,0473 0,0368 22,20 
8 1900 5 65 53 18,46 0,0512 0,0415 18,94 
9 2000 5 71 56 21,13 0,0560 0,0438 21,79 
10 2100 5 77 60 22,08 0,0607 0,0470 22,57 
11 2200 5 81 64 20,99 0,0639 0,0501 21,60 

Jumlah 347,20 Jumlah 352,45 

Persentase penghematan rata-rata Biodiesel M30 31,56 
Persentase Penghematan rata-rata 

sfc Biodiesel M30 
32,04 

  
Penghematan biodiesel M30 pada 1200 rpm sebesar 55,56%, dan pada 2200 rpm 

adalah 20,99% maka penghematan rata-rata pemakaian biodiesel M30 sebesar 31,56 %. 
Pengujian bahan bakar jenis solar pada 1200 rpm dalam waktu 5 menit, motor diesel ini 
mengkonsumsi solar sebanyak 45 ml biodiesel M30 sebanyak 20 ml. Penggunaan bahan 
bakar biodiesel M30 lebih hemat 25 ml daripada solar dan pada 2200 rpm  lebih hemat 17 
liter. 
  

  

Gambar 2. Grafik perbandingan hubungan putaran mesin (rpm) terhadap konsumsi bahan 
bakar antara solar, biodiesel M20 dan biodiesel M30. 
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Dari gambar 2 terlihat grafik perbandingan hubungan antara putaran mesin dengan 
konsumsi bahan bakar (ml) dari putaran terendah 1200 rpm sampai putaran tertinggi 2200. 
Grafik menunjukkan bahwa pemakaian biodiesel M20 dan biodiesel M30 sebagai bahan 
bakar pada motor diesel tipe S-1110 lebih hemat bahan bakar dibandingkan solar. Semakin 
besar komposisi biodiesel maka semakin lebih hemat dalam konsumsi bahan bakar. 

  
 

  
Gambar 3. Grafik perbandingan hubungan putaran mesin (rpm) terhadap konsumsi bahan 
bakar spesifik antara solar, biodiesel M20 dan biodiesel M30. 

  
Gambar 3 menunjukkan grafik perbandingan hubungan antara putaran mesin dengan 

konsumsi bahan bakar spesifik (sfc) dari putaran 1200 rpm sampai dengan 2200 rpm. Grafik 
menunjukkan bahwa pemakaian biodiesel M20 dan biodiesel M30 sebagai bahan bakar pada 
motor diesel tipe S-1110 lebih hemat konsumsi bahan bakar spesifik dibandingkan solar. 
Semakin besar komposisi biodiesel maka semakin hemat dalam konsumsi bahan bakar 
spesifik. 
  
KESIMPULAN 

1. Bahan baku pembuatan biodiesel yaitu minyak jelantah atau minyak goreng bekas mudah 
didapat dan harganya terjangkau karena merupakan minyak kelapa sawit bekas 
penggorengan. 

2. Biodiesel yang telah dibuat sebelum diaplikasikan ke motor diesel, biodiesel dicampur 
atau dimixing dengan solar dengan perbandingan 20% biodiesel dan 80% solar diberi kode 
mixing (M20), 30% biodiesel dan 70% solar diberi kode mixing (M30), motor diesel yang 
digunakan dalam pengujian untuk diaplikasi adalah motor diesel tipe S-1110. 

3. Konsumsi bahan bakar biodiesel M20 dan biodiesel M30 lebih hemat dibandingkan solar 
aplikasi pada motor diesel tipe S-1110. 

4. Semakin besar komposisi biodiesel maka semakin hemat konsumsi bahan bakar. 
5. Penggunaan biodiesel M20 dan biodiesel M30 sebagai bahan bakar pada motor diesel tipe 

S-1110 lebih hemat konsumsi bahan bakar spesifik dibandingkan solar. 
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6. Semakin besar komposisi biodiesel maka semakin hemat dalam konsumsi bahan bakar 
spesifik. 
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ABSTRAK 
  
Kebutuhan transportasi yang serba cepat menyebabkan semakin tingginya volume kendaraan 
di jalan raya, hal ini mengakibatkan angka kecelakaan di jalan raya semakin meningkat. 
Lambatnya pertolongan dari pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit diakibatkan karena 
luasnya daerah yang harus dipantau, akibatnya kematian pada korban kecelakaan tidak 
terhindarkan karena penanganan medis yang terlambat. Karena itu dibutuhkan suatu aplikasi 
untuk membantu petugas kepolisian dalam memantau dan memonitor kecelakaan di jalan 
raya sehingga diharapkan petugas dapat lebih cepat dalam menangani kecelakaan tersebut. 
Salah satu untuk membantu hal tersebut maka diperlukan teknologi Sistem Informasi yang 
bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat membantu pihak yang tekait 
sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan cepat dan 
akurat. 
  
Kata Kunci : Sistem Informasi 
  

ABSTRACT 
  
The transportation needs of the fast-paced leading to higher volume of vehicles on the 
highway, this resulted in number of road accidents is increasing. The slow pace of help from 
the police or the hospital caused by the extent of the area to be monitored, resulting in the 
death of an accident victim was inevitable because of delayed medical treatment. Because it 
takes an application to assist police in monitoring and monitoring of road accidents so expect 
officers can more quickly in dealing with the accident. One to help it, so it needed technology 
information system that aims to obtain accurate data so that it can assist the tekait so that it 
can help people who need help quickly and accurately. 
  
Keyword : Information Systems 
  
  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Terdapat beberapa beberapa penelitian dengan merancang peralatan untuk monitoring 

kecelakaan pada kendaraan bermotor yang dirancang dengan fungsi menyerupai blackbox 
pesawat, hardware yang dipasangkan pada sepeda motor akan berguna sebagai pendeteksi 
posisi lokasi, pendeteksi terjadinya kecelakaan, menyimpan rekaman gerak kendaraan, 
kemudian mengirimkan notifikasi pada keluarga secara otomatis jika kendaraan mengalami 
kecelakaan. 
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Oleh karena hal tersebut penulis mencoba mengembangkan peralatan bukan hanya 
untuk kendaraan beroda 2 saja tetapi untuk berbagai macam kendaraan dengan menggunakan 
teknologi informasi berbasis andorid dan juga dengan menggunakan mikrokontroler arduino 
uno yang bertujuan bukan hanya untuk memantau posisi kendaraan yang mengalami 
kecelakaan oleh lembaga pemerintahan, tetapi peralatan ini juga dapat digunakan oleh 
masyarakat yang memerlukannya 

Peralatan ini juga dirancang bukan hanya dalam satu daerah saja tetapi diluar daerah 
dengan kondisi sudah ada jaringan komunikasi yang dapat dipergunakan orang yang sangat memperhatikan 
keselamatan misalnya pada waktu hari raya misalnya Libur lebaran, Natal , dan Libur hari besar Nasional 
lainnya khususnya yang mengadakan perjalanan jauh. Oleh karena itu perlu dirancang suatu alat yang sederhana 
tetapi multifungsi, dari segi harga dan kemampuan peralatan dengan menggunakan peralatan komunikasi yang 
sudah ada. 
  
1.2. Tujuan Penelitian 

 Merancang dan membuat suatu alat yang dapat mendeteksi benturan pada sebuah 
kendaraan . 

 Mengetahui posisi kecelakaan menggunakan GSM (Global System for Mobile 
Communication) 

 Dapar menerima data dari GPS (Global Positioning System) yang berformat NMEA 
(National Marine Electronics Association) secara langsung sehingga didapat informasi 
latitude dan longitude. 

 Mengintegrasikan GPS dengan Smartphone berbasis Android 
  
1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagimana Merancang dan membuat suatu alat yang dapat mendeteksi benturan pada empat 
buah kendaraan .  

2. Bagaimana mengolah data dari GPS (Global Positioning System) yang berformat NMEA 
(National Marine Electronics Association) sehingga didapat informasi latitude dan 
longitude.  

3. Bagaimana pengiriman posisi kecelakaan menggunakan GSM (Global System for Mobile 
Communication)  

4. Bagaimana pengolahan data dalam format SMS pada Android sehingga lokasi kecelakaan 
yang dimonitoring dapat divisualisasikan pada peta yang bersesuaian dengan posisi yang 
sebenarnya. 

  
DASAR TEORI 
2.1  Arduino Uno 

Arduino tipe uno merupakan versi terbaru, berbasis Atmega328, menyempurnakan tipe 
sebelumnya, Duemilanove. Perbedaan mendasarnya adalah tidak menggunakan IC FTDI USB 
to serial sebagai driver komunikasi usb-nya tetapi menggunakan mikrokontroler Atmega8U2 
yang diprogram sebagai konverter USB ke serial. Uno sendiri diambil dari bahasa Italia yang 
artinya satu 
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(1).[1] 
Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung 

mikrokontroler untuk bekerja, tinggal hubungkan ke power supply atau sambungkan melalui 
kabel USB ke PC Arduino Uno ini sudah siap digunakan. Arduino Uno ini memilki 14 pin 
digital input/output, 6 analog input, sebuah resonator keramik 16MHz, koneksi USB, colokan 
power input, ICSP header, dan sebuah tombol reset.[2] 

Arduino Uno R3 adalah seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino USB. Secara umum, 
Arduino terdiri atas dua bagian utama, yaitu : 

1. Bagian Hardware  
Berupa papan yang berisi I/O.  

2. Bagian Software  
Software Arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver untuk koneksi dengan  

komputer, contoh program dan library untuk pengembangan program.[3]  
Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah mikrokontroler 8 bit dengan merk 
Atmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai papan Arduino 
menggunakan tipe Atmega yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya, sebagai contoh 
Arduino Uno menggunakan Atmega328 sedangkan Arduino Mega 2560 lebih canggih 
menggunakan Atmega2560. 
  

2.2 Microcontroller Atmega328  
ATMega328 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8 bit. Beberapa tipe 

mikrokontroler yang sama dengan ATMega8 ini antara lain ATMega8535, ATMega16, 
ATMega32, ATmega328, yang membedakan antara mikrokontroler antara lain adalah, ukuran 
memori, banyaknya GPIO (pin input/output), peripherial (USART, timer, counter, dan lain-
lain). Dari segi ukuran fisik, ATMega328 memiliki ukuran fisik lebih kecil dibandingkan 
dengan beberapa mikrokontroler diatas. Namun untuk segi memori dan periperial lainnya 
ATMega328 tidak kalah dengan yang lainnya karena ukuran memori dan periperialnya relatif 
sama dengan ATMega8535, ATMega32, hanya saja jumlah GPIO lebih sedikit dibandingkan 
mikrokontroler diatas. 

 
  
  

Gambar 2.1 Mikrokontroler Atmega 328 
  

a. Konfigurasi PIN Atmega328  
Atmega328 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, PORTC dan PORTD dengan 

total pin input/output sebanyak 23 pin. PORT tersebut dapat difungsikan sebagai input/output 
digital atau difungsikan sebagai peripheral lainnya.  
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Gambar 2.2 Pin mikrokontroller Atmega328 
  
b. Deskripsi Mikrokontroler Atmega328 

 Port B 
Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output. Selain itu 
PORT B juga dapat memiliki fungsi alternatif seperti di bawah ini :

1.   ICP1 (PB0) Berfungsi sebagai timer counter 1 input capture pin 

2. OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3) dapat difungsikan sebagai keluaran PWM 
(Pulse Width Modulation).  

3. MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2) merupakan jalur komunikasi SPI.  
4. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemograman serial (ISP).  
5. TOSC1   (PB6)  dan  TOSC2   (PB7)  dapat difungsikan sebagai sumber clock external 

untuk timer. 

6. XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber clock utama mikrokontroler.  

  

 Port C 
Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output digital. 
Fungsi alternatif PORTC antara lain sebagai berikut.

1. ADC6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10 bit. ADC dapat 
kita gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan analog menjadi data digital  

2. I2C (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur  
 yang terdapat pada PORTC. I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device  

      lain yang memiliki komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, accelerometer 
nunchuck. 
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 Port D 
Port D merupakan jalur data 8 bit yang masing- 

masing pin-nya juga dapat difungsikan sebagai input/output. Sama seperti Port B dan Port C, 
Port D juga memiliki fungsi alternatif dibawah ini. 

1. USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial dengan level sinyal 
TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, sedangkan RXD kebalikannya 
yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk menerima data serial.  

2. Interrupt (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai  
interupsihardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari program, misalkan 
pada saat program berjalan kemudian terjadi interupsi hardware/software maka program 
utama akan berhenti dan akan menjalankan program interupsi. 

3. XCK dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk USART, namun kita juga 
dapat memanfaatkan clock dari CPU, sehingga tidak perlu membutuhkan external clock.  

4. T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter external untuk timer 1 dan timer 0.  
5. AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan input untuk analog comparator.  
  

c. Diagram Blok Mikrokontroler Atmega328 Pada Arduino  
Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah 

microcontroller, pada gambar berikut ini diperlihatkan contoh diagram blok sederhana dari 
microcontroller Atmega328 yang dipakai pada Arduino Uno. 
  

 
  

Gambar 2.3 Arsitektur Atmega328 
  
 
Blok-blok diatas dijelaskan sebagai berikut : 

 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka yang digunakan 
untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-485. 
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 2 KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya dimatikan), digunakan 
oleh variabel-variabel di dalam program. 

 32 KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan program 
yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga menyimpan bootloader. 
Bootloader adalah program inisiasi yang ukurannya kecil, dijalankan oleh CPU saat daya 
dihidupkan. Setelah bootloader selesai dijalankan, berikutnya program di dalam RAM 
akan dieksekusi. 

 1 KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh 
hilang pada saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan Arduino. 

 Central Processing Unit (CPU), bagian dari microcontroller untuk menjalankan setiap 
instruksi dari program. 

 Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan 
mengeluarkan data (output) digital atau analog. 

  
Bagian-Bagian Board Arduino  

Dengan mengambil contoh sebuah papan Arduino tipe USB, bagian-bagiannya dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 
  

 
  

Gambar 2.4 Layout Arduino 
  
GSM (Global System For Mobile Communication)  

GSM merupakan standar yang diterima secara global untuk komunikasi selular digital. 
GSM adalah nama group standarisasi yang didirikan pada tahun 1982 untuk menghasilkan 
standar telepon bergerak di eropa sebagai spesifikasi untuk sistem selular radio bergerak yang 
bekerja pada frekuensi 900 MHz. Dan diperkirakan banyak negara lainnya diluar eropa akan 
turut menggunakan teknologi GSM. Satu layanan GSM adalah SMS (Short Message 
Service).[8] 

 

  

2.2.1 Fungsi GSM (Global System For Mobile Communication) 
Salah satu fungsi utama dari jaringan GSM adalah untuk memfasilitasi akses yang lebih 

mudah pada platform seluler dan satelit di seluruh jalur internasional. Menggunakan teknologi 
digital, baik melalui suara dan saluran data dalam sistem. Minimal, saluran ini beroperasi 
pada jaringan generasi kedua (2G), tetapi banyak menggunakan sistem generasi ketiga (3G) 
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atau lebih tinggi untuk menawarkan layanan yang memuaskan kepada klien.[8] 
  

2.3 PDU (Protocol Data Unit)  

0.0.1 Pengertian PDU (Protocol Data Unit)  
Protocol  Data  Unit  atau  biasa  di  singkat  menjadi PDU ialah format message 

(pesan) dalam bentuk hexadesimal, berupa pasangan-pasangan karakter ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange). Protocol Data Unit adalah dibalik tampilan 
menu message pada ponsel yang bertugas mengkodekan data ke SMS-Center atau dari SMS-
Center, sehingga isi SMS dapat dibaca oleh pengguna. Beberapa jenis handphone sudah 
mendukung mode teks. Hal ini berarti dalam handphone tersebut sudah dilengkapi dengan 
peripheral yang dapat mengkonversi data septet menjadi ASCII sehingga kita bisa langsung 
membacanya. Tetapi baik mode teks atau mode PDU, dasar komunikasinya tetap 
menggunakan PDU. Dengan kata lain saat kita mengirimkan SMS maka data yang dikirimkan 
handphone ke SMSC masih dalam bentuk PDU. Dari SMSC ke handphone penerima juga 
dalam bentuk PDU. Data PDU selanjutnya dikonversi ke ASCII oleh handphone.[8] 

Kelebihan menggunakan mode PDU ini adalah encoding dapat dilakukan sendiri oleh 
pengguna yang tentunya harus pula didukung oleh hardware dan operator GSM, selain itu 
juga dapat melakukan kompresi data, menambahkan nada dering dan gambar pada pesan yang 
akan dikirim. 

  
2.3.2 Proses Pengiriman SMS 

Layanan SMS sangat populer dan sering dipakai oleh pengguna handphone. SMS 
menyediakan pengiriman pesan text secara cepat, mudah dan murah. Kini SMS tidak terbatas 
untuk komunikasi antar manusia pengguna saja, namun juga bisa dibuat otomatis 
dikirim/diterima oleh peralatan (komputer, mikrokontroler, dsb) untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Namun untuk melakukannya, kita harus memahami dulu cara kerja SMS itu sendiri. 
Short Message Service (SMS) adalah protokol layanan pertukaran pesan text singkat 
(sebanyak 160 karakter per pesan) antar telepon. SMS ini pada awalnya adalah bagian dari 
standar teknologi seluler GSM, yang kemudian juga tersedia di teknologi CDMA, telepon 
rumah PSTN, dan lainnya. Alur pengiriman SMS pada standar teknologi GSM adalah sebagai 
berikut.[8] 

 

 
  

Gambar 2.5 Alur Pengiriman SMS Pada Standar Teknologi GSM 
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3. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  
3.1 Pendahuluan  

Dalam langkah awal penelitian ini adalah dengan mempersiapkan merancang dengan 
menggunakan spesifikasi Hardware dan Software yang akan digunakan dalam pengerjaannya, 
Adapun perancangan ini, melakukan secara dua tahapan yaitu : perancangan perangkat dan 
perancangan pemograman dapat digambarkan pada flowchart sebagai berikut: 

  

  
Gambar 3.1 Perancangan Hardware 

 
  

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Pendahuluan  
Pemilihan software dan hardware telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka pada 

bab 4 ini penulis akan melakukan tahap pengujian dan analisa. Langkah pengujian ini akan 
dilakukan setelah prototipe ini telah dibuat dan dicek kembali terhadap rangkaian dan lain-
lain. Langkah ini penting dilakukan untuk melihat prototipe ini telah berfungsi dengan baik 
atau belum. Adapun pengujian yang akan dilakukan yaitu: Pengujian Data yang dikrimkan 
dari sensor yeng terkoneksi pada Mikrokontroler ke Smartphone Android. Dari hasil 
pengujian akan didapatkan data-data seperti: Data yang terkirim dan data yang diterima 
adalah Posisi kendaraan , posisi lalitude dan longitude, Letak posisi kendaraan menggunakan 
Pada Google MAP. Waktu terjadinya benturan, dan besarnya benturan yang terjadi dapat 
dilihat pada percobaan dibawah ini 
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Gambar 4.1 Pengambilan Data di Bukit Besar Unsri
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Gambar 4.2 Pengambilan Data di Jl. Srijaya Negara 

 
Gambar 4.3 Pengambilan Data di Jalan Tasik 

  
Sistem monitoring kecelakaan secara keseluruhan meliputi komunikasi antara bagian sistem 

tersebut dan bagian pengawas yang berupa handphone mulai terjadinya benturan pada kendaraan 
hingga ditampilkannya posisi kendaraan pada peta. 

Pengujian dan pengukuran sistem monitoring secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan dari sistem ketika dijalankan, baik dari keberhasilan sistem secara keseluruhan, 
kebenaran posisi kecelakaan yang ditampilkan, maupun lama kerja dari sistem mulai dari terjadinya 
kecelakaan hingga ditampilkannya posisi kecelakaan pada handphone bagian pengawas. Pengujian 
dan pengukuran dilakukan di ruangan terbuka. Pengukuran lama kerja dari sistem dilakukan 
menggunakan stopwatch. 

Pada pengujian dan pengukuran sistem monitoring secara keseluruhan dilakukan sepuluh kali 
percobaan, seperti ditunjukkan pada Tabel 4-1. Dari sepuluh percobaan terjadi sekali kegagalan, hal 
ini dikarenakan SMS yang berisi peringatan keccelakaan yang dikirim dari sistem tidak kunjung 
diterima oleh bagian pengawas, yang terkirim hanya SMS yang berisi lokasi kecelakaan. Posisi 
terjadinya kecelakaan yang ditampilkan pada Google Maps sesuai dengan posisi yang sebenarnya. 
Waktu yang dibutuhkan sistem dalam mengirim peringatan kecelakaan rata-rata selama 12.34 detik 
dan waktu yang dibutuhkan sistem dalam mengirim data posisi kecelakaan rata-rata selama 20.58 
detik. Dari pengujian sistem ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerja sistem monitoring 
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sebesar 95 %. 
  

Tabel 4.1 Pengujian Sistem Monitoring Secara Keseluruhan 

  
  
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 

Dari hasil Penelitian ini di dapat kesimpulan yaitu 

1. Waktu yang didapat terjadinya benturan rata rata adalah 12.34 dan pengiriman hasil kecelakaan 
adalah 20.58. dari hasil data tersebut didapat perbedaan waktu sebesar 8 menit . Dengan kata lain 
bahwa proses pengiriman tersebut lebih baik dibandingkan dengan proses secara manual  

2. Dari gambar benturan dengan menggunakan google MAP didapat posisi terjadinya benturam 
sehingga dapat terlihat dengan baik melalui letak geografis meliputi nama jalan dimana 
terjadinya benturan  

3. Untuk kejadian benturan misalnya dikarenakan adanya lubang atau yang lain yang 
mengakibatkan adanya guncangan tentu akan meyebabkan alat akan mengirimkan signal yang 
mengirimkan informasi tentang adanya benturan oleh karena itu penulis memberikan batasan 
yaitu sensor akan mengirimkan berulang ulang apabila terjadi benturan sehingga bisa dikatakan 
bahwa hal ini merupakan kecelakaan .  

  
5.2  Saran  

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepannya, penulis menyarankan hal-
hal sebagai berikut 
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1. Percobaan ini hanya dilakukan sebanyak 9 kali untuk lebih mendapatkan data keakuratan maka 
dapat dilakukan percobaan sebanyak 50 kali dengan beberapa tempat yang berbeda beda 
sehingga dianggap bahwa peralatan yang terpasang sudah sebanyak 50 buah  

2. Prototype yang digunakan ini dapat di lakukan dalam kodisi cuaca yang baik atau cuaca hujan 
sehingga dapat dilihat apakah terdapat berpengaruh dari pada waktu pengiriman data ke 
Smartphone Android  
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ABSTRAK 

  
Indonesia yang berada dalam wilayah khatulistiwa mempunyai potensi energi surya sangat besar 
sepanjang tahunnya. Salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi 
krisis energy didaerah khususnya energi fossil khususnya minyak bumi adalah energi matahari. 
Ketersediaan energi matahari   yang berlimpah diprediksi tidak akan habis hingga akhir jaman 
nanti. Kebutuhan energi b e rb a s i s  en e rg i  ma t ah a r i  ( s o l a r )  untuk r uma h  
t a n gg a / memasak dan industri kecil hampir diperlukan oleh setiap rumah tangga dan setiap hari, 
maupun bisa digunakan untuk kebutuhan memasak pada indsutri kecil. Untuk itu penggunaan 
kompor energi surya sederhana untuk rumah tangga sangat tepat. Tingkat keberhasilan 
penggunaan kompor surya sederhana yang dirancang ini sangat tergantung pada besar dan lamanya 
waktu/intensitas penyinaran matahari memancarkan radiasi termalnya, atau dengan kata lain 
bergantung pada cuaca. Perancangan prototipe kompor surya sederhana bertujuan untuk  mengetahui 
lebih jauh potensi pemanfaatan energi surya untuk kebutuhan memasak dalam rumah tangga.  
Rancangan prototipe alat kompor surya yang dibuat 2 jenis, jenis pertama Kompor Surya Sederhana 
jenis tipe kolektor setengah bulat dan yang kedua adalah jenis telah dilakukan penelitian/pengujian 
terhadap sebuah kompor energi surya tipe kolektor parabola. Untuk tipe setengah bulat berdiameter 
100 cm dan aluminium sebagai bahan reflektornya. Pengujian dilakukan dengan memanaskan air 
sebanyak 3 liter dan goreng telur. Dari hasil pengujian dengan berbagai kondisi radiasi termal 
matahari disimpulkan bahwa kompor energi surya dapat berfungsi dengan baik jika radiasi termal 
matahari berkisar antara 500 W/m2 sampai dengan 900 W/m2 selama lebih kurang 3,5  jam. 
Efisiensi maksimum kompor surya didapat sebesar 15-20 %.  

  

Kata Kunci: Kompor energi surya, kolektor parabola, radiasi termal matahari, reflektor. 

  
PENDAHULUAN 

Penggunaan energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan 
pertambahan penduduk. Sedangkan, akses ke energi yang andal dan terjangkau merupakan pra-
syarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Indonesia yang berada dalam wilayah khatulistiwa mempunyai potensi energi surya sangat 
besar sepanjang tahunnya. Salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk 
mengatasi krisis energi khususnya energi fossil khususnya minyak bumi adalah energi matahari. 
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Ketersediaan energi matahari   yang berlimpah diprediksi tidak akan habis hingga akhir jaman 
nanti (Kalogirau,Soteris 2009). Kondisi ketersediaan Minyak Bumi yang dahulu sangat diminati, 
saat ini semakin lama berkurang dan habis (depletion curve).   Kayu bakar (charcoal) dan 
minyak tanah yang sempat digalakkan oleh pemerintah sekarang sudah tidak relevan lagi 
mengingat bahan baku tersebut bila tidak dikelola juga akan habis. Untuk itu energi alternatif yang 
dapat dimanfaatkan secara efektif adalah energi matahari / radiasi matahari yang dikenal dengan 
solar energi. (Martin, 2006). 

Matahari yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk penerangan dan pengeringan 
konvensional  dapat  dijadikan  energi  sumber  energi  panas.  Berdasarkan  data  penyinaran 
matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya di Indonesia dapat 
diklasifikasikan berturut-turut sebagai berikut: untuk kawasan barat dan timur Indonesia dengan 
distribusi penyinaran di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sekitar 4,5 kWh/m²/hari dengan variasi 
bulanan sekitar 10%; dan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekitar 5,1 kWh/m² /hari dengan 
variasi bulanan sekitar 9%. Untuk memanfaatkan potensi energi surya tersebut, ada 2 (dua) macam 
teknologi yang sudah diterapkan, yaitu: 

1. Teknologi energi surya fotovoltaik, energi surya fotovoltaik digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di 
Puskesmas dengan kapasitas total ± 6 MW. 
2. Teknologi energi kompor surya (termal), energi surya termal pada umumnya 
digunakan untuk memasak  (kompor surya), mengeringkan  hasil pertanian (perkebunan, 
perikanan, kehutanan, tanaman pangan) dan memanaskan air. 
  

Melalui penyediaan Kompor Surya Sederhana baik dari segi kualitas maupun kuantitas di 
suatu daerah, maka potensi sumber energi matahari dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga 
dapat membantu sebahagiaan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti : 
memasak, merebus air dan lain-lain. Selain itu itu kompor surya sederhana dapat dimanfaatkan 
oleh industri kecil seperti industri kerupuk, kemplang dan industri rumah tangga yang selama 
ini menggunakan kompor minyak/tanah dan menggunakan kayu dan ranting kayu secara liar.  

Dari kondisi lingkungan tersebut terutama kondisi dan   keadaan sosial ekonomi penduduk 
menengah kebawah ini, maka penerapan teknologi sederhana penyediaan kompor surya 
sederhanan ini dilaksanakan, yang merupakan upaya peningkatan wawasan masyarakat dapat 
lebih peduli dalam pemanfaatan energi matahari secara optimal. Kondisi masyarakat sehari-hari 
dalam kegiatan atau aktivitas dalam  hal penggunaan Kompor Surya Sederhana belum 
tersosilisasi secara mendalam, kegiatan penyuluhan, peragaan perlu dilakukan agar masyarakat 
dapat melihat dan merasakan manfaatnya. Pemanfaatan kompor energi surya untuk keperluan 
rumah tangga khususnya memasak ini, perlu dilakukan penelitian/ pengujian. 

  
DASAR TEORI 

Pemanasan dengan pemanfaatan secara langsung panas matahari, suhu yang dicapai tidak 
akan melampaui 100o C. Suhu pemanasan dan efektivitas pemanfaatan energi surya dapat dicapai 
lebih tinggi dengan menggunakan pengumpul-pengumpul panas yaitu kolektor energi surya. 
Sinar matahari yang jatuh pada permukaan kolektor dikonsentrasikan/ difokuskan pada sebuah 
titik atau pada area tertentu sehingga diperoleh suhu yang sangat tinggi. Secara umum bentuk 
geometrik  permukaan kolektor surya ada tiga jenis yaitu : pipih/rata, parabolik silindris dan  parabolik 
bulat. 
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Dalam  pemanfaatan energi surya dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu : 

a. Pemanfaatan langsung panas sinar matahari untuk pengeringan, misalnya: menjemur pakaian, 
pembuatan garam,  pembuatan ikan kering, dll. 

b. Mengumpulkan energi termal matahari melalui suatu kolektor energi surya yang selanjutnya 
energi termal tersebut digunakan secara langsung atau dikonversikan menjadi energi listrik. 

c. Mengkonversikan energi radiasi termal matahari langsung menjadi energi listrik melalui sel 
fotovoltaik. 
  

Kompor tenaga surya adalah perangkat memasak yang menggunakan  energi termal 
matahari melalui suatu kolektor sebagai sumber energi. Prinsip dasar cara kerja kompor surya 
adalah radiasi termal sinar matahari yang jatuh pada permukaan kolektor dipantulkan ke sebuah 
titik / area tertentu yang disebut titik api kolektor; konsentrasi energi termal matahari pada 
titik/ area ini menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Panci atau alat tempat memasak ditempatkan 
pada daerah titik api ini sedemikinan rupa sehingga energi termal yang terkonsentrasi mengenai 
alas panci dan meneruskan energi termal tersebut ke produk yang sedang dimasak. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja kompor tenaga surya ini selain lamanya waktu bersinar dan besarnya  
intensitas radiasi termal dari matahari, adalah: 

a. Refleksivitas material kolektor 
b. Luas permukaan kolektor 
c. Bentuk geometrik dan letak titik api dari kolektor 
d. Arah normal permukaan kolektor terhadap sinar matahari yang datang. 
e. Sifat benda hitam dari panci atau alat memasak 
f. Besarnya kehilangan energi kalor ke sekitarnya 

  

Persamaan-persamaan yang digunakan dalam perhitungan: 

a. Titik Fokus Parabola (f) 
       (1) 

 Dimana: R = jari-jari kelengkungan parabola (m) 

 Energi yang diterima Kolektor 

Qkol  .Ak .Ir      (2) 

 Dimana: Qkol   = Energi yang diterima kolektor (W) 

 = Reflektivitas Aluminium foil 

 Energi yang diterima Air 

Qair =  m.Cp.(T2 -T1 )    (3) 

  
Dimana : 
Qair= Energi yang yang diterima air (J) 
m   = massa air (kg) 
Cp  = Panas Jenis air ( kJ/kg. °C)  
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T2  = Temperatur akhir air (°C)  

T1  = Temperatur awal air (°C) 

  

b. Efisiensi Kompor 

 =                                                     (4) 

  

Dimana:  

   = efisiensi kompor (%) 
∆ Qair  = pertambahan energi yang diterima air pada selang waktu ∆t (J) 
∆t         = selang waktu pertambahan energi air (s) 

 Qkol    = energi yang diterima kolektor (W) 

  

METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Tempat 

Perancangan dan pembuatan kompor surya dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Juli 
sampai dengan bualan  Oktober 2016 dilakukan di Laboratorium Penglahan Bahan Galian 
dan Jurusan Pertambangan Kampus Fakultas Teknik Bukit lama Palembang. 

Setelah perancangan dan prototipe sudah selesai kemudian dilakukan pengujian 
eksperimental di Kampus Fakultas Teknik Jurusan teknik Pertambangan Universitas 
Sriwijaya. Mengingat pengujian sangat tergantung dengan cuaca panas terik matahari yang 
baik, dengan mengabaikan pengaruh angin dan kerugian lainnya diabaikan.   

  
3.2. Rancangan Umum Kompor Surya    
      Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode perancangan prototipe dan 
eksperimental dengan membuat peralatan Kompor Surya Sederhana dengan bahan –bahan 
yang mudah didapat. Setelah peralatan dan bahan-bahan disiapkan dilakukan pengukuran 
dan desain kompor yang diinginkan. Setelah desain kompor surya dibuat maka dibuat 
kerangkan kompor berbentuk setengah bola dan parabola, kemudian reflektor dipasang 
dimasing-masing tipe kompor surya yang yang dibuat yaitu tipe kompor surya sederhana 
berbentuk setengah bola dengan diameter 50 cm dan tinggi 50 cm dan kompor surya 
berbentuk parabola dengan diameter  1 meter dan tinggi 25 cm. 
  
3.3. Tahapan Eksperimentasi  

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Menyiapkan alt-alat ukur seperti termometer, termokopel dan actinograp 
b. Prototipe Kompor Surya Sederhana yang telah dirancang diletakkan pada posisi sesuai yang 

diinginkan yaitu lapangan terbuka dengan sinar matahari, kemudian dipasang alat masak/panci 
berisi air serta dengan alt ukurnya 
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c. Kompor Surya Sederhana yang sudah menghadap tepat pada sinar matahari, dilakukan 
pengamatan agar bekerja sesuai posisi tepat dan kemudian kolektor dan reflektor akan memantul 
tepat /fokus pada titik panci yang digunakan, kemudian catat reaksi yang diperoleh  

d. Pencatatn data yang diperlukan setelah adanya konveksi sinar mengakibatkan air mendidih 
kemudian diukur temperatur air, radiasi matahari dalam selang waktu ditentukan. 

Waktu yang baik penyinaran matahari adalah jam 10.00 s.d 13.00 wib 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Perancangan 

Hasil perancangan didapat dua prototipe Kompor Surya Sederhana yaitu : 

1. Kompor Surya Sederhana tipe setengah bola 
Tipe kompor surya sederhana berbentuk setengah bola dengan diameter 50 cm dan tinggi 

50 cm, bahan reflektor terbuat dari/digunakan bahan stanlies steel, kerangka terbuat dari besi 
ringan yang dirangkai sehingga terbentuk setengah bola dengan diameter 50 cm dan tinggi 50 cm 
(>60°). Posisi kompor (untuk panci) terletak pada titik tengah dari total tinggi kompor (20 cm). 

  
Gambar 2. Prototipe Kompor Sury Sederhana Tipe Setengah Bola 

2. Kompor Surya Sederhana tipe parabolik 
Tipe kompor surya sederhana bebentuk parabolik dibuat agak landai dan lebar dengan 

lingkaran lebih besar dan dengan sudut agak datar (<25°) 
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Gambar 3. Kompor Surya Sederhana Tipe Parabola Tampak Samping 2 (Section 2) 

0.2 Tahapan Pengujian/Eksperimentasi  
Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alt-alat ukur seperti termometer, termokopel dan actinograp 
2. Prototipe Kompor Surya Sederhana yang telah dirancang diletakkan pada posisi sesuai yang 

diinginkan yaitu lapangan terbuka dengan sinar matahari, kemudian dipasang alat masak/panci 
berisi air serta dengan alt ukurnya 

3. Kompor Surya Sederhana yang sudah menghadap tepat pada sinar matahari, dilakukan 
pengamatan agar bekerja sesuai posisi tepat dan kemudian kolektor dan reflektor akan memantul 
tepat /fokus pada titik panci yang digunakan, kemudian catat reaksi yang diperoleh  

4. Pencatatn data yang diperlukan setelah adanya konveksi sinar mengakibatkan air mendidih 
kemudian diukur temperatur air, radiasi matahari dalam selang waktu ditentukan. 

5. Waktu yang baik penyinaran matahari adalah jam 10.00 s.d 13.00 wib 
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Gambar 4. Kondisi Pengujian dilapangan pada Kompor Surya Tipe Setengah Bola 
  
  

 
Gambar 5. Hasil Eksperimentasi 1 Kompor Surya Sederhana pada Tanggal 9 Agustus 2016 

  

  
Gambar 6. Hasil Eksperimentasi 1 Kompor Surya Sederhana pada Tanggal 7 September 2016 

  
KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1. KESIMPULAN 
1. Kompor Surya Sederhana yang telah dirancang dan diuji hanya tipe setengah bola, untuk tipe 

parabolik belum dilakukan pengujian dilapangan. 
2. Prototipe Kompor Surya Sederhana dapat digunakan sebagai alat memasak  baik untuk rumah 

tangga dan industri kecil walaupun masih perlu dilakukan modifikasi khususnya pada 
kualitas/jenis  reflektor maupun jarak yang optimal titik fokus reflektor. 

3. Kompor Surya Sederhana dapat digunakan secara maksimal dalam durasi waktu lebih kurang 3,5 
jam dengan intensitas radiasi termal antara 500 W/m2 dan 900 W/m2 

4. Dari hasil perhitungan  efisiensi hasil pengujian mencapai 15 %, tetapi ini dapat ditingkatkan 
sesuai dengan kondisi radiasi matahari per harinya.  

  

 SARAN  

1. Modifikasi prototipe telah dilakukan dengan melihat indikasi  bahwa kompor surya dapat secara 
cepat digunakan sebagai alat memasak, hanya perlu dicari bahan reflektor yang baik dan cepat 
agar temperatur/termal lebih tinggi dan efisiensi juga lebih tinggi. 

2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar kompor surya sederhana diharapkan dapat beroperasi 
pada intensitas radiasi matahari yang relatif rendah 
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VARIASI SUDUT POTONG UTAMA (KR) : KAJIAN 
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ABSTRAK 

Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang paling banyak dijumpai. Pada 
prosesnya mesin bubut memerlukan sebuah pahat yang berfungsi sebagai penyayat bahan. 
Pergerakan pahat inilah yang akan menentukan model sesuai dengan yang diinginkan. Akibat dari 
penggunaannya, pahat akan mengalami keausan yang diakibatkan oleh terjadinya gesekan antara 
mata pahat dan benda kerja, hal ini menyebabkan temperatur disekitar mata pahat dan benda kerja 
meningkat, sehingga terjadi perpindahan kalor dari daerah dengan temperatur yang tinggi menuju 
daerah yang temperaturnya lebih rendah. Dari hal tersebut kita mensimulasikan bagaimana laju 
pendistribusian panas di area mata pahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi 
temperatur pada mata pahat menggunakan software autodesk inventor 2016, dan disimulasikan 
menggunakan program mechanical simulation. Variasi yang diberikan adalah sudut potong utama 
(kr) dengan variasi 150, 300, 450. Material yang digunakan untuk mata pahat adalah Tungsten dan 
material pada benda kerja adalah Ti-6Al-4V. Pemberian kondisi batas pada software waktu 2s dan 
dilakukan dalam 3 step, initial temperature 270C. Kondisi mata pahat dengan sudut rake angle 4.60, 
dan sudut clearance 5.40. Dari hasil pengujian didapatkan Suhu maksimal pada waktu 2s untuk 
sudut kr 150 adalah 1490.9950C, sudut kr 300 adalah 1290.5976300C, dan sudut kr 450 adalah 
1045.9656890C. 

Kata kunci : Sudut Potong Utama (Kr), Autodesk Inventor, Tungsten, Titanium Ti-6Al-4V, Heat 
Source 

PENDAHULUAN 

Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang paling banyak dijumpai, dari 
bengkel kecil sampai industri manufaktur. Pada prosesnya mesin bubut memerlukan sebuah pahat 
yang berfungsi sebagai penyayat bahan. Pergerakan pahat inilah yang akan menentukan bentuk dari 
produk sesuai dengan yang diinginkan.( Hatnolo Sinu, 2012) 
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Diantara berbagai macam mata pahat salah satu pahat yang sering digunakan adalah pahat 
jenis material HSS (High Speed Steel). Pahat ini digunakan dikarenakan sifatnya yang mudah 
diasah, ulet, mudah didapatkan, dan dari segi harga nya pun relatif lebih murah.  

Baja pahat HSS memiliki kandungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan material tool 
steel lainnya yaitu berkisar 1.5-2.0%C. Unsur paduan utama dalam HSS yang akan membentuk 
karbida yaitu Tungsten, Molybdenum, Vanadium, Chromnium. Unsur Nikel dan Manganese tidak 
terlalu banyak digunakan yaitu berkisar 0.2-0.5%. disebut High Speed Steel karena alat potong yang 
dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan 
carbon steel. Pahat HSS memiliki sifat hot hardness (kekerasan pada temperatur kerja tinggi) dan 
recovery hardness (kekerasan pada temperatur ruang setelah pahat mengalami temperatur kerja 
yang tinggi). Akibat dari penggunaannya, pahat akan mengalami keausan yang diakibatkan oleh 
dari terjadinya gesekan antara mata pahat dan benda kerja. Gesekan mata pahat terhadap benda 
kerja ini menyebabkan temperatur disekitar mata pahat dan benda kerja meningkat, sehingga terjadi 
perpindahan kalor dari daerah dengan temperatur yang tinggi menuju daerah yang temperaturnya 
lebih rendah. Dari hal tersebut kita mensimulasikan bagaimana laju pendistribusian panas di area 
mata pahat dengan menggunakan program inventor sehingga dapat dianalisa untuk berbagai 
kepentingan lainnya. 

Analisis Elemen Hingga (FEA) pertama kali dikenalkan sekitar tahun 1960 an merupakan  
salah satu metode numerik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti menganalisis dalam 
merancang alat proses pembentukan. Analisis elemen hingga (FEA) pada saat ini sudah banyak 
diminati oleh berbagai pihak industri disebabkan oleh kehandalan dan kecepatan dalam hal 
optimalisasi pada dunia desain dan analisis. Untuk itu, selain penggunaan perangkat keras dengan 
performa tinggi harus ada pula perangkat lunak untuk analisis elemen hingga yang canggih. 

Perangkat lunak elemen hingga yang baik sering dikatakan dengan istilah general purpose 
FEA software atau perangkat lunak pilihan yang umum untuk analisis elemen hingga. Perangkat 
lunak tersebut memiliki kapabilitas yang tinggi untuk hal analisis elemen hingga seperti analisis 
modal, analisis dinamis, analisis non linier statis, analisi linier statis, distribusi temperatur dan 
kemampuan analisis lainnya yang terpadu dalam satu perangkat lunak. Perangkat lunak elemen 
hingga yang mampu mengerjakan permasalah khusus disebut spesial purpose FEA software seperti 
khusus menyelesaikan masalah perpindahan panas, atau khusus menyelesaikan permasalahan liner 
struktur maupun yang khusus menyelesaikan masalah dinamik. 

Dengan program innventor kita dapat melakukan pengujian berdasarkan kejadian 
sebenarnya dari bendak kerja yang akan kita uji. Kesuksesan dari teknik simulasi ini merupakan 
sebuah gabungan akan kemampuan kita untuk menganalisis serta pemahaman kita tentang program 
komputer yang kita gunakan tersebut. Apabila kita dapt menguasai simulasi tersebut maka akan 
mempersingkat kinerja waktu untuk menganalisa dan dapt mengembangkan model valid lebih 
mudah serta dapat membantu untuk menyediakan output statistik yang dibutuhkan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Permodelan Elemen Hingga dengan 
mensimulasikan kedalam perangkat lunak Autodesk Inventor 2016. Setelah mengetahui kondisi 
batas dalam analisa struktur selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pembuatan model itu sendiri. 
Pada saat ini permodelan elemen hingga telah dilakukan dengan bantuan komputer dan perangkat 
lunak. Didalam studi literatur kita menentukan nilai distribusi temperatur mata pahat bubut pada 
pengoperasian mesin bubut di setiap mesh mata pahat bubut, dalam pembahasan ini jenis material 
benda kerja yang digunakan yaitu Titanium (Ti-6Al-4V), dan jenis mata pahat yang digunakan yaitu 
pahat jenis Tungsten. Setelah itu melakukan pemodelan dengan menggunakan program Autodesk 
Inventor 2016 dan akan dikirim ke Simulasi Mechanical untuk menjalankan simulasi. 

Perangkat lunak Autodesk Inventor merupakan suatu perangkat lunak yang menggabungkan 
suatu simulator untuk suatu sistem statis dengan aplikasi simulasi temperatur elemen hingga linear. 
Pada Autodesk Inventor yang akan dilakukan menggambar geometri benda kerja dan mata pahat 
dalam bentuk 2D dan 3D. Kemudian menentukan jenis analisis, jenis material, waktu, tahapan dan 
kondisi batas mata pahat dan benda kerja yang akan dianalisis. Parameter tersebut yang akan 
digunakan untuk menganalisa simulasi temperatur menggunakan metode elemen hingga untuk 
memperoleh distribusi temperatur pada bagian yang dianalisis. 

 Tabel 2.1 dimensi model 
 Pahat Benda kerja 
Panjang 2mm 12mm 
Tinggi 2mm 1.5mm 
Tebal 1.6 1.6 mm 
Diameter - 42 mm 
Rake angle 4.6 - 
Clearance 
angle 

5.4 - 

Cutting edge 
radius 

0.05 - 

 Tabel 2.2 sifat material 

 Benda kerja Mata pahat 
Material Titanium Ti-

6Al-4V 
Tungsten 

Mass density 4430  (kg/m3) 19300 (kg/m3) 
Thermal 
conductivity 

6.7 (W/m.0C) 163.3 
(W.m.0C) 
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Specific heat 
capacity 

526.3 (J/kg.0C) 134.3 (J/kg.0C) 

Melting poit 1660 (0C) 3410 (0C) 
Tensil strength 
ultimate 

950 Mpa 1725 Mpa 

  

  

Gambar 2.1 permodelan geometri mata pahat dalam bentuk 2D 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Parameter Pemesinan  

Parameter pemesinan yang digunakan pada proses simulasi ini mengacu pada penelitian 
yang telah dilakukan oleh (A. Davoudinejad, dkk) yang membedakan parameter penelitian ini yaitu 
kedalam potong yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0.254 mm, proses pemotongan yang 
dilakukan pada penelitian ini tanpa pendinginan, dan dilakukan variasi sudut potong utama (Kr) 
sebesar 15o, 30o, 45o. Parameter yang dicari dengan perhitungan adalah waktu pemotongan dan 
putaran spindel mengacu pada parameter pemesinan dari penelitian (A. Davoudinejad, dkk). 
Parameter proses pemesinan seperti ditunjukan pada tabel 3.1 dibawah ini. 

  
Tabel 3.1 proses pemesinan 

Proses permesinan 
Kecepatan potong (vc) 40m/min 
Kedalaman potong (ɑ) 0.254 mm 
Waktu pemotongan 
(tc) 

2s 

Panjang pemotongan 
(lt) 

2 mm 

Putaran spindel (n) 300 rpm 
Gerak makan (f) 0.2 mm/rev 
Sudut potong utama 150, 300, 450 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 777 
 

(kr) 
Tipe pemotongan Oblique 
Pendinginan Tidak ada 

 3.2 Perhitungan Daya Potong 

  Untuk mengetahui nilai daya pada proses pembubutan Titanium Ti-6Al-4V dengan 
menggunakan mata pahat Tungsten sesuai dengan kondisi proses pemotongan di atas, dapat 
ditentukan menggunakan persamaan 1. 

Q = ks.A.V    (1) 

Dimana: 

Q = Panas total yang di hasilkan perdetik (W) 

ks = Gaya potong spesifik 

A = Luas penampang geram (mm2) 

V =  kecepatan potong (m/min) 

 Diketahui strengh tensile ( )dari material titanium berdasarkan Aerospace Specification 
Materials adalah 950 mpa = 950 N/mm2 . 

 Dimana untuk mencari ks membutuhkan sebuah persamaan yaitu : 

ks =  ks1.1 . h-z   (2) 

dimana: 

ks = gaya potong spesifik N/mm2 

h  = tebal geram sebelum terpotong (mm2) 

z = pangkat tebal geram ; rata – rata berharga 0.2  

ks1.1 = 144  . 0.37  (3) 

  ks1.1 = 144 . (950) 0.37 

ks1.1 = 1820,20468 N/mm2 
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 jadi setelah kita dapat harga dari ks1.1 maka selanjutnya kita akan mencari nilai h untuk persamaan  
(2) dimana : 

h = f. Sin kr   (4) 

dimana : 

h  = tebal geram sebelum terpotong (mm2) 

f   =  gerak makan (mm/rev) 

kr =  sudut potong utama (o) 

 disni kita melakukan pemotongan dengan cara oblique maka akan mendapatkan sudut kr yang 
berbeda pula. Dengan variasi sudut 150, 300, 450. 

Sin 150 = 0.259 

Sin 300 = 0.5 

Sin 450 = 0.7071067 

 Untuk mencari nilai persamaan (4) maka : 

h = f sin kr 

h = 0.2 mm2. sin 150 

h = 0.2 mm2. 0.2590 

h = 0.0518 mm2 

 setelah dapat hasil dari persamaan (3) dan (4) maka : 

ks = ks1.1 . h-z 

ks = 1820.20468 . (0.0518)-0.2 

ks = 3290.44226 N/mm2 

  

untuk mencari nilai dari A, maka dibutuhkan persamaan sebagai berikut 
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A = b . h    (5) 

Dimana : 

A = luas penampang geram 

b = lebar pemotongan (mm) 

h =  tebal geram sebelum terpotong (mm) 

maka : 

b = a/sin kr              (6) 

 diamana, a adalah kedalaman potong yang bernilai 0.254 mm 

 b = 0.254/ sin kr 

 b = 0.254/ sin 15 

 b = 0.254/ 0.259 

 b = 0.98069498 mm  

 dari hasil persamaan diatas dapat diambil hasil dari persamaan (4) dengan persamaan (6) untuk 
mencari hasil persamaan (5) 

A = b . h 

A = 0.98069498 . 0.0518 

A = 0.0508 mm2  

Kembali ke persamaan (1)  

Q = ks . A . V 

Q = 3290.44226 . 0.0508 . 40 

Q  = 6686.17867 j/min 

Q = 111.43 Watt 
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Dari perhitungan panas total yang dihasilkan perdetik dapat diketahui besar nilai daya adalah 
111.43 W. 

Tabel 3.2 Parameter sudut potong utama (kr) 
 150 300 450 
ɑ (mm) 0.2540 0.254 0.254 
f (mm) 0.2 0.2 0.2 
Sin (0) 0.259 0.5 0.7071067 
b (mm) 0.98069498 0.508 0.3592103 
h (mm) 0.0518 0.1 0.14142 
ks1.1 
(N/mm2) 

1820.20468 1820.20468 1820.20468 

ks
 (N/mm2) 3290.44226 2884.830 2691.646733 

A (mm2) 0.0508 0.0508 0.0508000019 
V (m/min) 40 40 40 
Q (j/min) 6686.17867 5861.97456 5469.426366 
Q (Watt) 111.43 97.69 91.15 

Setelah mendapatkan daya potong maka kita akan memasukan nilai nya ke dalam autodesk 
inventor. 

Tabel 3.3 Parameter Boundary condition 
No Boundary condition Input 
1 Time dan step 2s dan 3 step 
2 Initial temperatur 270C 
3 Heat source 150 111.43 
4 Heat source 300 97.69 
5 Heat source 450 91.15 

 3.3 Hasil Simulasi 

 Setelah proses run simulation maka akan dapat kita lihat hasil dari simulasi pembubutan 
untuk melihat distribusi temperatur yang terjadi dimata pahat. 
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Gambar 3.1 Grafik dari simulasi 

 3.4 Hasil simulasi temperatur dibagian rake angle dan sudut potong utama (kr) 

 Hasil distribusi rake angle dan sudut potong utama (kr) dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini. Hasil distribusi dapat kita asumsikan terhadap sumbu Y. Distribusi temperatur yang dihasilkan 
adalah terhadap waktu 0s, 1s, dan 2s. 

 3.4.1 Hasil simulasi temperatur kr 150 

 Hasil distribusi tempertatur pada sudut potong utama sebesar 150 dengan waktu 0s adalah 
270C. Dan pada saat memasuki waktu 1s terhadap sumbu Y adalah sebagai berikut. 

  

Gambar 3.2 Distribusi temperatur terhadap sumbu Y pada waktu 1s 

 

Gambar 3.3 grafik sumbu Y terhadap waktu 1s 

  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 782 
 

  

  

Gambar 3.4 Distribusi temperatur terhadap sumbu Y pada waktu 2s 

 

Gambar 3.5 grafik sumbu Y terhadap waktu 1s 

  Dari hasil di atas dapat kita ketahui terjadi perubahan ditiap titik permukaan didaerah mata 
pahat terhadap sumbu Y dari  waktu 0 detik hingga 2 detik. Maksimum temperatur adalah 
1490.9955840C  terjadi ujung mata pahat yang terjadi kontak gesekan. Perbandingan temperatur 
terhadap waktu dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

  

  

Gambar 3.6 Distribusi sumbu Y terhadap waktu 
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Hasil distribusi temperatur pada waktu 0s hingga 2s dengan rake angle sebesar 4.60 dan 
sudut potong utama (kr) sebesar 150 dapat kita lihat bahwa suhu maksimal pada 1s adalah sebesar 
722.6850C dan pada 2s suhu maksimal nya adalah 1490.9950C. 

 3.4.2 Hasil Simulasi Temperatur Kr300 

Hasil distribusi tempertatur pada sudut potong utama sebesar 150 dengan waktu 0s adalah 
270C. Dan pada saat memasuki waktu 1s terhadap sumbu Y adalah sebagai berikut. 

  

  

Gambar 3.7 Distribusi temperatur terhadap sumbu Y pada waktu 1s 

  

 

Gambar 3.8 Grafik sumbu Y waktu 1s 
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Gambar 3.9 Distribusi temperatur terhadap sumbu Y pada waktu 2s 

 

Gambar 3.10 grafik sumbu Y waktu 2s 

  

  Dari hasil di atas dapat kita ketahui terjadi perubahan di tiap titik permukaan 
didaerah mata pahat terhadap sumbu y dari  waktu 0 detik hingga 2 detik. Maksimum temperatur 
adalah 1290.5976300C  terjadi di ujung mata pahat yang terjadi kontak gesekan. Perbandingan 
temperatur terhadap waktu dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

 

Gambar 3.11 Distribusi sumbu Y terhadap waktu 

  

  Hasil distribusi temperatur pada waktu 0s hingga 2s dengan rake angle sebesar 4.60 
dan sudut potong utama (kr) sebesar 300 dapat kita lihat bahwa suhu maksimal pada 1s adalah 
sebesar 624.2651960C dan pada 2s suhu maksimal nya adalah 1290.5976300C. 
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3.4.3 Hasil Simulasi Temperatur Kr450 

  Hasil distribusi tempertatur pada sudut potong utama sebesar 450 dengan waktu 0s 
adalah 270C. Dan pada saat memasuki waktu 1s terhadap sumbu Y adalah sebagai berikut. 

  

Gambar 3.12 Distribusi temperatur terhadap sumbu Y waktu 1s 

  

  

Gambar 3.13 distribusi sumbu Y waktu 1s 

  

  

Gambar 3.14 Distribusi temperatur tempratur sumbu Y pada waktu 2s 
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Gambar 3.15 Grafik distribusi sumbu Y waktu 2s 

  

Dari hasil di atas dapat kita ketahui terjadi perubahan di tiap titik permukaan di daerah mata 
pahat terhadap sumbu y dari  waktu 0 detik hingga 2 detik. Maksimum temperatur adalah 
1045.9656890C  terjadi diujung mata pahat yang terjadi kontak gesekan. Perbandingan temperatur 
terhadap waktu dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

  

  

Gambar 3.16 Distribusi sumbu Y terhadap waktu 

  

Hasil distribusi temperatur pada waktu 0s hingga 2s dengan rake angle sebesar 4.60 dan 
sudut potong utama (kr) sebesar 450 dapat kita lihat bahwa suhu maksimal pada 1s adalah sebesar 
496.2390360C dan pada 2s suhu maksimal nya adalah 1045.9656890C. 
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Gambar 3.17 Grafik distribusi temperatur dengan sudut kr 150, 300, 450 terhadap sumbu Y 

  

Dari hasil data diatas dapat kita lihat temperatur maksimal pada mata adalah terjadi sudut 
potong utama (kr) sebesar 150 yaitu sebesar 1490.995840C, kemudian diikuti sudut kr 300 dan 450 
yang masing-maasing suhunya adalah 1290.5976300C, dan 1045.9656890C. 

  

3.5 Hasil Simulasi Temperatur di Bagian Clearance Angle Pada Sudut Potong Utama (Kr) 

Hasil distribusi di clearance angle (sudut potong bebas) sebesar 5.40dapat dilihat pada 
Gambar dibawah ini. Hasil distribusi dibagian clearance angle diasumsikan terhadap sumbu X. 
Distribusi temperatur yang dihasilkan terhadap waktu, 1 s, dan 2 s berbeda beda tergantung besar 
nya sudut potong utama. 

  

3.5.1 Hasil Simulasi Temperatur kr 150 

Hasil distribusi tempertatur pada sudut potong utama sebesar 150 dengan waktu 0s adalah 
270C, dan pada saat memasuki waktu 1s terhadap sumbu X adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.18 Distribusi temperarur pada sumbu X waktu 1s 

  

  

Gambar 3.19 Grafik distribusi temperatur sumbu X pada waktu 1s 

  

  

Gambar 3.20 Distribusi temperarur pada sumbu X waktu 2s 
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Gambar 3.21 Grafik ditribusi temperatur sumbu X waktu 2s 

  

 Dari hasil diatas dapat kita ketahui terjadi perubahan di tiap sumbu X dari  waktu 0 detik 
hingga 2 detik. Maksimum temperatur adalah 843.7037060C.  Perbandingan temperatur terhadap 
waktu dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

  

  

Gambar 3.22 Distribusi temperatur sumbu X terhadap waktu kr 150 

  

Hasil distribusi temperatur pada waktu 0s hingga 2s dengan clearence angle sebesar 5.40 
dan sudut potong utama (kr) sebesar 150 dapat kita lihat bahwa suhu maksimal pada 1s adalah 
sebesar 397.8587250C dan pada 2s suhu maksimal nya adalah 843.7037060C. 

  

3.5.2 Hasil Simulasi Temperatur kr 300 

 Hasil distribusi tempertatur pada sudut potong utama sebesar 300 dengan waktu 0s adalah 
270C. Dan pada saat memasuki waktu 1s terhadap sumbu X adalah sebagai berikut. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 790 
 

  

 

Gambar 3.23 Distribusi temperatur sumbu X pada waktu 1s 

   

  

Gambar 3.24 Grafik distribusi temperatur sumbu X pada waktu 1s 

  

  

Gambar 3.25 Distribusi temperatur sumbu X pada waktu 2s 
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Gambar 3.26 Grafik distribusi temperatur sumbu X pada waktu 2s 

  

 Dari hasil di atas dapat kita ketahui terjadi perubahan di tiap sumbu X dari  waktu 0 detik 
hingga 2 detik. Maksimum temperatur adalah 763.3696100C. Perbandingan temperatur terhadap 
waktu dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

  

  

Gambar 3.27 Distribusi temperatur sumbu X terhadap waktu kr 300 

  

 Hasil distribusi temperatur pada waktu 0s hingga 2s dengan clearence angle sebesar 5.40 
dan sudut potong utama (kr) sebesar 300 dapat kita lihat bahwa suhu maksimal pada 1s adalah 
sebesar 360.3187720C dan pada 2s suhu maksimal nya adalah 843.7037060C. 

  

3.5.3. Hasil Simulasi Temperatur kr 450 

 Hasil distribusi tempertatur pada sudut potong utama sebesar 450 dengan waktu 0s adalah 
270C, dan pada saat memasuki waktu 1s terhadap sumbu X adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.28 Distribusi temperatur sumbu X pada waktu 1s 

  

Gambar 3.29 grafik distribusi temperatur sumbu X pada waktu 1s 

  

Gambar 3.30 Distribusi temperatur sumbu X pada waktu 2s 

  

Gambar 3.31 Grafik distribusi temperatur sumbu X pada waktu 2s 
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  Dari hasil di atas dapat kita ketahui terjadi perubahan di tiap sumbu X dari  waktu 0 detik 
hingga 2 detik. Maksimum temperatur adalah 631.4267840C. Perbandingan temperatur terhadap 
waktu dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

 

Gambar 3.32 Distribusi temperatur sumbu X terhadap waktu kr 450 

  

 Hasil distribusi temperatur pada waktu 0s hingga 2s dengan clearence angle sebesar 5.40 
dan sudut potong utama (kr) sebesar 450 dapat kita lihat bahwa suhu maksimal pada 1s adalah 
sebesar 293.9478730C dan pada 2s suhu maksimal nya adalah 631.4267840C. 

 

Gambar 3.33 Grafik distribusi temperatur dengan sudut kr150 ,300, 450 terhadap sumbu X 

  

 Dari hasil data diatas dapat kita lihat temperatur maksimal pada mata adalah terjadi sudut 
potong utama (kr) sebesar 150 yaitu sebesar 843.7037060C, kemudian diikuti sudut kr 300 dan 450 
yang masing-maasing suhunya adalah 763.3696100C, dan 631.4267840C. 

 3.6 Pembahasan 

 Berdasarkan dari hasil simulasi yang didapat nilai distribusi temperatur pada mata pahat 
proses pembubutan Titanium Ti-6Al-4V dengan pahat Tungsten pemotongan sepanjang 2 mm 
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dalam waktu 2 detik, kecepatan potong 40 m/min, kedalaman potong 0.254, putaran spindel 300 
rpm, pemakan 0.2 mm/rev, tipe pemotongan oblique dengan variasi sudut potong utama (kr) 150, 
300, dan 450 menghasilkan variasi temperatur dimana sudut kr 150 mengahasilkan temperatur 
sebesar 1490.9950C, sudut kr 300 menghasilkan 1290.5976300C, dan sudut kr 450 menghasilkan 
1045.9656890C. Semakin jauh dari kontak (gesekan) temperatur mengalami penurunan sampai 

mendekati temperatur ruangan sebesar 27 C. Distribusi temperatur di mata pahat sangat besar 
karena konduktivitas temperatur di mata pahat dengan material Tungsten lebih besar dari pada 
benda kerja material Titanium Ti-6Al-4V. Titik temperatur maksimum dapat kita lihat pada gambar 
3.34. 

  

Gambar 3.34 Distribusi maksimum di mata pahat 

  

 Distribusi maksimum dimata pahat tidak berada diujung pahat melainkan berada di 
permukaan mata pahat yang berkontak dengan benda kerja dan geram. Terjadinya distribusi 
maksimum dipermukaan mata pahat dikarenakan pada permukaan mata pahat selain mengalami  
perpindahan panas akibat gesekan atau pemotongan benda kerja ada juga perpindahan panas yang 
diakibatkan gesekan geram dari pemotongan benda kerja. Oleh karena itu temperatur dititik tersebut 
mengalami kenaikan temperatur. 

 Distribusi temperatur yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y mengalami perubahan 
temperatur tidak sama. Nilai distribusi yang dihaasilkan semakin menjauh dari kontak mengalami 
penurunan temperatur sampai mendekati suhu ruangan yaitu 270. 

 Apabila sudut potong (kr) < 900 maka untuk luas penampang geram sebelum terpotong akan 
lebih panjang, hal ini akan menyebabkan bidang kontak antara geram dengan bidang geram pahat 
menjadi luas sehingga mempercepat laju pembuangan panas 

 Hasil penelitian untuk pembuktian dari pembahasan di atas dapat dilihat pada halaman 
lampiran, di bawah ini adalah tabel pengaruh sudut potong terhadap temperatur, yang paling utama 
adalah mempengaruhi heat source nya yang berupa daya. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Berdasarkan perhitungan perpindahan kalor konduksi yang terjadi pada proses pembubutan 

Titanium Ti-6Al-4V dengan pahat Tungsten kondisi daya permesinan berbeda – beda tergantung 
oleh sudut potong utama (kr). 

2. Perbedaan daya diakibatkan oleh variasi nya sudut kr sehingga akan menghasilkan tebal geram 
serta lebar pemotongan yang berbeda. 

3. Panas maksimum terjadi di sumbu Y (rake angle) dikarenakan bagian tersebut langsung 
bergesekan dengan benda kerja. 
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ANALISIS PENGARUH VARIASI FRAKSI VOLUME TERHADAP 
SIFAT MEKANIK KOMPOSIT POLIESTER DENGAN FILLER 

FLY – ASH DAN SERAT KACA 

 

Qomarul Hadi , Mustaqim dan M.Arif  
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia 

  
  
  
Abstrak. Fly –ash merupakan salah atu limbah industri di Indonesi yang dapat kita manfaatakan 
dengan pengolahan limbah menjadi lebih berguna. Salah satu produknya adalah komposit 
Penelitian ini membuat  komposit dengan penguat partikel fly-ash batubara dan serat glass dengan 
matrik polyester  yang bertujuan menganalisa sifat mekanik dan sifat fisiknya. Sifat mekanik dan 
sifat fisik yang diamati adalah kekuatan tarik, regangan tarik, modulus elastisitas, energi impact dan 
nilai densitasnya. Sifat-sifat tersebut dapat diperoleh dari pengujian tarik, pengujian impact dan 
pengujian densitas.. Spesimen dibuat  dengan metode hand lay up dan diuji dengan standar uji tarik 
ASTM D-639, impact JIS Z 2202, dan densitas ASTM D 792. Perbandingan variasi fraksi volume 
yang digunakan adalah 70% resin : 20% fly - ash : 10% serat kaca; 65% resin : 25% fly - ash : 10% 
serat kaca; 60% resin : 30% fly - ash : 10% serat kaca; 55% resin : 35% fly - ash : 10% serat kaca; 
50% resin : 40% fly - ash : 10% serat kaca. Kondisi optimum didapat oleh variasi fraksi volume 
55% resin : 35% fly - ash : 10% serat kaca yaitu : tegangan tarik rata-rata sebesar 65,33 N/mm2, 
regangan tarik rata-rata sebesar 1,75 %, dan energi impact rata – rata sebesar 36,454 J., modulus 
elastic sebesar 42,33 N/mm2 dan densitas paling rendah pada fraksi 20% partikel, 10% Serat dan 70 
% Resin  sebesar 1,55 grm/cm3  
  
Kata kunci : Komposit, Fly - Ash, Serat Kaca, Uji Tarik, Uji Impact, Uji Densitas 

1. Pendahuluan 
1.1.Latar belakang 

 Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin 
mengalami perkembangan. Dunia industri adalah salah satu yang banyak mengalami perkembangan 
yang pesat. Hal ini juga berdampak pada kebutuhan akan material yang memiliki karakteristik 
tertentu untuk penggunaan tertentu pula. Berbagai macam penelitian lebih lanjut dilakukan untuk 
mendapatkan material yang lebih tepat guna, salah satunya adalah material komposit polimer. 
Kemampuannya yang mudah dibentuk sesuai kebutuhan, baik dalam segi kekuatan maupun sifat-
sifat yang lainnya mendorong penggunaannya sebagai material pengganti atau alternatif dari 
material logam konvensional pada berbagai produk yang dihasilkan. 

Selain pemanfaatan bahan dari sampah anorganik, pemanfaatan serat sintetis pada komposit 
polimer masih banyak digunakan karena terbuat dari bahan sintetis / bahan modern yang diproduksi 
dengan industri manufaktur, dimana komponen–komponennya diproduksi secara terpisah kemudian 
digabungkan dengan teknik tertentu agar diperoleh struktur dan sifat yang diinginkan. Contoh serat 
sintetis misalkan pada serat kaca.Salah satu jenis serat kaca adalah serat E-glass. Komposit polimer 
berpenguat serat E-glass banyak digunakan dalam industri kecil atau pun besar dalam pembuatan 
bahan fiberglass seperti dalam pembuatan body mobil, bemper mobil, kapal, kursi tunggu di 
stasiun, terminal, tendon air, tangki air, dan masih banyak lagi (qomarul, 2011) 
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Penelitian mengenai material komposit telah banyak dilakukan, baik dengan memanfaatkan 
sampah anorganik maupun organik. Seperti yang dilakukan oleh Porwanto, (2008), meneliti 
komposit berpenguat serat bambu dan serat kaca sebagai alternatif bahan baku industri.Dari hasil 
peneletian diperoleh kesimpulan pengaruh fraksi volume serat terhadap karakteristik sampel 
komposit polimer berpenguat serat bambu pada fraksi volume 2,5% memiliki karakteristik paling 
mendekati ideal yakni memiliki kekuatan tarik sebesar 38,57 MPa, modulus elastisitas sebesar 
1326,92 MPa dan densitas sebesar 1,203 gram/ml dan material komposit polimer berpenguat serat 
bambu pada fraksi volume penguat 2,5% dapat digunakan sebagai alternatif bahan baku industri 
yaitu menggantikan bahan baja rolan untuk ketel sesuai standar JIS G3103. 

Sedangkan Misriadi, (2010) melakukan penelitian mengenai pemanfaatan serabut kelapa 
sebagai alternatif pengganti serat sintesis fiber glass guna mendapatkan kekuatan tarik yang 
optimal. Hasil yang didapat adalah Serat komposit (jerami dan kelapa), dapat dijadikan alternatif 
pengganti serat sintesis sebagai penguat fiber. Aji, (2012), meneliti kuat tekan komposit berbahan 
dasar limbah kaca dengan perekat polimer polyurethanedalam penetlitian ini, digunakan perekat 
polyurethane yang berperan sebagai matrik. Hasil yang didapat adalah limbah kaca telah berhasil 
digunakan sebagai bahan dasar komposit dengan perekat polimer PU, PVAc dan semen. Komposit 
yang dihasilkan dengan teknik pencampuran sederhana memiliki kuat tekan optimum pada orde 36 
MPa, yaitu komposit dengan fraksi perekat polimer PU 30 wt%. Perekat polimer PU memiliki 
kontak yang lebih baik, diindikasikan dengan rendahnya porositas komposit. Kontak partikel 
dengan perekat mendukung kuat tekan komposit.  

Beradasarkan beberapa penelitian yang dilakukan belum ada yang meneliti tentang pengaruh 
variasi fraksi volume terhadap sifat mekanik komposit poliester dengan penggabungan 2 macam 
penguat  yaitu serat kaca dan Fly- ash. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut 

. 

1.2. Perumusan Masalah 
Bersadasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

  
1. Pemanfaatan fly- ash  dan serat kaca komposit sebagai polyester. 
2. Seberapa jauh fly- ash  dan serat kaca dapat dimanfaatkan dalam pembuatan komposit. 
3. Sifat mekanik yang didapat dari material komposit tersebut. 
4. Seberapa jauh campuran Flya Ash  dan serat gelas yang dapat dicampur pada resin 

poliester sehingga didapat sifat mekanik yang optimal. 
  

2. .  Batasan Masalah 
Dari permasalahan diatas dan luasnya ruang lingkup penelitian maka pada penelitian ini 

dibatasi sebagai berikut : 
1. Bahan penguat atau filler yang digunakan adalah partikel fly ash  dan serat kaca jenisE-

glass. 
2. Jenis matrik yang digunakan adalah resin polyester jenis Yukalac 157 BQTN. 
3. Perbandingan fraksi volume partikel fly ash dan serat kaca terhadap resin polyester dengan 

variasi :(70% resin : 20% fly- ash: 10% serat kaca); (65% resin : 25% fly- ash: 10% serat 
kaca); (60% resin : 30% fly- ash: 10% serat kaca); (55% resin : 35% fly- ash: 10% serat 
kaca). 

4. Metode yang digunakan dalam pembuatan komposit adalah hand lay-up. 
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5. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik standar ASTM D-638 M, impact JIS Z 
2202, dan densitas ASTM D 792. 

Uji tarik menggunakan mesinHydraulic Universal Material Tester,uji impact menggunakan mesin 
Charpy Impact Testing Machine 
  
  
3. Meodelogi Penelitian 

  
 

Gambar.1. Diagram alir Penelitian 
  
3.1 Alat dan Bahan 
a. Alat 

Adapun peralatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Alat uji : Mesin uji impactCharpy  Impact Testing  Machine, alat uji tarikHydraulic Universal 

Material Tester. 
2. Alat cetak : Alat cetak teknik Hand Lay-Up. 
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3. Alat ukur  : Timbangan digital, kaca ukur, mistar, dan jangka sorong. 
4. Alat bantu : Gergaji, gunting, amplas, pisau, pengaduk, penjepit, sendok, selotip, kuas,dll. 
5. Alat pembersih : lap dan tinner. 
  
b. Bahan 

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Matrik : Unsaturated Polyester Resin (UPR) jenisYukalac 157 BQTN. 
2. Reinforced : Serat kaca jenis E-Glass dan Fly-Ash. 
3. Hardener ( pengeras ) : Jenis Metil Etil Keton Peroxide (MEKPO). 
4. Perekat / Lem super. 
5. Selotip. 
6. Kaca bekas untuk cetakan. 
  
3.2. Proses Pembuatan Serbuk  
 Proses pembuatan serbuk diawali dengan pengumpulan bahan baku yaitu plastik 
poliporpilena (PP) dan fly ash batubara. Lalu bahan baku fly ash batubara dilakukan proses 
pembersihan, dengan cara dicuci dengan 20% kadar NaOH, lalu dijemur selama 3-4 jam (Nasution 
et al, 2013), Kemudian setelah tahap pembersihan dilakukan screening dengan ukuran 300 mesh.  
  
32..1 Mixing Campuran Bahan Dasar  
 Untuk mendapatkan sistem material serbuk yang homogen, memiliki distribusi partikel yang 
baik serta menghilangkan segregasi maka proses mixing (dry mixing) perlu dilakukan. Pada 
penelitian ini komposisi paduan fraksi volume fly ash batubara 20%, 35%, 30%, 35%, 44 %. Fraksi 
volume PP 70%, 65%, 60%, 55%, 55%.  Dan resin polyester 10% Proses mixing dilakukan dengan 
menggunakan blender. 
  
3.2.2 Pembuatan Cetakan 

Cetakan dibuat menggunakan bahan kaca yang dibentuk sesuai ukuran standar ASTM 
D638-M untuk uji tarik, JIS Z 2202 untuk uji impact, dan ASTM D 792 untuk uji densitas. 
  
3.2.3 Pembuatan Spesimen Komposit 

Pembuatan spesimen komposit dilakukan dengan metode hand lay up. Adapun langkah-
langkahnya sebagai berikut :  
a. Filler serat dan Fly-Ashditimbang dengan jumlah sesuai dengan fraksi volumenya terhadap 

cetakan dan densitasnya.  
 Matrik juga ditimbang sesuai jumlah fraksi volume terhadap cetakan dan densitasnya.  

b. Tambahkan katalis MEKPO, lalu tambahkan pula filler Fly-Ash ke dalam matrik (Unsaturated 
Polyester Resin), aduk hingga benar-benar tercampur kira-kira 1 menit. 

c. Tuangkan setengah larutan resin yang sudah dicampur katalis dan Fly-Ash ke dalam cetakan, 
ratakan dengan sendok. Taruh serat kaca yang disusun acak kedalam cetakan dan diatur hingga 
dapat memenuhi seluruh bagian cetakan. 

d. Selanjutnya tuangkan sisa larutan resin dan katalis tersebut di cetakan kaca hingga menutupi 
seluruh bagian dari serat, lalu ratakan dengan sendok. 

e. Tunggu hingga kering, kurang lebih 2 x 24 jam. 
f. Spesimen yang sudah kering dilepas dari cetakan kemudian dihaluskan permukaannya dengan 

alat kikir dan amplas. 
g. Spesimen yang telas dihaluskan siap untuk diuji. 
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A     B 

Gambar. 1. a) Spesimen impact setelah pengujian ,   b) Spesimen impact sebelum pengujian 
  

 
                           a b 
Gambar,2, a) Spesimen tarik setelah pengujian, )  b) Spesimen tarik sebelum pengujian 

 
 
 

  
Gambar 3. Specimen Uji Densitas 
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Hasil dan Pembahasan 
  

 
a.          b. 

Gambar 4. a) Tegangan (s) Vf  Fly- ash. b) Regangan (e) Vf  Fly- ash 
  

 
                            a.                                                                       b 

Gambar 5. a) Modulus elastisitas (E) Vs Vf  Fly- ash. b) energi impact  Vs  Vf  Fly- ash 
  

 
  

Gambar 6. a)Energi impact per satuan luas (W) Vs   Fraksi Volume Vf Fly- ash 
                  b) Densitas  Terhadap Fraksi Volume Fly Ash 
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Darri Hasil Pengujian dan grafi diatas dapat di simpulkan   

a. Kekubahwaatan tarik rata-rata untuk semua jenis spesimen berbeda, menunjukkan bahwa 
adanya pengaruh dari volume fraksi Fly- ash yang digunakan. Spesimen D dengan 35 % 
fraksi Fly- ash memiliki kekuatan tarik terbesar yaitu 65,33 N/mm2dan spesimen E dengan 
40 % fraksi Fly- ashmemiliki nilai kekuatan tarik yang paling rendah yaitu sebesar 42,08 
N/mm2 

b. Pertambahan panjang atau regangan dari masing-masing spesimen uji tarik relatif kecil pada 
semua fraksi volume menandakan bahwa komposit ini memiliki sifat getas. 

c. Harga impact dan energi impact rata-rata paling besar didapat oleh spesimen D yaitu 35% 
fraksi volume Fly- ash, dengan nilai energi mpact sebesar 36,454 Joule dan harga impact 
sebesar 0,109 J/mm2, sedangkan yang paling kecil adalah spesimen E yaitu 40% Fly- ash 
dengan energi impact sebesar 19,938 J dan harga impact sebesar 0,055 J/mm2. Ini 
mengindikasikan bahwa spesimen D dengan fraksi volume Fly- ash 35 % memiliki nilai 
harga impact dan energi impact yang paling optimum. 

d. Nillai densitas meningkat seiring bertambahnya fraksi volume Fly- ash, dan massa spesimen 
juga bertambah seiring bertambahnya fraksi volume Fly- ash. 

e. Kondisi optimum diperoleh oleh spesimen D (55% resin : 35% Fly- ash : 10% serat kaca), 
yaitu : 
- Nilai tegangan tarik rata-rata sebesar 65,33 N/mm2,  
- Nilai  regangan tarik rata-rata sebesar 1,75 %, 
- Modulus elastisitas sebesar 37,33 N/mm2, 
- Energi impact dan harga impactrata – rata sebesar 36,454 J dan 0,109 J/mm2, 
- Dan nilai densitas sebesar 1,866 gr/cm3. 

f. Terlalu banyak campuran Fly- ash didalam komposit dapat menyebabkan komposit menjadi 
lebih rapuh, ini disebabkan oleh tidak sempurnanya ikatan antara resin, Fly- ash dan serat 
kaca dan juga banyaknya porositas yang terjadi. 
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Kaji Eksperimental Proses Fluidisasi  

  
Fajri Vidian , Rezha Angga  P  

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 
E-mail : fajri.vidian@unsri.ac.id 

  
Abstrak. Proses fluidisasi adalah suatu proses perubahan  partikel padat menjadi  berkelakuan 
seperti fluida cair melalui kontak dengan udara. Pada penelitian ini dilakukan proses fluidisasi pada 
unggun pasir dengan menggunakan udara sebagai penggerak unggun. Penelitian ini bertunjuan 
untuk mendapatkan kecepatan fluidisasi minimum serta visualisasi proses fluidisasi pada unggun.  
Kecepatan superficial divariasikan antara 10 s/d 100 m/s.  Hasil penelitian menunjukkan  kondisi 
kecepatan fluidisasi minimum sebesar  77,16 m/s. Sedangkan untuk kondisi bubbling fluidization 
terjadi pada unggun setelah melewati kondisi fluidisasi minimum. 

Kata kunci :  Fluidisasi, Kecepatan, Minimum, Gelembung 

Pendahuluan  

Perkembangan industri dewasa ini telah mengalami kemajuan. Khususnya industri pabrik yang 
telah banyak menggunakan teknologi modern. Mesin-mesin produksi yang digunakan dalam sebuah 
industri menggunakan metode-metode pengoperasian yang sangat bervariasi. Salah satu contoh 
metode yang digunakan adalah fluidisasi. Fluidisasi adalah proses dimana partikel padat diubah 
menjadi fase yang berkelakuan seperti fluida cair melalui kontak dengan gas atau udara. Fenomena 
ini terjadi pada media yang disebut dengan fluidized bed. Dimana fluidized bed merupakan suatu 
bejana yang berisi partikel padat yang dialiri fluida dari bawah bejana. Proses fluidisasi terjadi 
ketika gaya drag dari partikel sebagai akibat dari aliran fluida yang mengalir ke atas melebihi gaya 
gravitasi dan gaya antar partikel.  Secara prinsip ada 4 aspek keunggulan yang dimiliki oleh 
fluidized bed jika dibanding dengan teknologi kontak yang lainnya yaitu; (1) pada aspek 
kemampuan untuk mengontrol temperatur, (2) kemampuan beroperasi secara kontinu, (3) 
keunggulan dalam persoalan perpindahan kalor dan (4) keunggulan dalam proses katalisis. Karena 
keunggulan tersebut, fluidisasi banyak dikembangkan untuk proses di industri, misalnya untuk 
proses catalitic cracking, pembakaran batubara, gasifikasi batubara, insinerasi limbah padat, 
pelapisan permukaan logam, pengering dan lain sebagainya. 
Pada proses pembakaran, gasifikasi dan   pengerigan aplikasi  fluidissasi  sangat membantu dalam 
peningakatan  proses  perpundahan  panas  yang  selanjutnya  meningakatkan  efisiensi  proses 
pembakaran.    Pengujian  proses  fluidisasi  secara  aliran  dingan  sangatlah  diperlukan  untuk 
menentukan  kecepatan  fluidisasi  minimum    harus  digunakan  untuk mendapat  kondisi  fluidisasi  
(khususnya fluidisasi gelembung). 
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan fluidisasi minimum dan visulisasi proses 
fluidisasi pada unggun.   

Fluidisasi  

Jika suatu aliran udara melewati suatu partikel unggun yang ada dalam tabung, maka aliran tersebut 
akan memberikan gaya seret (drag force) pada partikel dan memberikan pressure drop sepanjang 
unggun. Pressure drop akan naik jika kecepatan superficial naik. Pada kecepatan superficial rendah, 
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unggun mula-mula diam. Jika kecepatan superficial dinaikkan maka pada suatu saat gaya seret 
fluida menyebabkan unggun mengembang dan tahanan terhadap aliran udara mengecil, sampai 
akhirnya gaya seret tersebut cukup untuk mendukung gaya berat partikel unggun dan unggun akan 
terfluidisasi. Sementara itu, pressure drop akan tetap walaupun kecepatan superficial terus 
dinaikkan dan sama dengan berat efektif unggun persatuan luas. Kecepatan superficial terendah 
yang dibutuhkan untuk terjadinya fluidisasi disebut Minimum Fluidization Velocity (Umf). Konsep 
dasar dari suatu partikel unggun yang terfluidisasi dapat diilustrasikan dengan fenomena yang 
terjadi saat adanya perubahan laju alir gas seperti pada gambar 1, di bawah ini: 

 

  

  

  

  

 

 

 

Gambar 1.  Pengaruh Kecepatan Superficial terhadap Penurunan Tekan Pada Unggun 

 Penurunan tekanan sepanjang unggun tetap dikorelasikan oleh Ergun melalui persamaan berikut ini 

:

                                                               (1) 

Dimana  : 

    =  Masa jenis gas (kg/ ) 
    =  Penurunan Tekanan (N/ ) 
     =  Diameter partikel (mm) 

						=  Voidage (kg/ ) 
L       =  Tinggi Unggun (cm) 
U					=   Kecepatan superficial (m/s)	
�						=  Viscositas dinamic gas (kg/ ) 
�						=  Speriocity unggun padat (mm) 
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Penurunan tekanan pada unggun fluidisasi dirumuskan pada persamaan dibawah ini. 

                                                                 

(2) 

Dimana : 

 = Penurunan tekanan (N/ ) 
L    = Panjang unggun (m) 

    = Voidage (kg/ ) 

ρp   = Masa jenis partikel (kg/ ) 

  = Masa jenis gas (kg/ ) 

 Metodelogi Penelitian 

Pada penelitian digunakan reaktor untuk proses fluidisasi dari bahan aklirik. Dengan tinggi 50 cm 
dan alas berbetuk persegi dengan sisi 18 cm. Media fluidisasi yang digunakan adalah pasir. Udara 
untuk proses fluidisasi disuplai menggukan kompresor.  Pressure drop pada unggun diukur 
menggunakan manometer pipa U. Laju alir udara untuk proses fluidisasi diukur menggunakan 
rotameter. Laju alir udara yang digunakan antara  20 s/d 200 lpm. Tinggi Unggun yang digunakan 
masing – masing  15 cm dan 25 cm. Adapun peralatan pengujian yang digunakan diperlihatkan 
pada Gambar 2. 

  
  

  
  

Gambar 2. Rangkaian Peralatan Pengujian 
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Keterangan :  

  
1. Kompresor. 
2. Alat pengukur laju alir udara (rotameter).  
3. Tabung reaktor proses fluidisasi. 
4. Alat ukur perbedaan tekanan sepanjang kolom (manometer pipa U). 
5. Media fluidisasi (pasir).                                 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 3 menunjukkan kecepatan fluidisasi minimum untuk masing – masing ketinggian unggun 
memperlihatkan nilai kurang lebih sama yaitu sebesar 77,16 m/s. Dari hasil tersebut menunjukkan 
kecepatan fluidasasi minimum tidak dipengaruhi oleh ketinnggian unggun. Ketingian unggun 
mempengaruhi penurunan tekanan dalam reaktor seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Pada saat 
kecepatan dinaikan dari kondisi fluidisasi maka akan terbentuk gelembung-gelembung seperti 
diperlihatkan pada Gambar 4. Kondisi ini terjadi karena densitas dan distribusi partikel tidak 
homogen sehingga membentuk suatu tahanan terhadap aliran udara. 

  
Gambar 3. Daerah unggun tetap, unggun fluidisasi dan kecepatan fluidiasasi minimum 
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Gambar 4. Kondisi fluidisasi diatas kecepatan fluidisasi minimum 

  
 Kesimpulan 

1. Kecepatan fluidisai minimum diperoleh sebesar lebih kurang 77,16 m/s 

2. Pada saat kecepatan operasi melewati kecepatan fluidisasi minimum maka didalam unggun akan 
muncul gelembung-gelemnung  
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Abstrak 

Biodisel merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak 
disel/solar. Bahan bakar ini dibuat melalui metilisasi asam-asam lemak dalam minyak nabati 
menjadi metil ester. Pada umumnya minyak nabati mengandung asam lemak dengan 16-18 rantai 
karbon, sehingga energi yang terkandung dalam biodisel 12% lebih rendah dari solar yang memiliki 
14-17 rantai karbon. 

Apabila biodisel (metil ester) minyak nabati di-cracking, maka akan dihasilkan senyawa 
hidrokarbon dengan rantai karbon yang lebih pendek, sehingga diperoleh bahan bakar (biofuel) 
dengan kandungan energi yang lebih tinggi, yaitu bio bensin (5-10 rantai karbon), biokerosin (10-14 
rantai karbon) dan biosolar/biodisel.  

Proses cracking membutuhkan katalis. Katalis cracking yang sering digunakan dan 
ketersediaannya cukup banyak di Indonesia adalah zeolit. Zeolit dapat ditingkatkan kinerjanya 
dengan cara menempelkan logam katalis padanya. Biasanya untuk katalis digunakan logam transisi. 
Logam transisi yang sering dipakai pada proses hidrogenasi adalah Pt, Pd, Mo dan Cr. Fanani, Z., 
(2006) melaporkan bahwa Co memiliki kemampuan meng-cracking tir batu bara lebih baik 
dibanding Cr. 

Berdasar uraian di atas, diteliti pembuatan katalis hydrocracking terhadap minyak biji karet 
yang dibuat dari Cobalt yang diembankan pada zeolit alam aktif.  
Kata Kunci:  Katalis, Zeolite, Karet, Biofuel 

PENDAHULUAN  
 Cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu 10 – 15 tahun 
lagi, apabila tingkat konsumsi minyak bumi seperti saat ini. Untuk mengurangi tekanan permintaan 
akan bahan bakar minyak bumi dan untuk menghemat penggunaan cadangan devisa Negara, maka 
pemerintah telah mengembangkan bahan bakar alternatif dari minyak nabati (Andi, 2005). 
 Di antara minyak nabati yang potensial dikembangkan sebagai biofuel adalah minyak biji 
karet (Curcas Oil). (Andi, 2005). 

Walaupun biodisel memiliki emisi jauh lebih rendah dari emisi disel minyak bumi (solar), 
namun kandungan energi biodisel lebih rendah dibandingkan solar, yaitu 37 MJ/kg dibanding 42 
MJ/kg, sehingga pemerintah hanya menganjurkan untuk mencampurkan 5 – 20% saja biodisel ke 
dalam solar.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian untuk meningkatkan kuantitas pemakaian 
biodisel sebagai biofuel penting untuk dikembangkan. 
 Fanani, Z., (2006) dengan bantuan katalis Ni/Co yang diembankan pada zeolit alam 
(Ni/Co/ZAA) mampu meng-cracking tir batu bara untuk menghasilkan fraksi bensin, kerosin dan 
solar. Apabila cracking diterapkan terhadap biodisel, maka kualitas biodisel akan meningkat, 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 810 
 

bahkan proses ini akan mampu menghasilkan biobensin dan biokerosin, sehingga pemanfaatan 
biodisel lebih dapat ditingkatkan. 

Cracking terhadap biodisel dilakukan bersamaan dengan hidrogenasi. Kedua proses ini 
membutuhkan katalis hidrogenasi dan katalis cracking yang terdiri dari logam transisi dan zeolit. 
Logam transisi yang sering digunakan pada proses hidrogenasi adalah Pt, Pd, Ni, Co dan Cr. Logam 
Pt dan Pd umumnya merupakan katalis hidrogenasi yang baik, namun harganya sangat mahal. 
Logam Co memiliki orbital d kosong yang sama banyak dengan Cr,  namun Fanani, Z., (2006) 
melaporkan bahwa Co/ZAA memiliki kemampuan meng-cracking tir batu bara lebih baik 
dibandingkan Cr/ZAA. 

Berdasarkan uraian tersebut, diteliti pembuatan katalis untuk hydrocracking biodisel minyak 
biji karet, menggunakan logam Co yang diembankan pada zeolit alam yang telah diaktifasi, 
Co/ZAA. 
 Tujuan utama penelitian ini adalah sintesis katalis Co/Zeolit Alam Aktif yang akan 
digunakan pada pembuatan bahan bakar biofuel dari minyak biji karet melalui proses hydrocracking 
yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomis zeolit dan biji karet yang banyak terdapat di 
Sumatera Selatan. 

Tujuan Khusus: 

1). menentukan pengaruh rasio Co-zeolit terhadap karakter katalis yang dihasilkan, meliputi 
porositas dan uji keasaman 

2). menentukan pengaruh suhu reduksi terhadap sifat katalis yang dihasilkan.  

 
 METODE PENELITIAN 
Alat dan bahan yang digunakan 

Alat–alat yang digunakan adalah gelas ukur, gelas beker, botol vial, pipet tetes, 

pipet mikro, pH meter, flowmeter, kran gas, stopwatch, magnetic stirrer, termometer, 

furnace, oven pengering Mermet, termokopel, hotplate, regulator, neraca analitis Mettler 

AE 200, NOVA 1000, Viskometer Ostwald. 

Bahan yang digunakan adalah zeolit aktif berukuran 100 mesh, akuades, HF 1%, HCl 1M, 
NaOH 2M, NH4NO3 1M, (NH4)6Co7O24, kertas saring Whatman 41, gas hidrogen, gas oksigen, 
metanol 99%, NaOH, indikator pp, isopropil alkohol.  

 
 Prosedur Kerja 
 Pembuatan Katalis Co/Zeolit Alam Aktif  

Zeolit alam dihaluskan sampai ukuran 100 mesh, kemudian direndam dalam larutan HF 
1% selama 60 menit. Selanjutnya zeolit dicuci dengan akuades dan disaring hingga pH filtrat netral. 
Setelah dicuci, zeolit dikeringkan pada suhu 130°C selama 3 jam. Zeolit kering kemudian direndam 
dalam HCl 1M selama 24 jam, lalu disaring dan dicuci dengan akuades hingga filtrat yang terbentuk 
mempunyai pH netral. Zeolit kemudian dikeringkan pada 130°C selama 3 jam. Selanjutnya zeolit 
kering dijenuhkan dengan NaOH 2M selama 24 jam, lalu disaring dan dicuci hingga pH filtrat 
netral. Zeolit ini disebut Na-Zeolit. Selanjutnya Na-zeolit direndam dalam NH4NO3 1M selama 24 
jam, lalu disaring dan dicuci. Setelah itu zeolit dikeringkan pada 550°C selama 5 jam. Zeolit ini 
disebut H-zeolit.  
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a. Impregnasi katalis 
H-zeolit direndam dalam larutan (NH4)6Co7O24 selama 24 jam sambil distirer. Selama 4 jam 
pertama ditetesi amoniak setetes demi setetes. Setelah itu, zeolit yang mengandung Co tersebut 
dikeringkan pada 130°C selama 3 jam sampai menjadi pasta, kemudian dikalsinasi pada 550°C 
selama 5 jam. Proses impregnasi katalis ini dilakukan dengan variasi rasio jumlah Co, yaitu 
1:3,1:2; 1:1,5; 1:1; 1,5:1; 2:1 dan 3:1 (7 variasi) 

b. Oksidasi katalis  
Oksidasi zeolit yang telah diimpregnasi dengan logam Co dilakukan dengan mengalirkan O2 

pada laju alir 1 ml/det. Sebanyak 20 gram hasil impregnasi Co zeolit dimasukkan ke dalam 
reaktor yang dasarnya telah diberi glasswool. Gas O2 dialirkan, reaktor dimasukkan ke dalam 
furnace, kemudian regulator tegangan yang dihubungkan dengan furnace dihidupkan pada 160 
V. Setelah suhu mencapai 350°C, mulai dihitung waktu oksidasi dengan suhu furnace 
dipertahankan pada 345°C – 355°C selama 2 jam dengan mengatur regulator tegangan. 

c. Reduksi katalis  
Hasil kalsinasi Co zeolit kemudian dihidrogenasi dengan gas H2 pada suhu yang bervariasi (6 
variasi) selama 2 jam..Hasil hidrogenasi ini disebut Co/zeolit alam aktif. Jumlah sampel katalis 
adalah 7 x 6 = 42 sampel. 

 Karakter katalis hasil impregnasi diuji keasaman dan porositasnya. Karakter porositas yang 
diuji terdiri dari jari-jari pori, luas muka spesifik, dan volume pori. 

 
 Uji Keasaman Katalis 

Uji keasaman terhadap katalis dilakukan dengan cara adsorpsi gas NH3, yaitu zeolit dioven 
selama 24 jam pada 1100C, kemudian didinginkan dalam desikator. Setelah dingin, ditimbang zeolit 
sebanyak 1 gram dan diletakkan dalam cawan krus. Cawan krus yang berisi katalis diletakkan 
dalam desikator bersama NH4OH yang diletakkan dalam cawan krus sebanyak 5 ml. Desikator 
divakuumkan dan didiamkan selama 24 jam. Cawan krus berisi zeolit dikeluarkan dan dianginkan 
sebentar. Berat zeolit ditimbang kembali. Nilai keasaman dihitung dari jumlah NH3 (mmol/gram) 
yang terserap dengan rumus berikut: 

 

zeolitNH

NH

mxBM

xm
Keasaman

3

3
1000


 

 
Pengukuran Porositas 

Porositas partikel katalis hasil diukur menggunakan alat porosimeter NOVA 1000. Luas 
muka = (jumlah nitrogen terserap) x (tampang lintangnya).  
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Gambar 1. Bagan alir proses pembuatan katalis Co/ZAA 

 

 

 

Gambar 2. Alat Oksidasi dan Reduksi Katalis 

Keterangan: 
a. Gas O2 untuk oksidasi dan gas H2 untuk Reduksi 
b. Regulator voltase 
c. Termokopel 
d. Katalis 
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e. Glass wool 
f. Flow meter 
HASIL PENELITIAN  

Pengaruh Rasio Reaktan terhadap Keasaman Katalis Kobalt/Zeolit Alam Aktif  
Keasaman katalis adalah jumlah milimol asam per satuan berat atau luas permukaan. Uji 

keasaman ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya situs asam yang terdapat dalam katalis tanpa 
mengetahui seberapa kuat situs asamnya. Jumlah situs asam dengan amonia sebagai basa adsorbat 
merupakan jumlah situs asam total dengan asumsi bahwa ukuran molekul ammonia yang kecil 
memungkinkannya masuk sampai ke dalam pori-pori katalis Co/ZAA. Jumlah situs asam dengan 
piridin sebagai basa adsorbatnya merupakan jumlah situs asam permukaan dengan asumsi bahwa 
ukuran molekul piridin yang besar memungkinkannya hanya dapat terikat pada permukaan katalis 
Co/ZAA. Hasil penentuan jumlah situs asam pada masing-masing rasio reaktan katalis Co/ZAA 
disajikan pada Gambar 3.  

 

 
 
Gambar 3. Pengaruh Rasio Reaktan Co/ZAA terhadap Keasaman Katalis Co/Zeolit Alam Aktif 

(suhu reduksi 400 oC, laju alir gas H2 1 ml/det, 20 gram zeolit alam aktif) 
  
Pada Gambar 3 .terlihat bahwa semakin besar rasio massa kobalt terhadap zeolit alam aktif maka 
semakin besar pula keasamannya. Hal ini berlaku baik dengan menggunakan amonia maupun 
piridin sebagai basa adsorbatnya. Data menunjukkan bahwa logam kobalt memiliki sifat aktif 
mengadsorbsi amonia dan piridin, sehingga semakin besar rasio massa kobalt terhadap zeolit alam 
aktif semakin besar pula keasamannya. Hal ini dapat dipahami dari sifat logam kobalt yang 
terdispersi di permukaan dan di dalam pori-pori zeolit alam aktif yang memiliki orbital d kosong 
atau terisi sebagian, yang efektif menerima pasangan elektron dari amonia dan piridin sebagai basa 
adsorbatnya. 
 
Pengaruh Suhu Reduksi terhadap Keasaman Katalis Kobalt/Zeolit Alam Aktif 

Katalis Co/ZAA dengan hasil terbaik yaitu rasio reaktan 6:20 digunakan untuk meneliti 
pengaruh suhu reduksi terhadap keasaman Co/zeolit alam aktif. Data hasil keasaman katalis 
Co/ZAA pada masing-masing suhu reduksi dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Pengaruh Suhu Reduksi terhadap Keasaman Katalis Co/Zeolit Alam Aktif (rasio reaktan 

katalis Co/ZAA 6:20, laju alir gas H2 1 ml/det, 20 gram zeolit alam aktif)  
 

Pada Gambar 4. terlihat bahwa semakin tinggi suhu reduksi maka semakin tinggi pula 
keasamannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya suhu reduksi menyebabkan oksida logam Co 
terlepas dari katalis Co/ZAA. Akibatnya, logam Co pada katalis Co/ZAA yang awalnya berikatan 
dengan oksigen menjadi logam murni sehingga logam Co pada katalis Co/ZAA lebih reaktif dalam 
menyerap gas amonia dan piridin. 
 
Pengaruh Rasio Jumlah Reaktan terhadap Luas Permukaan Katalis Kobalt/Zeolit Alam Aktif  

Dalam proses reaksi katalis heterogen, luas muka kontak menjadi faktor yang sangat penting. 
Luas muka katalis yang besar memberikan luas kontak yang besar antara molekul reaktan dengan 
katalis. Besarnya luas kontak tersebut akan mempengaruhi proses katalisis secara keseluruhan.  

 

 
Gambar 5.  Pengaruh Rasio Reaktan terhadap Luas Permukaan Katalis Co/Zeolit Alam Aktif (suhu 

reduksi 400 oC, 2 gram katalis Co/ZAA)  
 
Molekul reaktan akan bergerak bebas sebelum mengalami adsorpsi pada permukaan katalis 

kemudian teraktifasi dan bereaksi menghasilkan produk. Semakin banyak molekul reaktan yang 
teradsorpsi dan teraktifasi, maka semakin tinggi juga peluang terjadinya reaksi katalisis 

2,0516
2,6331

4,8132

6,4615

7,5202

0,5056

1,3906

2,5284 2,6047

3,6662

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

250 300 350 400 450

K
ea

sa
m

an
 (

m
m

ol
/g

)

Suhu Reduksi (oC)

Derajat Keasaman
dengan Adsorpsi
Amonia

Derajat Keasaman
dengan Adsorpsi
Piridin

6,831 8,516
12,12 13,27

32,63

0

5

10

15

20

25

30

35

2:20 3:20 4:20 5:20 6:20

Lu
as
 P
e
rm

u
ka
an

 (
m

2
/g
)

Rasio Reaktan Co/ZAA (g/g)



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 815 
 

menghasilkan produk. Untuk melihat karakter luas rmuka kontak katalis dengan reaktan maka 
dilakukan pengukuran luas muka spesifik padatan katalis metode BET (Brunaeur-Emmet-Teller). 
Hasil penentuan luas muka pada masing-masing rasio reaktan katalis disajikan di Gambar 5. 

Pada Gambar 5. terlihat bahwa luas rmuka katalis Co/ZAA mengalami kenaikan seiring 
kenaikan rasio katalis Co/ZAA. Hal ini menunjukkan bahwa pengembanan logam Co pada zeolit 
alam aktif mengakibatkan terbukanya lapisan tunggal pada permukaan zeolit. Terbukanya lapisan 
tunggal ini menyebabkan luas muka spesifik katalis menjadi besar, sehingga semakin tinggi rasio 
reaktan katalis Co/ZAA semakin besar pula luas mukanya.  
 
Pengaruh Suhu Reduksi terhadap Luas Permukaan Katalis Kobalt/Zeolit Alam Aktif  

Katalis dengan rasio 6:20 digunakan untuk melihat pengaruh suhu reduksi terhadap luas 
muka pori Co/ZAA. Data hasil luas muka Co/ZAA pada masing-masing suhu reduksi dapat dilihat 
pada Gambar 6  berikut. 

 

 
Gambar 6. Pengaruh Suhu Reduksi terhadap Luas Permukaan Katalis Kobalt/Zeolit Alam Aktif 

(rasio reaktan katalis 6:20, 2 gram katalis Co/ZAA)  
 

Pada Gambar 6. terlihat bahwa luas rmuka katalis Co/ZAA mengalami kenaikan seiring 
kenaikan suhu reduksi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kenaikan suhu reduksi membantu terbukanya 
pori-pori baru dengan ukuran yang seragam. Selain itu, kenaikan suhu reduksi menyebabkan oksida 
logam Co pada katalis Co/ZAA terlepas. Akibatnya, celah-celah pada katalis Co/ZAA yang 
ditinggalkan oksida logam Co menyebabkan luas muka katalis Co/ZAA makin bertambah. 
 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian terhadap katalis Co/ZAA dapat disimpulkan bahwa,  keasaman dan luas muka 
katalis dapat ditingkatkan dengan menaikkan kandungan Co dalam katalis Co/ZAA dan menaikkan 
suhu reduksi pada aktifasi katalis Co/ZAA.  
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Aplikasi Heat Pipe pada Cool Box berbasis ELemen Peltier Non 
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Abstrak. Pada sistem refrigerasi dan tata udara saat ini telah dikenal teknologi pendinginan 
dengan menggunakan teknologi material semikonduktor Termoelektrik Pendingin (elemen 
Peltier) dan Teknologi Heat Pipe (pipa kalor). Teknologi termoelektrik merupakan teknologi 
alternatif utama dalam menjawab kebutuhan energi tersebut sementara teknologi heat pipe sudah 
menjadi teknologi pendinginan yang sering ditemui dalam pendinginan CPU (Computer Personal 
Unit). Dalam artikel ini memperlihatkan hasil penelitian yang mengaplikasikan teknologi heat pipe 
berbasis sistem pendinginan termoelektrik (Elemen Peltier) non branded (tidak disertai merk dan 
spesifikasi) dan  yang diterapkan pada coolbox mini berkapasitas maksimal 3 liter.  Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan temperatur yang diperoleh  elemen Peltier dari setiap 
variasi tegangan yang diberikan dan temperatur pendinginan minimal coolbox. Penelitian 
difokuskan pada analisis prestasi heat pipe yang digunakan sebagai komponen pendinginan modul 
Elemen Peltier yang dipakai pada coolbox mini tersebut. Hasilnya menunjukkan beda temperatur 
rata-rata yang didapatkan sebesar 21.25⁰C dan nilai temperatur pendinginan minimal adalah 
temperatur dinding dalam (Td) 15⁰C. 
 
Kata Kunci: Termoelektrik, elemen Peltier, Heat Pipe, Cool Box, sistem pendingin  

 

Pendahuluan  

Di zaman modern sekarang manusia selalu dimudahkan dengan kecanggihan teknologi yang ada 
di mana teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sekarang ini, di mana hampir 
dari semua aspek kehidupan manusia pasti selalu berhubungan dengan teknologi. Contonhnya 
mesin pendingin yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. 

Mesin pendingin seperti  kulkas ataupun cold storage biasa digunakan manusia sebagai tempat 
penyimpanan makanan dan minuman agar  bisa terjaga kesegarannya. Di jaman teknologi yang 
maju  ini manusia juga menginginkan mesin pendingin yang praktis, oleh karena itu sebagai 
alternatif maka diciptakanlah cool box yang selain dapat memenuhi kebutuhan manusia juga 
dirancang praktis dan dapat dibawa kemana–mana. 

Sebagai sebuah peralatan termoelektrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi sebuah 
gradien temperatur, elemen Peltier lazim digunakan sebagai pendingin ataupun pemanas. 
Aplikasinya dalam hal ini, masih terbilang kecil sampai adanya perkembangan dari bahan 
semikonduktor.  Dengan adanya bahan semikonduktor menjadikan kemampuannya bervariasi pada 
aplikasi pendinginan  termoelektrik yang praktis [1], dan beberapa penelitian yang menggunakan 
termoelektrik (elemen Peltier)  telah dilakukan antara lain oleh Zuryati dkk [1] telah mencoba 
menguji karakterisasi termoelektrik (elemen Peltier) non branded sebagai elemen pendingin, Nandy 
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dkk [2-5] membuat sebuah prototipe kotak vaksin portable, Imansyah dkk [6] mencoba 
menggunakan elemen Peltier sebagai pendingin power IC sebuah mini Compo.  

Selain itu,  telah dikenal juga suatu teknologi pemindah panas seperti teknologi heat pipe 
dimana teknologi ini adalah hasil pengembangan dari teknologi sebelumnya yaitu heat sink [7-8]. 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang heat pipe ini antara lain Nandy dkk [9-10] yang 
telah mencoba mengaplikasikan heatpipe sebagai sistem pendinginan pada modul elemen Peltier 
dalam penelitiannya tentang vaccine carrier dan blood carrier, Leonard [11],  Mostafa et.al [12] 
dan Sung et al [13] ketiganya juga mengaplikasikan heatpipe dalam penelitiannya. 

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan memperlihatkan hasil karakterisasi  modul 
termoelektrik (elemen Peltier)  yang memanfaatkan  heat pipe sebagai sistem pendinginannya 
dalam sebuah coolbox mini portable yang dirakit pada sebuah kabin mobil yakni beda temperatur 
rata-rata dan nilai temperatur pendinginan minimal.  
 
A. Termoelektrik 

Termoelektrik (elemen Peltier) adalah perangkat generator listrik yang mengkonversi panas 
(perbedaan temperatur) langsung menjadi energi listrik menggunakan fenomena yang disebut efek 
Seebeck [14-15]. Prinsip kerja dari termoelektrik adalah dengan berdasarkan efek Seebeck. Jika 2 
buah logam yang berbeda disambungkan salah satu ujungnya, kemudian diberikan suhu yang 
berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada ujung yang satu dengan ujung 
yang lain. Pendingin termoelektrik mempunyai kemampuan mendinginkan dan memanaskan 
sekaligus dimana perubahan polaritas tegangan akan membalikkan fungsi dari panas ke dingin dan 
sebaliknya. Jika sebuah elemen termoelektrik dialiri arus listrik DC maka kedua sisi elemen ini 
akan menjadi panas dan dingin. Sisi dingin inilah yang dimanfaatkan sebagai pendingin udara 
ruangan dengan bantuan heatsink dan fan atau blower. Dengan demikian tidak diperlukan 
kompresor seperti halnya di mesin-mesin pendingin konvensional, sehingga tidak menimbulkan 
suara bising [14-15].  

Dalam Gambar 1 berikut diperlihatkan bentuk fisik sebuah modul elem Peltier (Termoelektrik 
pendingin) sementara  skematik rangkaian bagian dalam dari modul elemen Peltier ini dan profil 
temperaturnya dapat dilihat dalam Gambar 2.  

 

 
Gambar 1.  Bentuk sebuah Termoelektrik  
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Gambar 2. Skematik rangkaian sistem  pendinginan Peltier dan profil temperatur termoelektrik [1]. 
 
 

A. Heat Pipe 
Pipa kalor (heat pipe) adalah sebuah teknologi penghantar kalor dengan menggunakan pipa 

berukuran tertentu, berisi cairan khusus sebagai penghantar kalor dari ujung panas atau disebut 
sebagai evaporator ke ujung lain sebagai pendingin atau disebut sebagai kondensor [7-8]. Pipa 
tersebut biasanya terbuat dari bahan alumunium, tembaga atau tembaga berlapis nikel. Pada dinding 
bagian dalam pipa kalor biasanya diisi sumbu kapiler (wick) yang berfungsi sebagai lintasan dan 
pompa kapiler dari cairan kondensat untuk kembali dari kondensor ke evaporator. Cairan kondensat 
bergerak atas prinsip kerja kapiler. Setelah fluida menguap dibagian evaporator, lalu uap tersebut 
mengalir menuju bagian kondensor maka uap akan mencair, cairan atau kondensat tersebut akan 
mengalir kembali ke sisi panas (evaporator) dari pipa kalor dan begitu seterusnya [8]. 

 

 
Gambar 3.  Prinsip kerja Heat pipe [8] 

  

Metodelogi Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan cool box dengan material aluminium yang berdimensi 
15x15x25 cm, kemudian pada bagian belakangnya dipasangkan modul elemen Peltier sebanyak 1 
hingga 4 buah kemudian pada sisi luar modulnya dipasangkan heat pipe, termoelektrik nya sendiri 
dipasan dengan rangkaian seri kemudian diapasangkan termokopel pada 5 titik di cool box yaitu 
pada sisi panas termoelektrik, pada sisi dingin termoelektrik, pada dinding dalam cool box pada 
ruang cool box dan pada lingkungan sekitar. Sementara itu termoelektrik (elemen Peltier) 
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dihubungkan dengan DC power supply untuk memberikan tegangan pada termoelektrik untuk 
mendapatkan temperatur yg optimal. Sementara itu juga kipas yang terpasang pada heat pipe 
dihubungkan juga dengan adaptor untuk memutar kipas. Adapun instalasi pengujiannya dapat 
dilihat dalam Gambar 4 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4. Instalasi Pengujian  

 
Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil Penelitian dengan beberapa variasi tegangan dan jumlah modul elemen Peltier, dapat 
diketahui, perbedaan temperatur pada kedua sisi elemen Peltier dan tegangan input optimal yang 
diberikan dan temperatur pendingin minimal dari cool box. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas 
dan perhatikan grafik-grafik berikut. 

 
a. Temperatur Sisi Panas (Th) dan Sisi Dingin (Tc) modul Tunggal elemen Peltier terhadap 

waktu (t)  
Dalam Gambar 5.a, terlihat sejarah temperatur pada modul tunggal elemen Peltier yang diukur 

selama 60 menit untuk 5 variasi tegangan yaitu (4.0V, 5.0V, 6.0V, 7.0V dan 8.0V). Diperoleh 
temperatur terendah pada sisi panas elemen Peltier adalah pada tegangan 4.0 Volt dengan 
temperatur 36⁰C dan temperatur maksimal nya  adalah pada tegangan 8.0 Volt dengan temperatur 

53⁰C, sementara untuk tegangan (5.0V, 6.0V, dan 7.0V) berturut–turut diperoleh temperatur 

terendahnya (38⁰C, 42⁰C, dan 42⁰C) pada temperatur lingkungan 29⁰C. 
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(a)                                                                        (b) 

Gambar 5. Sejarah temperatur Sisi Panas (a) dan Sisi Dingin (b) pada modul tunggal elemen Peltier 
 

Dari grafik (Gambar 5.b) di atas, terlihat juga sejarah temperatur sisi dingin yang diukur selama 60 
menit untuk 5 variasi tegangan yaitu (4.0V, 5.0V, 6.0V, 7.0V dan 8.0V). Diperoleh temperatur 
terendah pada sisi dingin elemen Peltier adalah pada tegangan 4.0 Volt dengan temperatur 26⁰C dan 
temperatur maksimal nya adalah pada tegangan 8.0 Volt dengan temperatur 33⁰C, sementara untuk 
tegangan (5.0V, 6.0V, dan 7.0V ) berturut – turut diperoleh temperatur terendah nya (27⁰C, 27⁰C, 
dan 29⁰C) pada temperatur lingkungan 29⁰C. 
 
b. Temperatur Dinding (Td) coolbox modul Tunggal elemen Peltier terhadap waktu (t)  

Dari Gambar 6, terlihat sejarah temperatur pada modul tunggal elemen Peltier yang diukur 
selama 60 menit untuk 5 variasi tegangan yaitu (4.0V, 5.0V, 6.0V, 7.0V dan 8.0V). Diperoleh 
temperatur terendah pada dinding bagian dalam adalah pada tegangan 5.0 Volt dengan temperatur 
21⁰C dan temperatur maksimalnya adalah pada tegangan 8.0 Volt dengan temperatur 28⁰C, 
sementara untuk tegangan (4.0V, 6.0V, dan 7.0V ) berturut–turut diperoleh temperatur terendah nya 
(22⁰C, 23⁰C, dan 24⁰C) pada temperatur lingkungan 29⁰C. 
 

 
Gambar 6. Sejarah Temperatur Dinding Cool Box bermodul tunggal elemen Peltier 
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c. Temperatur Sisi Panas (Th) dan Sisi Dingin (Tc) modul Ganda elemen Peltier terhadap 
waktu (t)  

 

 
(a)                                                                         (b) 

Gambar 7. Sejarah temperatur Sisi Panas (a) dan Sisi Dingin (b) pada modul Ganda elemen Peltier  

Dari  grafik  (Gambar 7.a) di atas, terlihat sejarah temperatur pada modul ganda elemen 
Peltier yang diukur selama 60 menit untuk 5 variasi tegangan yaitu (9.0V, 10.0V, 11.0V, 12.0V dan 
13.0V). Diperoleh temperatur terendah pada sisi panas elemen Peltier adalah pada tegangan 9.0 Volt 
dengan temperatur 34⁰C dan temperatur maksimal nya adalah pada tegangan 13.0 Volt dengan 
temperatur 41⁰C, sementara untuk tegangan (10.0V, 11.0V, dan 12.0V) berturut – turut diperoleh 
temperatur terendahnya (36⁰C, 36⁰C, dan 39⁰C) pada temperatur lingkungan 28⁰C. 

Sementara dari grafik  lainnya pada Gambar 6.b,  terlihat juga sejarah temperatur sisi dinginnya 
yang diukur selama 60 menit untuk 5 variasi tegangan yaitu (9.0V, 10.0V, 11.0V, 12.0V dan 13.0V). 
Diperoleh temperatur terendah pada sisi dingin elemen Peltier adalah pada tegangan 11.0 Volt 
dengan temperatur rata-rata 14⁰C dan temperatur maksimal nya adalah pada tegangan 13.0 Volt 
dengan temperatur 20⁰C, sementara untuk tegangan (9.0V, 10.0V, dan 12.0V) berturut–turut 
diperoleh temperatur terendahnya (19⁰C, 18⁰C, dan 18⁰C) pada temperatur lingkungan 28⁰C. 

 
 

d. Temperatur Dinding (Td) coolbox modul Ganda elemen Peltier terhadap waktu (t)  

Pada Gambar 8 berikut terlihat sejarah temperatur pada modul ganda elemen Peltier yang diukur 
selama 60 menit untuk 5 variasi tegangan yaitu (9.0V, 10.0V, 11.0V, 12.0V dan 13.0V). Diperoleh 
temperatur terendah pada dinding bagian dalam adalah pada tegangan 11.0 Volt dengan temperatur 
15⁰C dan temperatur maksimal nya adalah pada tegangan 13.0 Volt dengan temperatur 20⁰C, 
sementara untuk tegangan (9.0V, 10.0V, dan 12.0V) berturut–turut diperoleh temperatur 
terendahnya (20⁰C, 18⁰C, dan 19⁰C) pada temperatur lingkungan 28⁰C. 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 823 
 

 
Gambar 8. Sejarah Temperatur Dinding Cool Box Modul elemen Peltier Ganda 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:  
 Perbedaan temperatur maksimum pada kedua sisi modul elemen Peltier tunggal non 

branded  sebesar 13⁰C dan temperatur pendingin minimalnya 21⁰C. 
 Perbedaan temperatur maksimum pada kedua sisi modul elemen Peltier tunggal non 

branded  sebesar 21.25⁰C dan temperatur pendingin minimalnya 15⁰C. 
 

Referensi 

[1]  Zuryati Djafar, Nandy Putra, dan Raldi A. Koestoer, Karakterissasi Modul Termoelektrik 
(Elemen Peltier) tanpa Spesifikasi sebagai Termoelemen Pendingin, Seminar Nasional 
Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) VIII, FT Universitas Diponegoro Semarang, 11-12 Agustus 
2009. ISBN: 978-979-704-772, hal 1331-1343 

   
[2] Putra. Nandy, Siregar.Pattas P. 2004.  Koestoer. RA. 2004. Pengembangan “Vaccine Carrier” 

dengan Memanfaatkan Efek Peltier.  Prosiding Seminar Nasional tahunan III,  6-7 Desember 
2004. ISBN 979-97158-0-6. Indonesia:  Universitas Hasanuddin Makassar. 

 
[3] Nandy Putra, Haryo Tedjo, RA Koestoer. 2005. Pemanfaatan Elemen Peltier Bertingkat Dua p 

ada aplikasi Kotak Vaksin, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin IV, 21-22 
November 2005, ISBN 979-97158-0-6, Universitas Udayana, Bali, Indonesia.  

 
[4] Putra, Nandy; Oktrianto, Aziz; A Bariyanto Idam; Yusar Fery. 2007. Penggunaan Heatsink-

Fan sebagai Pendingin Sisi Panas Elemen Peltier pada pengembangan Vaccine Carrier. 
Jurnal teknologi, edisi No.1 tahun 21, Maret 2007, hal. 24-31, ISSN:0215-1685. 

 
[5] Nandy Putra, Design, Manufacturing and Testing of a Portable Vaccine Carrier Box 

Employing Thermoelectric Module and Heat Pipe, accepted for publication in Journal of 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 824 
 

Medical Engineering and Technology.(2009). 
 
[6] Imansyah I.H; Nandy.P; Burhanuddin. 2007. Studi Eksperimen Elemen Peltier untuk 

Pendinginan Power IC pada Mini Compo.  Jurnal Teknologi, edisi No.1. Tahun XXI, maret 
2007, 15-23 ISSN 0215-1685.  

 
[7]  Faghri A. Heat pipe science and technology. Taylor & Francis, 1995. 
 
[8] Putra N dan Septiadi W. Teknologi pipa kalor. Jakarta: UI-Press; 2014. 
 
[9] Putra N, Design, Manufacturing and Testing of a Portable Vaccine Carrier Box Employing 

Thermoelectric Module and Heat Pipe, Journal of Medical Engineering and Technology Vol 
33 issue 3, 2009 pp. 232-237. 

 
[10]   Nandy Putra, Hiban Hardanu, Parlin Adi Sugiarto, Ferdiansyah, The Development Of 

Portable Blood Carrier by Using Thermoelectrics and Heat Pipes, 10th Quality in Research, 
4-6 Dec 2007, FTUI Jakarta. 

 
[11]  Leonard L. Vasiliev, Heat pipes in modern heat exchangers, Applied Thermal Engineering, 

Volume 25, Issue 1, January 2005, Pages 1-19 
 
[12] Mostafa A. Abd El-Baky and Mousa M. Mohamed,  Heat pipe heat exchanger for heat 

recovery in air conditioning, Applied Thermal Engineering, Volume 27, Issue 4, March 
2007, Pages 795-801 

 
[13] Shung-Wen Kang, Wei-Chiang Wei, Sheng-Hong Tsai and Shih-Yu Yang, Experimental 

investigation of silver nano-fluid on heat pipe thermal performance, Applied Thermal 
Engineering, Volume 26, Issues 17-18, December 2006, pp. 2377-2382 

 
[14] S. B. Riffat and Xiaoli Ma, Thermoelectrics: a review of present and potential applications, 

Applied Thermal Engineering, Volume 23, Issue 8, June 2003, Pages 913-935 
 
[15]  S.B. Riffat, S.A. Omer and Xiaoli Ma, A novel thermoelectric refrigeration system 
employing heat pipes and a phase change material: an experimental investigation, Renewable 
Energy, Volume 23, Issue 2, June 2001, Pages 313-323  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19‐20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 

 

ISBN: 979-587-617-1 825 
 

PERBANDINGAN SIFAT MEKANIK DARI SAMPEL HASIL 
PELEBURAN ALUMINIUM KALENG MINUMAN BEKAS YANG 

DICAIRKAN DIDALAM KRUSIBEL BERBAHAN BAKAR 
PELUMAS BEKAS DENGAN PEMANASAN LANGSUNG DAN 

TIDAK LANGSUNG 
 

Andi Kurniawan Lako1), Nukman1), Riman Sipahutar1) dan Taufik Arief2) 

1)Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 
2)Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

Email: ir_nukman2001@yahoo.com 
 

ABSTRAK 

Dalam penelitian ini membahas tentang perbandingan sifat mekanik yang dihasilkan dari peleburan 
aluminium kaleng minuman dengan menggunakan metode pembakaran yang berbeda. Hasil 
pengecoran tersebut kemudian dilakukan pengujian komposisi kimia. Dari hasil pengujian sifat 
mekanik antara lain untuk energi impak rata-rata yang paling baik didapatkan pada dapur 
pembakaran tidak langsung dengan mengalami peningkatan sekitar 25.07 % dari dapur pembakaran 
langsung. Untuk kekerasan rata-rata terjadi peningkatan pada dapur pembakaran tidak langsung 
dengan persentase nilai sebesar 4,870 % dari dapur pembakaran langsung. Dari hasil pengujian 
tarik, persentase nilai tegangan ultimate (σu) dan tegangan fracture (σf) pada dapur pembakaran 
tidak langsung terjadi peningkatan sebesar 1,901 % dan 6,414 %. Sedangkan pertambahan panjang 
(e) terjadi penurunan sekitar 16,67 % dari dapur pembakaran langsung. Dapat disimpulkan bahwa 
aluminium yang dilebur menggunakan dapur pembakaran langsung memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan kualitas coran yang sedikit lebih baik daripada dapur pembakaran langsung sehingga 
membuat sifat mekaniknya mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. 
Kata Kunci:  Aluminium kaleng minuman, komposisi kimia, pembakaran langsung, pembakaran 

tidak langsung. 

 
 
1. Pendahuluan 

Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang merupakan ibukota provinsi 
Sumatera Selatan. Menurut Laporan Kinerja Kota Palembang (2014), luas wilayah kota palembang 
mencapai sebesar 40,061 km² dan kepadatan penduduk per 31 desember 2014 mencapai 1.736.551 
jiwa. Dari penduduk yang sangat banyak ini, berpotensi menghasilkan berbagai jenis sampah dan 
salah satunya kaleng minuman bekas. 

Untuk mendaur ulang aluminium bekas agar menjadi bahan baku yang bernilai guna dan 
ekonomis, dapat digunakan suatu cara yang sangat efektif yaitu dengan pengecoran aluminium. 
Selain dapat melebur logam, metode pengecoran akan mengurangi dampak daripada pencemaran 
lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang apapun 
jenisnya agar lingkungan terbebas dari polusi, limbah dan lainnya. 

Aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi dan hantaran listrik 
yang baik dan sifat-sifat yang baik lainnya sebagai sifat logam. Sebagai tambahan terhadap, 
kekuatan mekaniknya yang sangat meningkat dengan penambahan Tembaga (Cu), Magnesium 
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(Mg), Silikon (Si), Mangan (Mn), Zinc (Zn), dan Nikel (Ni) secara satu persatu atau bersama-sama 
memberikan juga sifat-sifat baik yang lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan 
koefisien pemuaian rendah.  (Surdia & Saito, 1999) 

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun (2012) pasal 1 poin ke-
1: Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang 
sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi 
segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak 
pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk 
dijadikan produk baru.  

Aluminium hasil peleburan ini diharapkan bisa dipergunakan kembali di dalam dunia 
teknik, serta bisa membantu mengurangi penggunaan dan produksi aluminium di bumi dan bisa 
mendukung dan membantu pemberintah dalam melaksanakan kegiatan 3R. 

Untuk mengetahui sifat mekanik aluminium kaleng minuman perlu diadakan pengujian 
impak, kekerasan, dan tarik. Agar nantinya setelah diproses menjadi aluminium siap pakai, kualitas 
bahan bisa terjamin dan juga untuk mendapatkan bahan aluminium untuk masa pakai yang relatif 
lama. 

Selain daripada itu, banyaknya pelumas bekas akibat pemakaian pada kendaraan bermotor 
juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai fungsi bahan bakar.  (Nukman et al, 2015) Secara umum 
terdapat  2 (dua) macam oli bekas antara lain adalah oli bekas industri (light industrial oil) dan oli 
hitam (black oil). Oli bekas industri relatif lebih bersih dan mudah dibersihkan dengan perlakuan 
sederhana, seperti penyaringan dan pemanasan. Oli hitam berasal dari pelumasan otomotif. Oli ini 
dalam pemakaiannya mendapat beban termal dan mekanis yang lebih tinggi. Dalam oli hitam 
terkandung partikel logam dan sisa pembakaran.  (Raharjo, 2007) 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Manfaat dan Kelebihan Aluminium 

Menurut (Capral, 2014) manfaat dan kelebihan aluminium adalah sebagai berikut: 

a. Ringan 
Aluminium merupakan salah satu logam komersial teringan dengan kepadatan sekitar 

sepertiga dari baja atau tembaga. Kekuatannya yang tinggi untuk rasio berat membuatnya sangat 
penting untuk industri transportasi yang memungkinkan peningkatan muatan dan penghematan 
bahan bakar. Dalam fabrikasi lainnya, aluminium ringan dapat mengurangi kebutuhan untuk 
penanganan khusus atau alat angkat. 

b. Ketahanan korosi yang sangat baik 
Aluminium memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi karena lapisan tipis 

aluminium oksida yang terbentuk pada permukaan aluminium ketika terkena udara. Dalam banyak 
aplikasi, aluminium dapat dibiarkan di pabrik. Sebaiknya perlindungan tambahan diperlukan, 
aluminium dapat dianodisa atau dicat. 
 

c. Kuat 
Meskipun kekuatan tarik aluminium murni tidak tinggi, tetapi sifat mekaniknya dapat 

meningkat dengan penambahan elemen paduan dan tempering. Biasanya Unsur paduan adalah 
silikon, mangan, tembaga dan magnesium. 

d. Kuat pada temperatur rendah 
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bila baja menjadi rapuh pada temperatur rendah, maka aluminium dapat mengalami 
peningkatan kekuatan tarik dan mempertahankan ketangguhan yang sangat baik. 

e. Mudah digunakan 
Aluminium dapat dengan mudah dibuat menjadi berbagai bentuk seperti lembar kertas, 

bentuk geometri, batang, tabung dan kawat. Hal ini menunjukkan mampu mesin yang baik dan 
plastisitas yang ideal untuk bending, cutting, spinning, Roll forming, hammering, forging, dan 
drawning. 

f. Konduktor panas yang baik 
Karakteristik ini sangat penting dalam aplikasi pertukaran panas (baik pemanasan atau 

pendinginan). Aluminium digunakan secara luas dalam peralatan memasak, AC, penukar panas 
industri dan suku cadang otomotif. 

g.  Reflektifitas yang tinggi 
Aluminium merupakan reflektor yang sangat baik dari energi radiasi untuk seluruh rentang 

panjang gelombang. Aluminium memiliki reflektifitas cahaya lebih dari 80% sehingga digunakan 
secara luas pada perlengkapan pencahayaan. Karakteristik reflektifitas ini menyebabkannya juga 
digunakan sebagai bahan isolasi.  

 
h.  Konduktor listrik yang baik 

Aluminium adalah salah satu dari dua logam biasa yang memiliki konduktivitas listrik yang 
cukup tinggi untuk digunakan sebagai konduktor listrik. Aluminium secara luas digunakan dalam 
kabel transmisi listrik, transformer, dan basis lampu listrik. 

i. Perlakuan permukaan yang mudah 
Pada banyak aplikasi, aluminium tidak memerlukan pelindung atau lapisan dekoratif, 

permukaan yang disediakan sepenuhnya memadai tanpa finishing yang lebih lanjut. Penyelesaian 
mekanis seperti polishing, embossing, sandblasting, atau wire brushing memenuhi berbagai 
kebutuhan. Dimana permukaan aluminium biasa tidak cukup, berbagai permukaan akhir yang layak. 

j.   Non magnetik 
Aluminium memiliki sifat non magnetik yang membuatnya berguna untuk pelindung alat 

elektrik seperti rumahan kompas magnet. Aplikasi lain termasuk disk komputer dan antena 
parabola. 

k.  Tak beracun 
Fakta bahwa aluminium pada dasarnya tidak beracun ditemukan dimasa awal dari industri. 

Ini adalah karakteristik yang memungkinkan logam yang akan digunakan dalam peralatan memasak 
tanpa efek yang merugikan pada tubuh. Aluminium dengan permukaan halus yang mudah 
dibersihkan, mendorong lingkungan yang higienis untuk pengolahan makanan. Aluminium foil 
pembungkus dan kontainer yang digunakan secara luas dan aman dalam kontak langsung dengan 
produk makanan. 
 
2.2 Penggolongan Aluminium 

Aluminium dapat digolongkan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu aluminium murni dan 
aluminium paduan. Seperti pada berikut ini: 
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2.2.1 Aluminium Murni 
Aluminium didapat dalam keadaan cair dengan elektrolisa, umumnya mencapai kemurnian 

99,85 % berat. Dengan mengelektrolisa kembali dapat dicapai kemurnian 99,99, yaitu dicapai 
dengan angka sembilannya empat. (Surdia & Saito, 1999) 

 
Tabel 2.1 Sifat Fisik Aluminium (Surdia 

& Saito, 1999) 
 

Sifat-Sifat 
Kemurnian Al (%) 
99,996 > 99,0 

Massa Jenis 
(g/cm³)(20⁰C) 

26,989 2,71 

Titik Cair (⁰C) 660,2 
653 s/d 

657 
Panas Jenis 
(cal/g⁰C)(100⁰C) 

0,2226 0,2297 

Hantaran Jenis 
(%) 

64,94 59 

 
2.2.2 Aluminium Paduan 

Aluminium diklasifikasikan dalam berbagai standar oleh berbagai Negara di dunia. Saat ini 
klasifikasi yang sangat terkenal dan sempurna adalah standar Aluminium Association di Amerika 
(AA) yang didasarkan atas dasar terdahulu dari Alcoa ( Aluminium Company of America). Paduan 
tempa dinyatakan dengan satu atau dua angka ‘’S’’, sedangkan paduan coran dinyatakan dengan 3 
angka. Standar AA menggunakan penandaan dengan 4 angka  yaitu angka pertama menyatakan 
sistem paduaan dengan unsur – unsur yang ditambahkan. (Surdia & Saito, 1999) 

 
2.3  Pengecoran Logam 

Pengecoran adalah proses penuangan logam cair dengan gaya gravitasi atau gaya lain ke 
dalam suatu cetakan, kemudian dibiarkan membeku, sehingga terbentuk logam padat sesuai dengan 
bentuk cetakannya. Prinsip pengecoran logam terlihat sederhana: melelehkan logam, tuangkan 
kedalam cetakan dan biarkan dingin dan mengeras. Namun ada banyak faktor dan variabel yang 
harus dipertimbangan agar proses pengecoran sukses. Proses pengecoran ini terbagi menjadi 
pengecoran ingot dan pengecoran bentuk. Istilah ingot biasanya terkait dengan pengecoran pada 
industri. Sementara pengecoran bentuk adalah pengecoran yang hasilnya berupa produk geometri 
yang lebih kompleks yang lebih dekat ke bentuk yang diinginkan dari bagian atau produk, produk 
hasil pengecoran memiliki range ukuran dari mulai yang terkecil dengan berat hanya beberapa ons 
hingga produk berukuran besar dengan berat dalam ukuran ton. (Groover, 2010) 

 
Tabel 2.2 Sistem Pengkodean Aluminium  Paduan (Smallman & Bishop, 1999) 

 
Aluminium Tempa Aluminium Cor 

Aluminium 
> 99,0% 

1xxx Aluminium > 99,0% 1xx.x 

Tembaga 2xxx Tembaga 2xx.x 

Mangan 3xxx 
Silikon dengan 

tambahan Tembaga dan 
3xx.x 
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Magnesium 
Silikon 4xxx Silikon 4xx.x 

Magnesium 5xxx Magnesium 5xx.x 
Magnesium 
dan Silikon 

6xxx Zinc 6xx.x 

Zinc 7xxx Tin 7xx.x 
 

2.4 Dapur Peleburan 
Dalam proses pengecoran logam tahapan peleburan untuk mendapatkan logam cair pasti 

akan dilakukan dengan menggunakan suatu tungku peleburan di mana material bahan baku dan 
jenis tungku yang akan digunakan harus disesuaikan dengan material yang akan dilebur. (Groover, 
2010) 

Tungku yang paling banyak digunakan dalam pengecoran logam antara lain ada lima jenis 
yaitu; Tungku jenis kupola, tungku pengapian langsung, tungku krusibel, tungku busur listrik, dan 
tungku induksi. Dalam memproduksi besi cor tungku yang paling banyak digunakan industri 
pengecoran adalah krusibel dan tungku induksi, jenis kupola sudah mulai jarang digunakan karena 
pertimbangan tertentu. (Groover, 2010) 

 
2.4.1 Dapur Pembakaran Langsung 

Dapur pembakaran langsung terdiri dari tungku kecil yang terbuka. Logam yang akan 
dilebur ditempatkan di dalam tungku tersebut, dan dipanaskan dengan pembakar (burner) yang 
ditempatkan disebelah tungku. Atap dapur membantu pemanasan dengan memantulkan bunga api 
ke dalam tungku peleburan. Bahan bakar yang digunakan adalah gas alam. Dibagian bawah tungku 
terdapat lubang saluran untuk mengalirkan logam cair hasil peleburan (Groover, 2010). Dapur jenis 
ini biasanya digunakan untuk melebur logam non-besi seperti paduan tembaga dan aluminium. 
 
2.4.2 Dapur Krusibel 

Dapur ini melebur logam tanpa berhubungan lagsung dengan bahan pembakaran tidak 
langsung (indirect fuel-fired furnance) yaitu dengan cara memanaskan bagian bawah dan atau 
samping krusibel dan bahan aluminium bekas berada didalam krusibelnya. Dapur krusibel 
digunakan untuk peleburan logam non-besi seperti perunggu, kuningan, paduan seng  dan 
aluminium. Kapasitas dapur umumnya terbatas hanya beberapa ratus pound saja. (Groover, 2010) 
2.5  Pengecoran Aluminium  

 
2.5.1 Cetakan 

Cetakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengecoran karena cetakan 
merupakan tempat yang digunakan untuk menempatkan logam cair yang akan dibentuk sesuai yang 
diinginkan. Berikut ini macam-macam cetakan: 

 
A. Cetakan Pasir  

Cetakan pasir dapat dibuat dari pasir alam. Pembuatan cetakan dapat menggunakan bahan 
pengikat seperti lempung bentonit, air, air kaca, minyak nabati, resin dan lain-lain sehingga 
memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh permukaan hasil coran yang lebih baik, permukaan 
cetakan dapat diberi lapisan bahan pelapis dari serbuk mika, talk, silika atau zirkon. Pada 
penuangan paduan aluminium magnesium, untuk mencegah timbulnya oksidasi cairan logam, di 
dalam pasir cetak dapat ditambahkan campuran sulfur amonium florida atau amonium florsilikat 
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kurang lebih 2% dari berat pasir yang digunakan. (Badan Standardisasi Nasional, 1989). 
 

B. Cetakan Permanen  
Pada proses cetakan permanen, cetakan biasanya di buat dari bahan logam, sehingga dapat 

digunakan berulang-ulang. Dengan demikian laju proses pengecoran lebih cepat dibanding dengan 
menggunakan cetakan sekali pakai, tetapi logam coran yang digunakan harus mempunyai titik lebur 
yang lebih rendah dari pada titik lebur logam cetakan (Badan Standardisasi Nasional, 1989). 

 
2.5.2.  Pencetakan atau Penuangan 

Sebelum dilakukan penuangan, perlu diperhatikan adanya ventilasi udara, perlindungan 
cetakan dari terkikisnya cetakan oleh logam cair dan kestabilan temperatur dipermukaan cetakan. 
Penuangan logam ke dalam cetakan dilakukan setelah temperatur cetakan 250ºC sampai dengan 
400ºC. Untuk memperoleh hasil yang baik, dalam setiap penuangan harus dilakukan pengamatan 
terhadap waktu penuangan, temperatur  logam, temperatur cetakan dan jenis paduannya. Temperatur 
penuangan dianjurkan pada 700⁰C sampai 780ºC dan secara umum diperlukan temperatur lebih 
tinggi dari penuangan dalam cetakan pasir. Cetakan permanen dapat dipasang pada mesin cetak 
yang digerakan secara mekanis dengan cara penuangan semprot atau dapat digunakan cetakan biasa 
dengan cara penuangan grafitasi. (Badan Standarisasi Nasional, 1989) 
 
2.8 Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian bertujuan untuk mengetahui persentase kandungan unsur-unsur pemadu didalam 
paduan aluminium yang telah di cor. Pengujian komposisi juga bertujuan untuk mengetahui jenis 
diagram fasa yang akan digunakan pada pemanasan spesimen. 

 
2.9 Pengujian Sifat Mekanik 

Material hasil coran yang telah dipanaskan secara langsung maupun tidak langsung perlu 
dilakukan pengujian mekanik untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh perubahan sifat 
mekaniknya jika peleburan material menggunakan bahan bakar pelumas bekas. Pengujian yang 
akan dilakukan meliputi: 

 
2.9.1 Pengujian Impak  

Menurut (Dieter, 1988) uji impak digunakan dalam menentukan kecenderungan material 
untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat ketangguhannya. Hasil uji impak juga tidak dapat membaca 
secara langsung kondisi perpatahan batang uji, sebab tidak dapat mengukur komponen gaya-gaya 
tegangan tiga dimensi yang terjadi pada batang uji. Hasil yang diperoleh dari pengujian impak ini, 
juga tidak ada persetujuan secara umum mengenai interpretasi atau pemanfaatannya. 

 
2.9.2 Pengujian Kekerasan 

Kekerasan suatu material adalah ukuran yang menunjukan metarial tersebut dapat 
dideformasi plastis pada suatu beban tertentu. Pengujian ini didasarkan pada kedalaman indentor 
masuk ke dalam spesimen setelah diberi penekanan terhadap indentor. Dengan kata lain, semakin 
keras spesimen maka semakin dangkal bekas indentor masuk ke dalam spesimen dan sebaliknya. 
Pengujian ini biasanya dilakukan pada spesimen dengan beban penekanan antara 500 sampai 3000 
kgf dengan waktu penekanan 10 sampai 30 detik (ASM, 2000). 
 
2.9.3 Pengujian Tarik 
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Prinsip dasar pengujian tarik adalah dengan cara kedua ujung spesimen dicekam oleh mesin 
dan ditarik berlawanan arah atau dengan cara menarik salah satu ujung spesimen dan ujung yang 
lainnya diikat, kemudian diberikan gaya yang konstan sampai spesimen tersebut tak sanggup 
menerima beban tarik yang diberikan sehingga spesimen tersebut putus dan mesin akan 
menunjukan angka kekuatan tarik speimen tersebut. Data yang didapat berupa perubahan panjang 
dan perubahan beban yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk grafik tegangan-regangan. 

 
3. Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik material dari aluminium kaleng 
bekas. Dimana tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
3.1 Peralatan dan Bahan Penelitian 
3.1.1 Dapur Peleburan 

Dapur dibuat dari plat baja dengan ketinggian lebih kurang 70 cm dan diameter lebih kurang 
63 cm itu didesain seperti drum yang  menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 50 cm dan 20 cm. 
Kedua ujung drum kemudian disatukan/digabung dengan cara di baut, diantara kedua ujung drum 
tersebut dipasang sebuah penahan yang terbuat dari behel yang berguna untuk menahan bahan bakar 
dan kowi agar tidak jatuh.  

 
3.1.2 Kowi, Ladel dan Cetakan 

Kowi dibuat dari pipa baja yang mempunyai diameter 30 cm, tinggi 30 cm dan tebal 1 cm.   
Satu ujung pipa ditutup pelat dengan tebal 1 cm dan ujung yang lainnya tetap terbuka. Dibawah 
kowi yang ditutup pelat tersebut dipasang tiang penyangga kowi yang terbuat dari 4 (empat) buah 
pipa kecil yang dipasang sebagai tiang.  

Ladel dibuat menyerupai mangkuk yang dipasang tangkai pegangan dengan panjang lebih 
kurang 150 cm. Ladel sendiri dibuat dari pipa berdiameter 10 cm dan tinggi 10 cm dengan tebal 3 
mm. Di bibir ladel dibuat takikan agar aluminium cair mudah di tuang ke dalam cetakan. 

Cetakan terbuat dari pelat baja yang mempunyai tebal 6 mm, pembuatan cetakan dibuat 
dengan cara menyambung (las) pelat tersebut sehingga berbentuk balok persegi panjang, 
mempunyai panjang 20 cm, tinggi 10 cm dan lebar 3 cm. 

  
3.2 Prosedur Penelitian 
3.2.1 Persiapan Peleburan 
Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Persiapan Aluminium Bekas 
Bahan Aluminium dipecah menjadi bagian kecil-kecil supaya dapat masuk kedalam dapur 
peleburan. 

2. Persiapan Cetakan 
Cetakan dilapisi dengan serbuk batu asahan atau talk yang dicampur dengan air, agar hasil 
coran tidak menempel kedinding cetakan pada saat proses pembekuan. 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 3.3.1 Desain  Cetakan Permanen Logam  
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( Lab Material Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya) 
. 3.2.2 Peleburan dan Penuangan Aluminium 

Peleburan dilakukan pada suhu sekitar 750°C untuk masing-masing dapur. Pemanasan 
cetakan diperlukan supaya perbedaan suhu logam cair dan cetakan tidak terlalu jauh sehingga tidak 
membuat hasil coran membeku dengan cepat dan dapat menurunkan kualitas hasil coran. Cetakan 
sendiri terbuat dari plat baja yang mempunyai tebal 3 mm dengan panjang 20 cm, tinggi 10 cm, dan 
lebar 3 cm. 
 
3.2.3 Peleburan dengan pembakaran langsung 

Logam yang akan dilebur ditempatkan di dalam tungku tersebut, dan dipanaskan dengan 
pembakar (burner) yang ditempatkan disebelah tungku. Atap dapur membantu pemanasan dengan 
memantulkan bunga api ke dalam tungku peleburan. Bahan bakar yang digunakan adalah minyak 
pelumas bekas. Dibagian bawah tungku terdapat lubang saluran untuk mengalirkan logam cair hasil 
peleburan. Peleburan dengan sistem pemanasan langsung biasanya digunakan untuk melebur logam 
non-besi seperti paduan tembaga dan aluminium. 

 
3.2.4 Peleburan dengan pembakaran tidak langsung 

Peleburan  logam tanpa berhubungan lagsung dengan bahan pembakaran tidak langsung 
(indirect fuel-fired furnance) yaitu dengan cara memanaskan bagian bawah dan atau samping 
krusibel dan bahan aluminium bekas berada didalam krusibelnya. Peleburan dengan sistem 
pemanasan tidak langsung digunakan untuk peleburan logam non-besi seperti perunggu, kuningan, 
paduan seng dan aluminium.  
 
3.4 Pembentukan Spesimen Uji  

Hasil peleburan yang berbentuk balok dipotong untuk dibuat spesimen pengujian tarik, 
impak dan kekerasan. Pemotongan spesimen ini sesuai dengan standar dimensi pengujian yang akan 
digunakan. 

 
3.4.1 Standar Spesimen Pengujian Impak 

Pengujian impak dilakukan dengan menggunakan mesin Charpy  Impact Testing Machine. 
Spesimen hasil pengecoran baik yang menggunakan dapur pembakaran langsung maupun tidak 
langsung mengacu pada standar uji JIS Z 2202. 

 
 

   
 
 
 
 

Gambar 3.4.1 Dimensi Spesimen Uji Impak JIS Z 2202 (Japanese Standards Association, 1980) 
 

3.4.2 Spesimen Pengujian Kekerasan 
Spesimen hasil cor dilakukan pengujian kekerasan dengan metode Brinell. Pengujian 

dilakukan setelah hasil coran baik menggunakan dapur pembakaran langsung maupun tidak 
langsung. 
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Gambar 3.4.2 Spesimen Uji Kekerasan dan Titik Pengujian 
 
 

3.4.3 Standar Spesimen Pengujian Tarik 
Pengujian tarik dilakukan dengan menggunakan mesin Hydraulic Universal Material Tester. 

Spesimen hasil pengecoran baik menggunakan dapur 
pembakaran langsung maupun tidak langsung mengacu pada standar uji JIS Z 2201.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4.3 Dimensi Spesimen Uji Tarik 
 

3.5 Uji Komposisi Kimia 
Hasil coran aluminium bekas kaleng minuman ini diuji komposisi kimianya di PT. PUPUK 

SRIWIDJAJA Palembang. Uji komposisi kimia ini berguna untuk menentukan persentase 
kandungan unsur yang ada di dalam hasil coran. 

 
3.6 Uji Sifat Mekanik 

Spesimen akan diuji sifat mekaniknya, pengujian yang dilakukan meliputi pengujian tarik, 
impak dan kekerasan. Pengujian ini semuanya dilakukan di Laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. 

 
 

4. Analisa dan Pembahasan 
4.1 Data Hasil Pemeriksaan Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur logam yang 
terkandung pada masing-masing dapur pengecoran. Pemeriksaan komposisi kimia ini dilakukan di 
PT. Pusri menggunakan alat uji Thermo Scientific Niton XL2 Series XRF Analyzer. Berikut adalah 
hasil pemeriksaan komposisi kimia pada masing-masing dapur. 

No. Parameter 
Hasil Pengujian 

Dapur Pembakaran Langsung (%) Dapur Pembakaran Tidak Langsung (%) 
1. Aluminium 98,05 97,7 
2. Khrom 0,049 - 
3. Mangan 0,652 0,740 
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4. Besi 0,884 1,26 
5. Tembaga 0,255 0,158 
6. Seng 0,084 0,05 
7 Timbal 0,013 0,010 

 
4.2 Analisis Pengujian Impak 
4.2.1 Hasil Pengujian Impak Antara Spesimen Dapur Pembakaran Langsung dan Spesimen 
Dapur Pembakaran Tidak Langsung 
 

 
Gambar 4.2 Grafik perbandingan energi impak (E) pada dapur pembakaran langsung dan dapur 

pembakaran tidak langsung 
 
 

4.3 Hasil Pengujian Kekerasan 

 

Gambar 4.3 Grafik perbandingan nilai kekerasan BHN rata-rata pada dapur pembakaran langsung 
dan tidak langsung 
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4.4 Hasil Pengujian Tarik 

 

Gambar 4.4.1 Grafik perbandingan nilai tegangan ultimate ( ) antara dapur pembakaran langsung 
dan dapur pembakaran tidak langsung 

 

Gambar 4.4.2 Grafik perbandingan nilai tegangan fracture ( ) antara dapur pembakaran langsung 
dan dapur pembakaran tidak langsung 

 

Gambar 4.4.3 Grafik perbandingan nilai regangan/pertambahan panjang (e) antara dapur 
pembakaran langsung dan dapur pembakaran tidak langsung 

4.5 Analisa Data 

Dari hasil pengujian impact yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai energi impact 
rata-rata untuk spesimen dapur pembakaran langsung sebesar 3,559 joule. Sedangkan nilai energi 
impact rata-rata pada spesimen dapur pembakaran tidak langsung terjadi peningkatan yang lebih 
tinggi sebesar 4,750 joule. Dengan kata lain persentase energi impact pada dapur pembakaran tidak 
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langsung naik sebesar 25,07 %. 

Dari hasil pengujian kekerasan yang telah dilakukan, pada spesimen dapur pembakaran 
langsung didapatkan nilai kekerasan rata-rata adalah sebesar 68,895 kgf/mm2. Sementara pada 
spesimen dapur pembakaran tidak langsung terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu 
sekitar 4,870 % dengan nilai kekerasan rata-rata sebesar 72,423 kgf/mm2. 

Dari hasil pengujian tarik yang telah dilakukan, bahwa spesimen pada dapur pembakaran 
langsung memiliki kekuatan tegangan tarik ultimate rata-rata sebesar 13,200 kgf/mm2, tegangan 
patah fracture rata-rata adalah sebesar 11,915 kgf/mm2. regangan/pertambahan panjang rata-rata 
sebesar 1,24 kgf/mm2. Sedangkan spesimen pada dapur pembakaran tidak langsung terjadi 
peningkatan tegangan tarik ultimate rata-rata 1,901 % yaitu sebesar 13,654 kgf/mm2, terjadi 
peningkatan tegangan fracture rata-rata 6,414 % yaitu sebesar 12,732 kgf/mm2, dan terjadi 
penurunan regangan / pertambahan panjang rata-rata 16,67 % yaitu sebesar 1,033 kgf/mm2. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian aluminium kaleng minuman yang dicairkan dari dapur 
pembakaran langsung dan dapur pembakaran tidak langsung, maka didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Unsur Fe yang tinggi membuat spesimen  pada dapur pembakaran tidak langsung menjadi 
lebih getas sedangkan pada spesimen dapur pembakaran langsung menjadi lebih ulet. 
 

2. Terjadi penurunan nilai kekerasan pada spesimen dapur pembakaran langsung, sedangkan 
pada spesimen dapur pembakaran tidak langsung terjadi peningkatan nilai kekerasan. 
 

3. Terjadi penurunan nilai tegangan ultimate dan nilai tegangan fracture pada spesimen dapur 
pembakaran langsung, sedangkan terjadi peningkatan nilai tegangan ultimate dan nilai 
tegangan fracture pada spesimen dapur pembakaran tidak langsung. Tetapi pada regangan 
untuk spesimen dapur pembakaran langsung mengalami peningkatan sedangkan pada 
spesimen dapur pembakaran langsung terjadi penurunan. 

4. Dapat disimpulkan bahwa aluminium yang dilebur menggunakan dapur pembakaran tidak 
langsung memiliki kemampuan untuk menghasilkan kualitas coran yang sedikit lebih baik 
daripada dapur pembakaran langsung sehingga membuat sifat mekaniknya mengalami 
peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. 

5.2  Saran 
 

Dengan tema penelitian yang sama, lakukan penambahan paduan pada aluminium yang 
dipakai untuk mendapatkan komposisi kimia yang berbeda. 
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1,2 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Indonesia 
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Abstrak.   Penelitian ini dilakukan untuk melihat kemungkinan optimasi penggunaan energi yang 
terbuang ke lingkungan dalam bentuk panas dalam proses pembakaran dan pembentukan clinker 
pada rotary kiln. Metode penelitian ini dilakukan dengan survei langsung di pabrik semen Baturaja, 
analisis perpindahan panas dilakukan untuk daerah klinkerisasi atau burning zone pada meter ke 4 - 
36. Model matematika mengikuti persamaan laju aliran panas konduksi 1D tanpa pembangkitan 
panas. Dari hasil pencitraan shell scanner dimana terjadi red spot pada meter ke 36 dengan 
temperatur permukaan luar shell mencapai 390°C, selanjutnya dari hasil perhitungan didapat 
temperatur antar muka batu tahan api, coating dan  temperatur bagian dalam shell kiln masing-
masing 395°C, 1042°C dan 1677°C. Besarnya laju aliran panas konduksi disepanjang kiln pada 
daerah burning zone berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor dominan ketebalan coating. Laju 
aliran panas total yaitu sebesar 2.523.256,8 watt, kerugian panas spesifik sebesar 50.7 kJ/kg klinker. 
Hasil perhitungan distribusi temperatur secara teoritis dan analisis simulasi program Autodesk 
menunjukkan nilai relatif sama dengan selisih rata-rata yang sangat kecil yaitu 0.04%, hal ini 
menunjukkan bahwa metode yang telah digunakan memiliki hasil yang konsisten sesuai dengan 
asumsi-asumsi yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci:  Perpindahan panas 1D, distribusi temperatur, rotary kiln, batu tahan api, clinker. 
 

Pendahuluan 

    Industri semen adalah salah satu industri yang bersifat energi intensif, karena menyerap energi 
dalam jumlah yang sangat besar. Persentase biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi energi pada 
sebuah pabrik semen portland berkisar 20-30 %. Jika biaya untuk konsumsi energi berkurang, dan 
biaya produksi dapat menurun, maka keuntungan perusahaan akan meningkat [1]. 
    Rotary Kiln adalah pusat dari sistem energi panas yang merupakan unit pembakaran utama dalam 
industri semen, penggunaan energi pada unit ini meliputi energi untuk proses pembakaran dan 
pembentukan clinker. Proses pembakaran yang terjadi yaitu adanya reaksi pembakaran antara bahan 
bakar batubara yang telah dihaluskan dengan oksigen. Oksigen yang dibutuhkan dalam pembakaran 
diambil dari udara udara primer dan sekunder (diambil dari udara pendinginan clinker di grate 
cooler). Udara yang diperlukan untuk pembakaran pasti mengandung udara berlebih (excess air) 
yang merupakan parameter yang sangat penting dalam penentuan suplai bahan bakar dan kebutuhan 
udara pembakaran serta untuk perhitungan energi gas hasil pembakaran bahan bakar baik di kiln 
maupun di preheater.  
    Pada rotary kiln tidak semua energi yang digunakan dimanfaatkan untuk proses pembakaran atau 
pembentukan clinker, tetapi ada sebagian energi yang terbuang ke lingkungan dalam bentuk panas. 
Panas yang terbuang tersebut hendaknya bisa dimanfaatkan kembali atau dikurangi. Rotary kiln 
dengan kemampuan pemanasan terhadap raw mill yang lebih baik dapat dilihat dari konsumsi panas 
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yang normal yaitu distribusi temperatur shell kiln yang mencerminkan distribusi gas dan material di 
dalamnya dalam kondisi optimum, oleh karena itu perlu dilakukan analisis seberapa besar 
perpindahan panas yang terjadi pada dinding rotary kiln, sebagai upaya untuk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pemakaiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis 
seberapa besar laju perpindahan panas konduksi yang terjadi di dinding rotary kiln khususnya pada 
meter ke 36 tempat terjadinya titik kritis (red spot) dan distribusi temperatur yang terjadi di dinding 
rotary kiln dengan perhitungan secara teoritis dan simulasi program Autodesk. 
 
Metode Penelitian 

Model Persamaan pada dinding Rotary Kiln 
Adapun dinding rotary kiln yang akan dianalisis dapat ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini. 

Analisis dilakukan untuk daerah klinkerisasi atau burning zone sesuai dengan dimensi dan 
temperatur pada masing-masing titik (antara meter ke 4 - 36). Data yang diperlukan meliputi 
kapasitas produksi harian, dimensi rotary kiln, data temperatur shell kiln dan data material dinding 
rotary kiln. 
 

 
Gambar 1. Skema diagram rotary kiln 

 
    Pertama-tama beberapa asumsi harus kita buat untuk mendapatkan pemodelan yang sesederhana 
mungkin, tanpa meningkatkan kerumitan dan menurunkan akurasi; yaitu perpindahan panas melalui 
dinding kiln dalam keadaan tunak, aliran panas konduksi dalam arah z diabaikan, dalam setiap 
segmen longitudinal temperatur dinding dalam arah z disamakan, dan nilai aliran panas dalam arah 
radial adalah konstan. 
    Jadi persamaan aliran panas 1D pada koordinat silinder (tanpa pembangkitan panas) akan 
mengikuti bentuk persamaan berikut [2]: 
 

	 	 0                                                                                                   (1) 

 
Gambar 2 di bawah ini memperlihatkan resistan lapisan antara permukaan dinding bagian dalam 
dan lingkungan. 
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Gambar 2a. Lapisan dinding di daerah burning 
zone rotary kiln 

 
 

Gambar 2b. Resistan pada tiap lapisan Rotary 
Kiln 

 
Kondisi batas menurut Gambar 2b di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

1. Lapisan coating: 	= , 	= 			,   , 	= 	 
2. Lapisan brick:   	= ,   	= 	,   	  = 	 
3. Lapisan shell:  	= ,   	= 			,   	 = 	 

 
Aliran panas yang mengalir dari bagian dalam kiln ke bagian luar untuk tiap lapisan dengan melihat 
kondisi batas dan menggunakan persamaan (1) bisa ditulis sebagai berikut [3]: 
 

Aliran kalor dari wall ke coating: , 	 		 	                                       (2) 

Aliran kalor dari coating ke brick: 	 		                                                  (3) 

Aliran kalor dari brick ke shell: 	 		 , 	                                                   (4)          

Aliran kalor dari shell ke udara: 2 	 , 	 		 , 	                                      (5) 

 =   =  =  =  
 
Hasil dan Pembahasan 
 

    Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari daily report kiln di 
PT. Semen Baturaja. Data yang digunakan adalah data shell scanner yang berada diruang CCR. 
Tolok ukur dalam proses pembakaran dapat dilihat dari konsumsi panas yang normal, yaitu 
distribusi temperatur shell kiln yang mencerminkan distribusi gas dan material di dalamnya dalam 
kondisi optimum. Kemudian flame yang ideal, yaitu flame yang panas (hot flame) dengan emissivity 
yang tinggi, api tidak menyentuh bed material, refractory atau coating, dan membakar bahan bakar 
dengan efisien. Profil distribusi temperatur terhadap panjang rotary kiln di daerah burning zone 
ditunjukkan pada Gambar 3. 
    Nilai aliran panas (heat flux) pada setiap meter di daerah burning zone berbeda hal ini di 
pengaruhi oleh faktor ketebalan coating, konduktivitas termal batu tahan api (refractories), dan 
yang utama adalah distribusi temperatur dari dalam yang berbeda beda disebabkan oleh bentuk 
nyala api (flame). Total aliran panas di daerah burning zone (meter ke 4 - 36) didapat sebesar 
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2.523.256.8 watt, serta kerugian kalor spesifiknya yaitu 50.7 kJ/kg klinker. 
 

 
 

Gambar 3. Profil distribusi temperatur terhadap panjang rotary kiln di daerah burning zone 
 
    Pada simulasi program Autodesk, peneliti melakukan simulasi konduksi panas pada silinder 
berongga dengan insulasi berlapis (multi-layered insulated hollow cylinder). Untuk Assembly rotary 
kiln meter ke 36 digunakan data ketebalan shell 28 mm, brick 200 mm, dan coating 50 mm. Dari 
hasil simulasi menunjukkan nilai temperatur maksimum Ts,1 = 1.678,6°C dan temperatur minimum 
Ts,4 = 390,7°C seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Nilai distribusi temperatur keseluruhan dari 
permukaan dinding dalam menuju ke permukaan luar (shell kiln) dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
 

Gambar 4. Temperatur maximum dan minimum 
 

 

Gambar 5. Distribusi temperatur arah radial 
 
Perbandingan hasil perhitungan distribusi temperatur secara teoritis dan analisis simulasi program 
Autodesk dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 
 
Table 1. Perbandingan hasil perhitungan distribusi temperatur teoritis dan simulasi program 

Temperatur Teori Simulasi Perbedaan 
Ts,4 (°C) 390.7 390.71 0.003 % 
T3  (°C) 395.16 395.17 0.003 % 
T2   (°C) 1042.2 1042.83 0.06 % 
Ts,1 (°C) 1677 1678.65 0.09 % 

 
  
KESIMPULAN  
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    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perpindahan panas pada dinding 
rotary kiln di PT. Semen Baturaja, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Laju aliran panas konduksi melalui dinding (arah radial) pada daerah terindikasi redspot di meter 

ke 36 yaitu konstan sebesar 117.864.16 W/m2. 
2. Pada daerah redspot meter ke 36 didapat temperatur antar muka brick sebesar 395.2°C, 

temperatur antar muka coating sebesar 1042.3°C, temperatur permukaan dinding dalam sebesar 
1.677°C, dan temperatur gas mencapai 2.050,4°C. 

3. Besarnya aliran panas konduksi di daerah burning zone (meter ke 4-36) yaitu sebesar 
2.523.256,8 watt dan kerugian panas spesifik sebesar 50.7 kJ/kg klinker. 

4. Dari hasil simulasi distribusi temperatur di daerah terindikasi redspot meter ke 36 didapat nilai 
temperatur permukaan luar shell sebesar 390.7°C, temperatur antar muka brick  sebesar 395.2°C, 
temperatur antar muka coating sebesar 1.042,8°C, temperatur permukaan dinding dalam sebesar 
1.678.6°C 

5. Perbandingan hasil perhitungan distribusi temperatur secara teoritis dan simulasi program 
menunjukkan selisih rata-rata yang sangat kecil yaitu 0.04% hal ini menunjukkan bahwa metode 
yang telah digunakan memiliki hasil yang konsisten sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah 
ditetapkan. 
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Abstrak.   Proses pembakaran yang terjadi di rotary kiln disebabkan karena perpaduan antara bahan 
bakar batubara dengan udara bertekanan tinggi yang dapat menghasilkan semburan api hingga 
mencapai suhu 1.450oC. Di dalam rotary kiln terjadi perpindahan panas secara alamiah baik secara 
konduksi, konveksi maupun radiasi. Penelitian ini membahas perpindahan panas konduksi dan 
konveksi secara radial di dinding kiln pada meter ke 4, 18,5 dan 33 menggunakan perangkat lunak 
SolidWorks dengan data temperatur dari alat ukur temperatur Centurion TK50 sebagai validator. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat hubungan antara perpindahan panas pada rotary kiln 
dengan panas yang terbuang kelingkungan sehingga sangat penting dalam merancang rotary kiln 
untuk penghematan bahan bakar yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan 
distribusi temperatur antara FEM dan Centurion TK50 pada meter ke 4, 18,5 dan 33 masing-masing 
sebesar 47,5,  42 dan 49oC. Sedangkan perbedaan hasil distribusi temperatur antara Solidworks dan 
Centurion TK50 masing-masing sebesar 27, 22,7 dan 24,5oC. Besarnya laju aliran panas masing-
masing didapat sebesar 29.684, 54.906 dan 61.005 watt. Perbedaan temperatur yang terjadi secara 
signifikan dipengaruhi oleh ketebalan coating yang akan mempengaruhi laju aliran panas pada 
dinding rotary kiln secara konduksi.  

Kata Kunci:  konduksi, rotary kiln, FEM, SolidWorks, Centurion TK50, ASTM 516 Grade 70 

Pendahuluan 

Rotary kiln merupakan alat pembakar produk rawmill menjadi klinker di pabrik semen, 
peranannya sangat besar sebagai komponen utama penghasil produk semen. Penggunaan energi 
pada unit ini meliputi energi untuk proses pembakaran. Persentase biaya yang dikeluarkan untuk 
konsumsi energi pada sebuah pabrik semen port land berkisar 20-30%. Jika biaya konsumsi energi 
berkurang, dan biaya produksi dapat menurun, maka keuntungan perusahaan akan meningkat [1]. 

Rotary kiln dengan kemampuan pemanasan terhadap rawmill yang lebih baik secara kualitas dan 
kuantitas tidak lepas dengan sejumlah masalah terutama yang berhubungan dengan perpindahan 
panas. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis perpindahan kalor secara konduksi untuk 
mengetahui distribusi temperatur yang terjadi pada sekeliling dinding rotary kiln, sebagai upaya 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
kemungkinan adanya hubungan antara perpindahan panas yang terdapat pada rotary kiln dengan 
penggunaan energi yang terbuang kelingkungan dalam bentuk panas, sehingga sangat penting 
dalam merancang rotary kiln untuk penghematan bahan bakar yang lebih besar. 
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Tfluid = 30°C 

  
Gambar 1. Rotary Kiln PT. Semen Baturaja dan Brick Chart [2] 

Pemodelan FEM untuk Distribusi Temperatur di Shell Kiln 

Rotary kiln dapat diasumsikan sebagai silinder berongga, dengan permukaan dalam dan luarnya 
terkena fluida dengan temperatur yang berbeda seperti dapat dilihat pada Gambar 2. 

  

Gambar 2. Distribusi temperatur untuk dinding silinder komposit [4,5] 

Program SolidWorks menggunakan Finite Element Method. FEM adalah teknik numerik untuk 
menganalisis desain. FEM diterima sebagai metode analisis standar yang umum dan sesuai untuk 
implementasi di komputer. FEM membagi sebuah objek menjadi bagian-bagian kecil secara fisika 
sebenarnya menuntun kita kepada pembuatan persamaan sehingga masalah menjadi sederhana 
untuk diselesaikan secara simultan dengan ilustrasi seperti Gambar 2. 
 
. 	 	 1 1

1 1
	 	 	                        (1) 

 
	 	           (2) 

 
Dimana  adalah matrik koefisien konduktivitas termal (W/m.K),  adalah kolom vektor 
temperatur nodal (°C) dan  adalah vektor nodal panas (W/K). A (m²) adalah luas permukaan 
bidang yang dialiri panas. Kita mengenal persamaan terakhir memiliki bentuk standar dan itu 
menentukan secara lengkap perpindahan panas konduksi dengan elemen termal. Termal “stiffness” 
matrik adalah analogi dari struktur matrik kekakuan [6]. 
Konveksi terjadi pada permukaan luar shell kiln yang dianggap konveksi paksa karena perbedaan 
temperatur permukaan shell dengan udara luar cukup jauh (lihat Gambar 3). 
 

	. 	 	 1 1
1 1

	 	 	                   (3) 

Dimana h adalah koefisien konveksi (W/m².K),  adalah kolom vektor temperatur nodal (°C) dan 
 adalah vektor nodal panas (W/K). A (m²) adalah luas permukaan bidang yang dialiri panas. 

1450°C h = 20,2 W/m².K 
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Gambar 3. Ilustrasi konveksi paksa pada elemen akhir benda [4] 

Metodologi Penelitian 

Pengambilan Data 
Pengambilan data dilakukan untuk memperoleh gambaran kenyataan yang terjadi di lokasi 

penelitian, dalam hal ini pabrik Semen Baturaja. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, 
pengamatan dan pengukuran langsung dari data operasional central control room, serta data 
penunjang lainnya dari manual book dan literatur lain yang relevan. 

Data yang diperlukan meliputi: kapasitas produksi harian, dimensi rotary kiln, data temperatur 
shell kiln dan data material dinding rotary kiln. 

Syarat Batas 
Data utama sebagai syarat awal yang didapat dari PT. Semen Baturaja yang diperlukan untuk 

menganalisa distribusi temperatur yang terjadi pada shell kiln adalah sebagai berikut: 
 

- Nama Rotary Kiln  : FLDSmith  
- Panjang    : 75.000 mm 
- Diameter Dalam  : 4.500 mm 
- Jumlah Tyre  : 3 buah 

   

- Jenis Material Kiln  : ASTM 516   
                                             Grade 70 

- Densitas Material Kiln : 7,85 gr/cm3 
- Kemiringan   : 3,5° 
- T0    : 1.450°C 

 
Klinker dianggap solid sehingga konduktivitas termalnya sama seperti coating yakni 0,73W/m.K 

[7], bagian yang dianalisa merupakan di sekeliling shell kiln, analisa statis dan terjadi  konveksi 
dengan temperatur udara normal di luar permukaan  shell kiln sebesar 30°C. 
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Untuk menganalisis dengan akurat maka dibutuhkan data-data aktual yang diperoleh dari lokasi 
penelitian PT. Semen Baturaja (lihat Gambar 4), dengan demikian analisis dilakukan untuk daerah 
klinkerisasi atau burning zone di meter ke 4, 18,5 dan 33. Analisis perhitungan berdasarkan prinsip 
perpindahan panas secara konduksi melalui dinding silinder berlapis rangkap hingga konveksi 
dengan udara luar shell kiln. Pengambilan sudut 180° sebagai pembanding perhitungan hasil 
analisis distribusi temperatur karena pada sudut ini berada tepat pada saat Centurion merekam 
temperatur. 

 
Gambar 4. Skematika pengukuran temperatur pada Centurion TK 50 

Hasil dan Pembahasan 
 
Analisis Temperatur Shell Kiln (FEM) 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Semen 
Baturaja yang dihitung dengan menggunakan Finite Element Method (FEM) 1D, data yang 
dianalisis yaiitu pada meter ke 4, 18,5 dan 33 di daerah sudut 180° terlihat pada Gambar 5. Hasil 
dari analisis FEM dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Analisis Temperatur SolidWorks Simulation 

Pemodelan menggunakan program SolidWorks pada surface design sehingga hanya melakukan 
analisa surface 1D saja lalu dilanjutkan dengan pilihan analisa thermal study. Setelah didesain maka 
dilakukanlah meshing yaitu pembagian elemen pada model sehingga dapat disimulasikan secara 
spesifik. Pada bagian pembuatan mesh, terdapat 2 pilihan mesh, yaitu meshing tingkat coarse 
(kasar) dan meshing tingkat fine (halus). 
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Gambar 5. Daerah shell kiln yang dianalisis  Gambar 6. Hasil simulasi temperatur di meter ke 33 

Tabel 1. Hasil perhitungan model matematika dengan metode FEM 

Meter ke 
Daerah 
Sudut 

Nilai 
Temperatur 

Shell (°C) 

4 

180° 

150,24 

18,5 239,79 

33 264,37 

 
Untuk simulasi pemodelan rotary kiln ini dilakukan meshing tingkat standar, karena rotary kiln 
yang disimulasikan hanya dalam kondisi 2D. Hasil pada mesh details dapat dilihat dengan tipe shell 
mesh using surfaces, ukuran elemen 88,5 mm, kualitas mesh high, total nodes 4.215 dan total 
elements 1.961 untuk meter ke-33. Berikut Gambar 6 menunjukkan hasil simulasi di meter ke 33. 
Adapun hasil distribusi temperatur meter ke 4, 18,5 dan 33 dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Distribusi Temperatur permukaan terluar shell kiln hasil SolidWorks Simulation 

Meter ke 
Daerah 
Sudut 

Nilai 
Temperatur 

Shell (°C) 

4 

180° 

128,8 

18,5 219,5 

33 238,7 
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Pembahasan 
Dari hasil tersebut terdapat fenomena yang terlihat dari Gambar 7 yang  menunjukkan 

perbandingan perhitungan distribusi temperatur dengan FEM dan Centurion TK50 pada meter ke 4 
menunjukkan selisih temperatur 47,5oC serta perbandingan Solidworks dan Centurion TK50 
menunjukkan selisih temperatur 27oC. Pada meter ke 18,5 hasil selisih perhitungan FEM dengan 
Centurion TK50 berkisar 42oC serta Solidworks dengan Centurion TK50 berkisar 22,7oC. Terahkir 
pada meter ke 33 perbandingan selisih temperatur dengan FEM dan Centurion TK50 berkisar 49oC 
serta Solidworks dan Centurion TK50 berkisar 24.5oC. Perbedaan temperatur yang terjadi secara 
signifikan ini dipengaruhi oleh salah satu faktor diantaranya yaitu ketebalan coating yang bervariasi 
sehingga akan mempengaruhi laju aliran kalor pada dinding rotary kiln secara konduksi. Coating 
pada dasarnya merupakan lapisan dari klinker yang mengeras dan menempel pada dinding dalam 
kiln dengan temperatur maksimum klinker selama proses mencapai 1.450oC 

Tabel 3. Perbandingan temperatur maksimum Centurion TK30, FEM dan SolidWorks 

Meter ke- 
Centurion 

TK30 
FEM SolidWorks 

4 102,7 °C 150,24 °C 128,8 °C 
18,5 197,4 °C 239,79 °C 219,5 °C 
33 313,5 °C 264,37 °C 239,7 °C 

 
Pada Tabel 3 dan Gambar 7 dibandingkan 3 hasil analisis temperatur pada meter ke 4, 18.5 dan 33 
pada titik sudut 180° yang merupakan titik Centurion TK50 mengambil acuan pengukuran 
temperaturnya. 

 
Gambar 7. Perbandingan 3 hasil analisa distribusi temperatur shell kiln 

  
KESIMPULAN  
 
     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis distribusi temperatur shell kiln 
di PT. Semen Baturaja, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
 

a. Hasil perhitungan di daerah 180° dari shell kiln dengan menggunakan FEM di meter ke 4, 
18,5 dan 33 didapat hasil temperaturnya masing-masing sebesar 150,2 °C, 239,8 °C dan 

Meter ke- 
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264,37 °C, sedangkan hasil perhitungan temperatur dengan SolidWorks yaitu masing-
masing 128,8 °C,  219,5 °C dan 239,7 °C. 
 

b. Besarnya laju aliran panas di meter ke 4, 18,5 dan 33 yaitu masing-masing sebesar 29.684 
watt, 54.906 watt dan 61.005 watt. Pada meter ke 33 terindikasi laju alir panas terbesar dari 
yang lainnya, karena temperatur tertinggi terdapat pada meter ke 33. 
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Abstrak.  
Pekerjaan konstruksi baik pada bangunan maupun jalan raya diperlukan tanah yang memenuhi 
persyaratan kualitas, baik secara fisik maupun mekanis. Salah satu jenis tanah yang bermasalah 
pada pembangunan konstruksi yaitu tanah lempung lunak yang memiliki kekuatan gesernya rendah 
sehingga tanah tersebut harus dilakukan perbaikan. Salah satu perbaikan tanah adalah dengan 
stabilisasi. Stabilisasi adalah proses penambahan campuran tertentu  ke dalam tanah dengan tujuan 
agar dapat memperbaiki sifat fisis dan sifat mekanik suatu tanah. Stabilisasi ini dilakukan dengan 
menggunakan penambahan potongan serat karung dan bitumen cold mix jenis emulsi, persentase 
penambahan serat karung sebesar 0.2%, 0.4%, 0.6% dan persentase penambahan bitumen sebesar     
0%, 1%, 2%,3%. Pada paper ini menyajikan pengaruh penambahan potongan serat karung dan 
bitumen cold mix jenis emulsi terhadap perubahan nilai CBR Unsoaked pada tanah lempung. Hasil 
pengujian yang didapat adalah dengan  penambahan campuran 0.6% serat karung + 3% bitumen 
diperoleh nilai CBR sebesar 8,67%  atau persentase peningkatan 107.42% dari nilai CBR tanah asli 
yaitu sebesar 4,18% dan hasil penambahan variasi yang paling kecil yaitu terdapat pada variasi 
campuran 0% serat karung + 1% bitumen dengan nilai CBR sebesar 4.78%. 

Kata Kunci: TanahLempung,Stabilisasi, Serat Karung,Bitumen Cold Mix, dan CBR Unsoaked  

Pendahuluan  

Tanah yang bisa distabilisasi dengan bitumen menurut guide stabilization in road works (1970) 
harus memenuhi persyaratan tertentu [1].   Tanah yang dilakukan stabilisasi umumnya adalah tanah 
non kohesif, oleh sebab itu pada percobaan ini digunakan tanah lempung yang merupakan tanah 
kohesif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tanah kohesif yang akan dilakukan stabilisasi 
dengan menggunakan serat karung dan bitumen. Tanah yang digunakan berada di lingkungan 
kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya karena diharapkan akan dibangun jalan  yang  
menghubungkan  kampus  Universitas Sriwijaya Inderalaya dengan pasar Inderalaya, juga 
pemilihan tanah ini diharapkan dapat dicampur dengan serat karung plastik dan pencampuran 
keduanya dapat meningkatkan daya dukung tanah tersebut. 

Stabilisasi tanah pasir dengan bitumen/aspal membuktikan adanya peningkatan nilai CBR 
sebesar 20% dengan kadar aspal 2% [2]. Begitu pula yang pernah diteliti oleh Sulistiono dkk, 
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bahwa penambahan aspal sebesar 2% dapat meningkatkan nilai CBR tanah yang akan digunakan 
sebagai subgrade jalan[3]. Stabilisasi tanah dengan serat karung juga telah membuktikan adanya 
peningkatan nilai CBR tanah hingga mencapai 55% dengan penambahan serat karung 0.2% [4]. 

Pada paper ini menyajikan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan   potongan   serat    karung   dan    bitumen terhadap nilai CBR, persentase 
penambahan serat karung yang digunakan sebesar 0.2%, 0.4%, 0.6% dan persentase penambahan   
bitumen   sebesar   0%,   1%,   2%,   3%.  

CBR dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara beban percobaan dengan beban 
standar dan dinyatakan dalam persentase [5]. CBR dapat dinyatakan sebagai berikut : 

	   (1) 

dimana : 
Pt  = beban percobaan  
Ps = beban standar 
Beban standar untuk penetrasi 0,1” adalah sebesar 3000 lb dan untuk penetrasi 0,2” beban 

standarnya adalah sebesar 4500 lb. Harga CBR diambil dari nilai penetrasi0,1”. Bila nilai CBR 
yang didapat dari penetrasi 0,2” lebih besar dari pada nilai CBR penetrasi 0,1”, maka percobaan 
diulang lagi. Apabila pengujian ulang masih tetap menghasilkan nilai CBR penetrasi 0,2” lebih 
besar dari pada nilai CBR penetrasi 0,1”, maka nilai CBR diambil dari beban maksimum dengan 
beban standar yang sesuai. 

Di Indonesia nilai CBR (California Bearing Ratio) menyatakan daya dukung tanah dasar (DDT) 
pada perencanaan perkerasan lentur yaitu nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan 
dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100% dalam memikul 
beban lalu lintas. [6]Menurut Basuki, I. (1998) nilai daya dukung tanah dasar (DDT) pada proses 
perhitungan perencanaan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen sesuai 
dengan SKBI-2.3.26.1987 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus konversi nilai CBR tanah 
dasar.  

Adapun nilai daya dukung tanah dapat dihitung berdasarkan pendekatan rumus sebagai berikut: 

DDT = (4.3 log (nilai CBR)) +1.7 (2) 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode eksperimental atau penelitian 
dengan pengujian CBR laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Jurusan 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. 

 
Pekerjaan lapangan dan persiapan. Pengambilan contoh  tanah  terganggu  (disturbed sample) 
berupa tanah lempung yang diambil dari daerah lingkungan kampus Universitas Sriwijaya 
Inderalaya. Pengambilan sampel dilakukan pada kedalaman di bawah 1meter dan pengumpulan  
serat karung plastik di wilayah Palembang, Adapun pekerjaan persiapan yang dilakukan adalah :  
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1) Tanah  yang  telah diambil dikeringkan atau dijemur terlebih dahulu, lalu ditumbuk dan disaring 
lewat saringan no 4. 
2) Karung yang telah dikumpulkan kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil sepanjang 1-2 
cm. 

 
Pembuatan benda uji. Adapun pembuatan benda uji adalah sebagai berikut : 
1)  Tanah yang telah disaring, serat karung plastik dan bitumen dicampurkan dalam satu wadah.   
Kadar campuran potongan serat karung plastik   0.2%, 0.4%, dan 0,6%.    Sedangkan    untuk    
kadar campuran bitumen  1%,  2%,  dan  3%  dari  berat kering tanah. 
2)  Kemudian  tanah  yang  telah di tambah dengan  air sampai keadaan optimum (kadar  air 
optimum yang di peroleh dari pengujian pemadatan tanah standar / PTS) 
3)  Peram atau diamkan sampel selama 24 jam agar kadar air merata 
4)  Setelah 24 jam, sampel kemudian di uji CBR 
 
Pengujian Laboratorium. Pengujian laboratorium berupa pengujian soil properties tanah lempung 
untuk mengetahui jenis tanah dan pengujian pemadatan tanah standar (ASTM D-698) serta 
pengujian CBR Unsoaked  (ASTM 1883-99) untuk mengetahui nilai CBR tanah tersebut. 
Pengujian soil properties berupa pengujian kadar air (ASTM D-2216-90), pengujian analisa 
saringan (ASTM D-421 dan ASTM D-422), pengujian berat jenis / GS (ASTM D-854), pengujian 
Atterberg Limit (ASTM D-423-66 dan ASTM D-424-74). 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengujian tanah asli. Tabel di bawah ini merupakan hasil dari uji soil properties yaitu sifat 
fisik dan klasifikasi tanah lempung 
 
Tabel 1. Data Karakteristik Tanah Lempung 

Pengujian Hasil 

Kadar Air 24,450%
Berat Jenis (Gs) 2,694
Batas Plastis (PL) 23,88%
Batas Cair (LL) 46,80%
Indeks Plastisitas (IP) 22,92%
Klasifikasi tanah menurut USCS CL
Klasifikasi tanah menurut AASHTO A-7-6

 
Sedangkan dari hasil uji pemadatan didapat kadar air optimum yang adalah sebesar 26% dengan 
berat isi kering maksimum 1,54 gr/cm3. Dan dari uji CBR tanah asli didapat nilai CBR sebesar 
4.18%, sedangkan standar nilai CBR untuk subgrade jalan adalah > 5%. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa nilai CBR tanah asli tidak memenuhi standard nilai CBR subgrade jalan dimana tanah 
tersebut memiliki daya dukung yang kurang baik sehingga perlu dilakukan stabilisasi pada tanah 
tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukungnya.  
 
Hasil pengujian tanah campuran. Pengujian CBR dengan tanah campuran terdiri dari campuran 
serat karung dan bitumen cold mix jenis emulsi. Adapun hasil pengujian yang diperoleh dapat 
ditunjukkan pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 2. Hasil uji CBR Unsoaked 

Variasi 
terhadap berat kering tanah 

Nilai CBR 
(%) 

Persentase 
peningkatan nilai 

CBR 
Nilai DDT 

Serat karung Bitumen 

0% 

0% 4,18 0.00 4.37 
1% 4,78 2.39 4.62 
2% 6,22 48.80 5.11 
3% 6,11 46.17 5.08 

0.2% 

0% 7,56 80.86 5.48 
1% 6,44 54.07 5.19 
2% 6,22 48.80 5.11 
3% 8,00 91.39 5.58 

0.4% 

0% 6,11 46.17 5.08 
1% 6,22 48.80 5.11 
2% 7,33 75.36 5.42 
3% 7,56 80.86 5.48 

0.6% 

0% 6,11 46.17 5.08 
1% 6,67 59.57 5.24 
2% 6,89 64.83 5.30 
3% 8,67 107.42 5.73 
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Gambar 1. Grafik perubahan nilai CBR 

 
Dari Grafik diatas diperoleh persentase perubahan nilai CBR mengalami peningkatan dari nilai 
CBR tanah asli pada  setiap  variasi penambahan. 
Untuk variasi bitumen tanpa serat karung, semua variasi mengalami kenaikan nilai CBR dari CBR 
tanah asli. Nilai CBR tertinggi dari variasi bitumen terdapat pada penambahan 2% yaitu sebesar 
6.22%. Dari grafik dapat dilihat semakin besar persentase penambahan bitumen nilai CBR semakin 
besar akan tetapi untuk 3% bitumen perubahan nilai CBR menurun, hal ini %, hal ini menunjukkan 
besarnya persentase penambahan bitumen tidak berarti semakin besar pula nilai CBR yang 
dihasilkan. Hal ini karena sifat dari bitumen itu sendiri yang mampu meningkatkan daya lekat pada 
tanah dan mengurangi absorsi air. 
  
Dari hasil pengujian variasi serat karung tanpa bitumen didapat nilai CBR tertinggi sebesar 7.56% 
pada penambahan serat karung 0.2%, hal ini disebabkan karena dalam proses pembuatan sempel 
penambahan bitumen yang terlalu banyak mengakibatkan tanah tersebut sulit untuk berikatan satu 
sama lain, hal ini mengakibatkan tanah tidak menggumpal dan sedikit buyar. Tanah dan serat 
karung tidak memiliki daya lekat satu sama lain hal ini mungkin mengakibatkan turunnya nilai 
CBR pada penambahan persentase serat karung yang terlalu banyak 
 
Nilai CBR tertinggi terdapat pada variasi campuran 0.6% serat karung + 3% bitumen yaitu sebesar 
8.67%. Dari grafik dapat dilihat campuran dengan variasi 3% serat karung nilai CBR semakin 
meningkat dengan semakin besarnya penambahan bitumen. Untuk variasi campuran 1% serat 
karung dan 2% serat karung, kenaikan nilai CBR tidak dipengaruhi dengan semakin besarnya 
penambahan bitumen, begitu pula dengan variasi penambahan bitumen tanpa serat karung semakin 
besar persentase penambahan bitumen tidak mempengaruhi semakin besar pula peningkatan nilai 
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CBR. 
 
Nilai daya dukung tanah. Nilai CBR yang baik untuk tanah dasar untuk jalan adalah minimum 
5%, sehingga didapat nilai DDT minimum adalah sebesar 4.71.  
Dari grafik Gambar 2 dapat dilihat hampir semua variasi memiliki nilai DDT diatas DDT minimum,  
variasi  yang  nilai  DDT kurang dari nilai   DDT   minimum yaitu variasi 0.2% serat karung tanpa 
bitumen.   Nilai DDT terbesar terdapat pada campuran variasi 0.6% serat karung + 3% bitumen 
yaitu sebesar 5.73. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Grafik Nilai DDT semua variasi 
 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
[1] Hasil pengujian properties untuk tanah asli menurut klasifikasi tanah sistem USCS 

dikategorikan kedalam kelompok tanah lempung (CL), sedangkan menurut klasifikasi 
sistem AASHTO tanah asli dikategorikan kedalam kelompok tanah A-7-6.   

[2] Semua variasi campuran serat karung dan bitumen mampu meningkatkan nilai CBR, 
persentase kenaikan nilai CBR yang paling tinggi terjadi pada campuran 0.6% serat karung 
+ 3% bitumen yaitu sebesar 107,42% dengan nilai CBR sebesar 8.67% dan memiliki nilai 
DDT sebesar 5,73. 

[3] Hampur semua variasi memiliki nilai DDT diatas DDT minimum yang disyaratkan untuk 
subgrade jalan kecuali untuk  variasi campuran variasi 0.2% serat karung tanpa bitumen.  

DDT 
minimu
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu program yang mampu mengidentifikasi jenis kaleng  
berdasarkan jenisnya secara otomatis menggunakan deteksi sisi. Proses identifikasi dirancang 
dengan menggunakan webcam sebagai sensor pendeteksi warna dan menggunakan Software Matlab 
R2014. Model deteksi sisi yang digunakan adalah deteksi sisi canny. Sebelum dilakukan proses 
identifikasi terlebih dahulu dibuat dan setelah database tersusun maka dilakukan pelatihan. 
Pelatihan ini menggunakan Adaptif Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). Pengujian identifikasi 
dilakukan sebanyak 15 kali dengan webcam yang dipasang dalam kondisi statis dan dilakukan 
dengan posisi benda yang di letakkan berbeda-beda. Persentase keberhasilan dari penelitian ini 
adalah 87,40%. Sistem identifikasi dapat mengenali jenis kaleng dengan baik. 

   

Kata Kunci : Identifikasi, canny, Adaptif Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS), otomatis 
 
1. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya zaman membuat manusia untuk terus-menerus menciptakan produk-
produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan manusia, manusia 
dituntut untuk dapat menciptakan perangkat-perangkat yang dapat membantu pekerjaan manusia, 
agar dapat memudahkan pekerjaannya.  

Semakin pesat pertumbuhan tersebut maka semakin meningkat pula kebutuhan produksi, tanpa 
disadari proses tersebut telah menimbulkan masalah tersendiri. Dampak yang terjadi yaitu 
banyaknya tumpukan-tumpukan material sisa dari  konsumsi manusia, yang beberapa diantaranya  
adalah kaleng dan botol plastik. Hal ini pun menjadi suatu masalah serius, karena dapat membuat 
lingkungan menjadi kotor dan dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem mahluk hidup yang 
berada disekitarnya. Jika tidak dilakukan pendauranulang material tersebut hanya akan terurai 
sempurna setelah ratusan tahun lamanya. 

Teknologi tentang image processing saat ini terus berkembang dengan sangat pesat. 
Perkembangan ini ditunjang ole kemajuan teknologi pada saat ini. Berbagai aplikasi computer 
vision dan image processing yang telah dikembangkan saat ini misalnya dalam sistem pemisahan 
atau sistem sortir.  

Image processing merupakan salah satu jenis teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam 
pemrosesan gambar, serta untuk meningkatkan kualiatas penampakan gambar agar lebih mudah 
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diinterpretasikan oleh sistem penglihatan manusia baik dengan melakukan manipulasi dan juga 
penganalisisan terhadap gambar.  

Dengan menggunakan teknik pengolahan citra digital ini, kita bisa menggunakan webcam 
sebagai media untuk menangkap gambar yang akan dideteksi sisi. Selain itu webcam juga dapat 
berfungsi sebagai pengganti salah satu kemampuan manusia yang ingin ditiru, yaitu penglihatan. 
Dalam sistem pengolahan citra digunakan kamera sebagai pengambil data gambar dan kemudian 
diproses dengan menggunakan komputer atau laptop. 

Citra (image) adalah gambar dua dimensi. Gambar 2.1 adalah citra kaleng adem sari, dan citra 
disebelah kanannya adalah citra dari botol sprite. Citra dapat dikategorikan menjadi dua yaitu citra 
diam dan citra bergerak .Citra diam  adalah citra tunggal yang tidak bergerak. Citra diam itu seperti 
pada saat kita mengambil satu  foto, hasil dari foto itu juga termasuk citra diam. Gambar 2.1 adalah 
dua buah citra diam. Untuk selanjutnya, citra diam bisa kita sebut dengan citra saja. Citra bergerak 
(moving images) adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun sehingga memberi 
kesan pada mata kita  sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra yang terdapat  di dalam rangkaian 
itu disebut frame. Gambar- gambar yang tampak pada film layar lebar atau televisi pada hakikatnya 
terdiri atas ratusan sampai ribuan frame. 

 
Gambar 1 citra kaleng ademsari dan botol sprite (Diambil Pada 1 0ktober 2014) 

Meskipun suatu citra memiliki banyak informasi yang terkandung di dalamnya, namun 
seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan kualitas (degradasi), hal ini dikarenakan 
beberapa faktor misalnya mengandung cacat atau derau (noise), warnanya terlalu kontras, kurang 
tajam, buram (blurring), dan sebagainya. Citra yang memiliki kualitas kurang baik menjadi lebih 
sulit untuk  diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. 
Untuk mengatasinya, citra tersebut perlu dimanipulasi agar menjadi citra memiliki kualitas yang 
lebih baik.  

 
2. DETEKSI SISI (EDGE DETECTION) 

Deteksi sisi (Edge Detection) adalah proses untuk menemukan perubahan itensitas yang berbeda 
dalam sebuah bidang citra untuk menghasilkan sisi dari objek-objek citra. Pendeteksian sisi 
merupakan langkah pertama untuk melingkupi informasi didalam citra. Sisi mencirikan batas-batas 
objek suatu citra yang berguna untuk mengidentifikasi objek citra tersebut.  

Tujuan operasi pendeteksian sisi adalah untuk meningkatkan penglihatan batas suatu daerah atau 
objek didalam citra. Proses deteksi sisi ini dapat dikelompokkan berdasarkan operator atau metode 
yang digunakan dalam proses pendeteksian sisi suatu citra antara lain, metode deteksi sisi Canny, 
Perwitt,Roberts dan Sobel. Dibawah ini adalah contoh gambar hasil pendeteksian sisi suatu objek. 
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Gambar 2 hasil deteksi sisi (munir,2007) 

Dalam proses metode deteksi sisi citra yang mempunyai nilai Red, Green, Blue (RGB) harus 
diubah dulu menjadi citra grayscale (keabuan). 
Metode Deteksi sisi Canny 

Metode deteksi sisi Canny ini ditemukan oleh Jhon F. Canny Pada tahun 1986. Deteksi sisi 
Canny merupakan pengembangan dari metode-metode dasar deteksi sisi. Deteksi sisi Canny dapat 
mendeteksi sisi yang sebenarnya dengan tingkat kesalahan minimum. Dengan kata lain, operator 
Canny didesain untuk menghasilkan suatu sisi dari citra yang hasilnya lebih optimal. 

Sisi adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan secara cepat atau secara tiba-tiba menjadi 
lebih besar. Tujuan mendeteksi sisi ini adalah untuk menampilkan batas-batas objek-objek 
dalam citra, dan juga digunakan untuk menganalisis citra lebih lanjut. Metode deteksi sisi Canny ini 
biasanya digunakan untuk mengenali suatu objek atau pola jika dilakukan pemrosesan lebih lanjut. 

 
Gambar 3 Deteksi sisi canny citra awal dan  citra hasil deteksi sisi   (Gambar contoh dari Guide 

program Matlab). 
 

Dalam metode deteksi sisi fitur bentuk yang diberikan di sini disebut panjang  X_, panjang Y, 
daerah, perpanjangan Ini adalah contoh dari sejumlah besar fitur bentuk yang bisa dimanfaatkan. 
X_length dan Y_length dihitung menggunakan koordinat co (start_x, end_x, start_y, end_y) dengan 
satuan nya yaitu piksel. Minimum Batas Rectangle (MBR) dari objek. MBR dari sebuah benda 
persegi panjang terkecil yang benar-benar menyertakan objek dan juga sejajar dengan tepi gambar 
([Duc_T._Pham,_R_J_Alcock, 2003). 

 

             X_length = end_x- start_x                      (2.1) 
            Y_length = end_y- start_y                     (2.2) 
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Gambar 4.  Citra yang diambil nilai sisi nya (Duc_T._Pham,_R_J_Alcock, 2003) 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada perancangan ini, identifikasi kaleng dan botol plastik dengan metode deteksi sisi. Secara 
keseluruhan diagram alir proses pendeteksian sisi dengan menggunakan metode deteksi Canny 
ditunjukkan pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 

Mulai

Pengolahan citra 

Training 

Pengumpulan data base 

Identifikasi 
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Pengambilan Citra (Capture)  
Capture atau pengambilan gambar ( berupa foto ) kaleng dan botol yang diambil dari lima sisi 

yaitu tampak atas, tampak bawah, tampak samping kanan, tampak sampig kiri, dan tampak diagonal 
untuk dijadikan sebagai database. Citra kaleng dan botol tidak terhalang oleh objek lain, karena 
akan mengganggu nilai keluarannya. Format citra berupa jpg. Citra image harus memiliki kualitas 
gambar yang baik. Oleh karena itu ada beberapa parameter utama yang harus diperhatikan seperti 
cahaya dan jarak objek ke webcam. 

 

 

 
Gambar 6 Tampak Atas, Tampak Bawah, Tampak Samping Kanan, Tampak Samping Kiri dan 

Tampak Diagonal  
 
Deteksi Sisi  

Proses awal sebelum dilakukannya identifikasi terhadap objek kaleng dan botol plastik, harus 
dilakukan deteksi sisi terhadap objek-objek kaleng tersebut, guna mendapatkan nilai sisi yang 
terdapat pada kaleng dan botol. 

Deteksi sisi dapat dilakukan setelah ada citra/gambar kaleng dan botol. Citra kaleng dan botol 
plastik kita dapatkan dari hasil pengambilan gambar dengan webcam. Setiap citra/gambar kaleng 
harus di deteksi secara teliti, karena data hasil deteksi tersebut akan dijadikan input untuk 
mengidentifikasi kaleng  dan botol plastik. 

Melatih Jaringan Syaraf Tiruan 
Jaringan syaraf tiruan backpropagation digunakanuntuk melatih data input sisi dari kaleng dan 

botol plastik dengan menggunakan target untuk kaleng adalah 1 dan utuk botol plastik adalah 2. 
Setelah dilatih jaringan saraf ini akan mengingat nilai input yang kita masukkan tadi dan akan 
disimulasikan nya sehingga akan mendapatkan nilai output nya. Nilai output dari database ini 
dijadikan nilai batas antara kaleng dan botol plastik. 
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Proses Identifikasi 
Proses identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan metode deteksi sisi.  Citra yang 

diidentifikasi diambil dari citra yang dideteksi oleh webcam. Pada proses identifikasi tahapan yang 
dilakukan adalah tahap pemanggilan input dan di simulasikan dengan jaringan saraf tiruan (JST) 
yang telah dilatih. Kemudian akan didapatkan output .  

Pengujian dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaleng secara berulang. Setiap kaleng diuji 
sebanyak 15 kali, dimana setiap pengujiannya dilakukan dengan posisi yang berbeda-beda. 
Presentase keberhasilan akan dihitung pada akhir pengujian. 

 
4. PENGUJIAN IDENTIFIKASI 

Pengujian identifikasi dilakukan dengan cara mendeteksi langsung objek yang berupa kaleng dan 
botol plastik. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi objek-objek kaleng yang nantinya akan 
dapat diketahui jenis dari objek yang dideteksi. Pengujian untuk setiap kaleng dan botol plastik  
dilakukan sebanyak 15 kali 

 

 
Gambar 7 Tampilan Pengujian Sistem Kaleng dan Botol Plastik 
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Tabel 1 contoh hasil Identifikasi kaleng dan botol plastik 
 

OBJEK IDENTIFIKASI PRESENTASE BERHASIL (%) 

 

KALENG 93 

 

KALENG 80 

 

KALENG 100 

 

KALENG 100 

 

KALENG 86 

 

BOTOL PLASTIK 100 

 

BOTOL PLASTIK 100 

 

BOTOL PLASTIK 86 

 

BOTOL PLASTIK 86 

 

BOTOL PLASTIK 80 

 
Dari hasil pengujian identifikasi kaleng dan botol plastik, presentase tingkat keakuratan alat ini 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 
 

	

	 	
 x 100 = ........% 

 

 x 100 = 91.33% 
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Dari 1500 pengujian yang dilakukan didapatkan jumlah keberhasilan bernilai 1370, setelah dihitung 
presentase keberhasilan, hasil yang dicapai adalah 91.33%. Hal ini menyatakan bahwa identifikasi 
kaleng dan botol plastik dengan metode deteksi sisi telah selesai dengan hasil yang memuaskan. 

 
5. KESIMPULAN  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut, . (1)Pada tugas akhir ini 
telah berhasil membangun suatu sistem identifikasi kaleng dan botol plastik. (2 )Pada tugas akhir 
ini telah menerapkan metode deteksi sisi pada sistem identifikasi kaleng dan botol plastik.(3) Pada 
pengujian identifikasi kaleng dan botol plastik ini memiliki nilai keberhasilan sebesar 91.33%. 
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PENDUDUK DI DESA ULAK KERBAU BARU  KABUPATEN OGAN 
ILIR 

 
 Tine Aprianti, Subriyer Nasir dan Prahady Susmanto 

Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya, Indonesia 
E-Mail: tine.aprianti@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
 

Masyarakat Desa Ulak Kerbau Baru biasa menggunakan air sumur biasa dan air sumur bor 
untuk dikonsumsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan fasilitas yang belum 
memadai untuk pengadaan air bersih di desa ini. Air Sungai Ogan sebenarnya bisa digunakan 
untuk keperluan mencuci dan mandi tetapi air Sungai Ogan belum bisa dikatakan bersih dari 
limbah, makadaripada itu perlu diterapkan teknologi tepat guna pada air sungai sebelum 
digunakan untuk keperluan mandi, cuci, kakus (MCK) dan konsumsi. Proses pengolahan air 
bersih menjadi air minum pada prinsipnya adalah proses filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. 
Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga 
memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air. Pada 
kegiatan ini digunakan teknologi proses ultrafiltrasi menggunakan membran ultrafiltrasi. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metoda presentasi dan peragaan/demonstrasi cara kerja 
peralatan. Peserta yang hadir merupakan penduduk desa berjumlah 55 orang. Di akhir sesi 
peragaan dilakukan tanya jawab dan penyebaran form pertanyaan yang akan dijawab oleh 
penduduk desa. Dari jawaban yang diberikan, 45,45% penduduk menjawab sangat mengerti, 
54,55% cukup mengerti terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini dianggap berhasil 
karena lebih dari 75% masyarakat sasaran memahami pengetahuan dan teknologi pengolahan 
air bersih yang disampaikan oleh tim penyuluh. 

Kata Kunci: Pengolahan Air Bersih, Proses Filtrasi, Ultrafiltrasi, Membran. 
 
 
PENDAHULUAN  

Desa Ulak Kerbau Baru merupakan salah satu desa di pinggiran Sungai Ogan. Air 
Sungai Ogan melimpah dan selama empat tahun terakhir tidak pernah mengalami kekeringan, 
namun ketersediaan air bersih menjadi permasalahan utama desa. Masyarakat Desa Ulak 
Kerbau Baru biasa menggunakan air sumur untuk dikonsumsi. Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan memberikan fasilitas yang belum memadai untuk pengadaan air bersih di desa ini. Air 
sumur biasa digunakan untuk keperluan mencuci dan mandi karena masyarakat kurang terbiasa 
menggunakan air Sungai Ogan padahal Air Sungai Ogan bisa dikatakan bersih dari limbah, 
karena tidak terdapat saluran pembuangan limbah pabrik kimia, namun tidak seluruh 
masyarakat mengetahui teknologi pengolahan air sungai agar dapat digunakan untuk berbagai 
keperluan seperti mencuci dan mandi atau bahkan untuk dikonsumsi. Sejauh ini belum banyak 
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upaya yang telah dilakukan oleh warga desa setempat dalam mengolah air sungai menjadi air 
bersih.  
 

Pengolahan Air 
Tujuan pengolahan air baku menjadi air bersih pada prinsipnya meliputi [1]: 

1. Penjernihan, proses ini diperlukan karena dalam air yang berasal dari badan air banyak 
membawa kotoran yang berupa butiran-butiran baik kasar maupun halus, ada yang 
tersuspensi berupa koloid dan harus diendapkan terlebih dahulu. 

2. Desinfeksi, pemberian desinfektan dengan dosis tertentu untuk mematikan virus dan 
bakteri pembawa penyakit, juga menekan pertumbuhan lumut (algae) untuk menjaga nilai 
estetika. Pengolahan air yang akan digunakan dapat digolongkan menurut sifatnya yang 
akan menghasilkan perubahan yang diamati. 

Pengolahan air menurut dapat digolongkan menjadi [2-4]: 
1. Pengolahan Fisik 

Pengolahan air yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kotoran-kotoran 
yang kasar, penyisihan lumpur dan pasir serta mengurangi zat-zat organik dalam air 
yang akan diolah. 

2. Pengolahan Kimia 
Proses pengolahan dengan penambahan bahan kimia tertentu dengan tujuan untuk 
memperbaiki kualitas air. Penambahan bahan kimia tersebut berupa: 
a. Koagulan 

Koagulan yang dibutuhkan pada proses pengolahan air minum bertujuan untuk 
membentuk flok-flok dari partikel-partikel tersuspensi dan koloid yang tidak 
terendap. Koagulan yang ditambahkan biasanya berupa Al2SO4, FeCl3, atau Poly 
Aluminium Chloride (PAC), dan lain-lain. 

b. Bahan netralisir 
Pembubuhan alkali dimaksudkan untuk menetralkan pH, karena pada umumnya pH 
akan turun setelah pembubuhan koagulan yang bersifat asam. Pembubuhan alkali 
diperlukan bila air baku yang diolah memiliki kadar alkalinitas rendah. 

c. Desinfektan  
Bertujuan untuk membunuh bakteri pathogen yang masih terdapat dalam air yang 
sudah melalui tahap filter. Desinfektan yang digunakan adalah substansi kimia yang 
merupakan oksidator kuat seperti khlor dan kaporit. 

Teknik filtrasi dapat diterapkan dengan bantuan media filter seperti pasir (misalnya: 
dolomit, diatomae, silika, antrasit), senyawa kimia atau mineral (misalnya : kapur, zeolit, 
karbon aktif, resin, ion exchange), membran (Osmosis, RO, dialisis, ultrafiltrasi), biofilter atau 
teknik filtrasi lainnya [5]. Teknik Redoks dapat diterapkan dengan bantuan inhibitor seperti 
senyawa khlor (misalnya : Cl2, kaporit, Na-Hypo, Isosyanurat), non khlor (misalnya : H2O2, O3, 
UV, KMnO4, garam sulfit, terusi), oksida asam basa (HCl, NaOH, H2SO4, garam kalsium, 
karbonat, amonium) atau teknik redoks lainnya [6].  

Bioremoval merupakan teknik pengolahan menggunakan biomaterial. Biomaterial 
tersebut antara lain lumut, daun teh, sekam padi, dan sabut kelapa sawit, atau juga dari bahan 
non biomaterial seperti perlit, tanah gambut, lumpur aktif dan lain-lain. Bioremediasi 
merupakan pengembangan dari teknik bioremoval dengan bantuan mikroorganisma seperti 
bakteri, kapang dan jamur baik aerobik maupun anaerobik atau dengan menggunakan alga, 
tanaman dan hewan [7].  
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Air yang baik untuk dikonsumsi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: 
1. Air harus jernih atau tidak keruh.  
2. Tidak berwarna, rasanya tawar. 
3. Derajat keasaman (pH) nya netral sekitar 6,5 – 8,5.  
4. Tidak mengandung zat kimia beracun. 
5. Kesadahannya rendah. Kesadahan air dapat diakibatkan oleh kandungan ion kalsium 

(Ca2+)dan magnesium (Mg2+).  
6. Tidak mengandung bakteri patogen. 

 
Teknologi Proses Pengolahan Air Minum 

Proses pengolahan air bersih menjadi air minum pada prinsipnya adalah proses filtrasi 
(penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan 
kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk 
mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh 
mikroorganisme yang terdapat dalam air. Proses pengolahan air minum isi ulang secara umum 
dapat dikategorikan atas 1) reverse osmosis, 2) ultrafiltrasi menggunakan membran, dan 3) 
filtrasi biasa menggunakan filter. 

Membran ialah sebuah penghalang selektif antara dua fasa. Membran memiliki 
ketebalan yang berbeda-beda, ada yang tebal dan ada juga yang tipis serta ada yang homogen 
dan ada juga ada heterogen. Ditinjau dari bahannya membran terdiri dari bahan alami dan bahan 
sintetis. Bahan alami adalah bahan yang berasal dari alam misalnya pulp dan kapas, sedangkan 
bahan sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya polimer. 

Membran berfungsi memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, 
menahan komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori membran 
dan melewatkan komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. Larutan yang 
mengandung komponen yang tertahan disebut konsentrat dan larutan yang mengalir disebut 
permeat. Filtrasi dengan menggunakan membran selain berfungsi sebagai sarana pemisahan 
juga berfungsi sebagai sarana pemekatan dan pemurnian dari suatu larutan yang dilewatkan 
pada membran tersebut. 

Teknik pemisahan dengan membran umumnya berdasarkan ukuran partikel dan berat 
molekul dengan gaya dorong berupa beda tekan, medan listrik dan beda konsentrasi. Proses 
pemisahan dengan membran yang memakai gaya dorong berupa beda tekan umumnya 
dikelompokan menjadi empat jenis diantaranya mikromembran, ultramembran, nanomembran 
dan reverse osmosis. Teknologi membran memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 
proses lain yaitu pemisahan dapat dilakukan secara kontinyu, konsumsi energi umumnya relatif 
lebih rendah, proses membran dapat mudah digabungkan dengan proses pemisahan lainnya 
(hybrid processing), pemisahan dapat dilakukan dalam kondisi yang mudah diciptakan, mudah 
dalam scale up,material membran bervariasi sehingga mudah diadaptasikan pemakaiannya. 

Kekurangan teknologi membran antara lain : fluks (hasil akhir air bersih keluaran 
membran) dan selektifitas (kemampuan membran untuk menyaring) karena pada proses 
membran umumnya terjadi fenomena fluks berbanding terbalik dengan selektifitas. Semakin 
tinggi fluks seringkali berakibat menurunnya selektifitas dan sebaliknya. Sedangkan hal yang 
diinginkan dalam proses berbasiskan membran adalah mempertinggi fluks dan selektifitas [8]. 
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METODELOGI PENGABDIAN 

Realisasi Pemecahan Masalah 
Masalah yang ada di lapangan khususnya di lokasi adalah air sungai sebagai sumber air 

bersih belum layak digunakan. Sebagai realisasi untuk pemecahan masalah tersebut maka 
timmemberikan penyuluhan tentang teknologi sederhana pengolahan air sungai menjadi air 
bersih dengan metode ceramah dan tanya jawab dan demonstrasi. Penyuluhan dilakukan 
dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat kimia dan fisika air, fungsi 
dan keberadaan air bagi tubuh manusia, dan hubungannya dengan persediaan air di permukaan. 
Materi yang akan disampaikan juga adalah teknologi air minum isi ulang yang banyak tersebar 
di kota maupun dipelosok serta proses pengolahan air rawa dan air sungai menjadi air bersih. 
Pada proses pengolahan air sungai dijelaskan komponen-komponen yang diperlukan dan 
fungsinya dalam peralatan yang diperagakan. 

Kegiatan ini merupakan kombinasi antara metode demonstrasi dan ceramah. Akhir dari 
kegiatan akan dilakukan survey umpan balik mengenai kegiatan ini. Materi yang akan 
ditanyakan adalah : 

- Pemahaman masyarakat mengenai air permukaan termasuk syarat-syarat hiegenis 
air minum. 

- Pemahaman masyarakat mengenai peralatan yang digunakan pada perangkat 
pengolah air bersih sederhana. 

 
Kegiatan Penyuluhan 

Kegiatan pengabdian masyarakat tim Jurusan Teknik Kimia FT.Unsri dilaksanakan 
pada tanggal 3 September 2016 di Desa Ulak Kerbau Baru Kabupaten Ogan Ilir mulai pukul 
08.00 sampai dengan 12.00 WIB. Lokasi sosialisasi dan peragaan dilakukan bertempat di 
Gedung Balai Desa. Peserta yang hadir merupakan penduduk desa berjumlah 55 orang. Pada 
saat yang bersamaan hadir juga kepala desa Ulak Kerbau Baru. Pembukaan acara dilakukan 
melalui sambutan Kepala Desa oleh Bapak Muhammad. Lalu penyampaian presentasi dan 
peragaan mengenai perangkat pengolahan air yang dirancang oleh tim oleh ketua tim yaitu Ibu 
Tine Aprianti. Sambutan masyarakat sangat baik dan mereka antusias mengikuti acara sampai 
selesai. Hal ini menunjukan bahwa materi yang disampaikan tim menyentuh langsung pada 
kebutuhan penduduk. Bahkan mereka mengusulkan kepada kepala desa kiranya dapat 
mengalokasikan dana untuk pengembangan/pemasangan peralatan pengolahan air bersih ini di 
desa mereka.  

Kegiatan dilaksanakan dengan metoda presentasi dan peragaan/demonstrasi cara kerja 
peralatan. Di akhir sesi peragaan dilakukan tanya jawab dan penyebaran form pertanyaan yang 
harus dijawab oleh peserta. Umumnya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta cukup baik 
dan menunjukan antusias yang tinggi.  
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Gambar 1. Alat peraga pengolahan air dengan teknologi ultrafiltrasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk melakukan evaluasi akhir kegiatan telah disebarkan sebanyak 50 lembar form 
pertanyaan. Dari lembar yang dikembalikan kepada tim tercatat sebanyak 2 lembar tidak 
terpakai. Berikut ini hasil pengolahan data dari lembar jawaban yang dikembalikan kepada tim. 
Analisis terhadap pertanyaan yang direspon peserta dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 
yaitu: 
 
1. Apakah anda mengerti dengan penjelasan yang diberikan? 
a. Sangat mengerti   c. Kurang mengerti 
b. Cukup mengerti   d. Tidak mengerti 
 
Dari jawaban yang diberikan 45,45% peserta menjawab sangat mengerti, 54,55% cukup 
mengerti terhadap materi yang disampaikan. 

 

 
 
2. Apakah materi yang disampaikan : 
a. Sangat bermanfaat   c. Kurang bermanfaat 
b. Cukup bermanfaat   d. Tidak bermanfaat 
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Terhadap pertanyaan ini respon peserta menyatakan sangat bermanfaat (45%), dan cukup 
bermanfaat (45%). Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan ini dianggap akan memberikan 
manfaat cukup besar bagi peserta. 
 

 
 
 
3. Apakah cara penyampaian materi: 
a. Sangat mudah dipahami   c. Kurang dipahami 
b. Cukup mudah dipahami   d. Tidak dipahami 
 
Terhadap pertanyaan ini 32% responden menyatakan sangat paham dan lebih dari 60% 
menyatakan cukup paham. 
 

 
 
4. Menurut anda kedatangan tim PPM FT.Unsri 
a. Sangat bermanfaat   c. Kurang bermanfaat 
b. Cukup bermanfaat   d. Tidak bermanfaat karena ...... 
 
Terhadap pertanyaan ini 95% responden menganggap kedatangan tim pengabdian FT.Unsri 
ke desa mereka sangat memberikan manfaat. 
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KESIMPULAN 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Air merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Penduduk 

desamenggunakan  air sumur sebagai sumber air bersih termasuk untuk kebutuhan 
konsumsi. Air sumur langsung dimasak tanpa dilakukan proses penyaringan terlebih 
dahulu. Air sumur yang belum terjamin bebas dari polutan dalam jangka panjang dapat 
membahayakan kesehatan.  

2. Air sungai kurang begitu dimanfaatkan oleh penduduk desa karena dinilai kurang bersih 
bila dibandingkan dengan air sumur, namun apabila dilakukan pengolahan yang tepat pada 
air sungai maka akan dapat menambah sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat desa. 

3. Pada umumnya penduduk sangat antusias untuk menerima penyuluhan dan peragaan yang 
diadakan oleh perguruan tinggi, hal ini terlihat dari survey umpan balik yang dilakukan. 
Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat FT.Unsri dirasakan sangat 
bersentuhan langsung dengan kebutuhan penduduk. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penerapan teknologi pembuatan perahu sampan fiberglass adalah untuk meningkatkan 
keahlian dasar teknik mitra dalam membuat perahu fiberglass sehingga diharapkan muncul 
usaha-usaha kecil dan menengah pembuatan perahu fiberglass dan mampu menghasilkan 
produk perahu sesuai dengan kondisi, situasi dan kearifan lokal sungai Krueng Bubon. Metode 
pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua tahap, yaitu; pertama metode pelatihan dasar pembuatan 
perahu dengan materi dasar pengenalan material komposit serat kaca dan resin polyester, teknik 
desain dan pengenalan peralatan kerja serta kesehatan dan keselamatan kerja, kedua pembuatan 
perahu fiberglass. Uji mengendarai dilakukan langsung oleh kelompok nelayan dan tambak di 
area sungai Krueng Bubon dan evaluasi dilakukan 3 kali selama 1 bulan terhadap 10 orang 
anggota kelompok nelayan yang telah menggunakan perahu sampan fiberglass tersebut. Hasil 
pengabdian menunjukkan bahwa proses pelatihan pembuatan perahu sampan fibergglas telah 
dilaksanakan dua tahap dan telah menghasilkan sebuah produk perahu sampan fiberglass 
dengan ukuran dimensi panjang perahu 4 meter, lebar maksimum perahu 60 cm dan tinggi 30 
cm dengan kapasitas penumpang maksimum 2 orang. Hasil pengujian menunjukkan 
menunjukkan perahu sampan fiberglass aman dan layak digunakan di sungai Krueng Bubon, 
kekurangan pada aspek estetika dapat dilakukan perbaikan dengan mengubah bentuk dan alur 
pada pinggir cetakan. 
 
Kata kunci : Perahu Fiberglass, Krueng Bubon, Manufaktur, Nelayan Sungai, Hand Lay-Up 
 
PENDAHULUAN   

Sektor perikanan jumlah nelayan Krueng Bubon berjumlah 22 orang, pemilik usaha 
perikanan berjumlah 3 orang dan buruh usaha perikanan 19 orang [1], dengan panjang  Krueng 
Bubon ± 22,2 km dan lebar 8-10 meter dan panjang sungai yang melalui desa Cot Seumeureung  
± 4 km, dipinggiran sungai terbentang tambak-tambak ikan masyarakat sekitar ± 11 ha yang 
dikelola secara mandiri dan kelompok usaha perikanan [1,2,3].  

Alat kerja utama yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan dan udang di sungai 
Bubon adalah perahu jenis sampan, jaring, bubee (alat perangkap udang) dan alat pancing. 
Perahu sampan yang digunakan terbuat dari pohon kayu jenis meurantee dengan diameter 
pohon 50-80 cm kemudian di bentuk dengan menggunakan pahat kayu dengan ukuran sampan 
rata-rata panjang 4 – 6 meter dan mampu mengangkut penumpang 2-4 orang [3]. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa permasalahan tentang 
perahu sampan kayu, yaitu:  
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a. Untuk membuat perahu sampan tradisional dibutuhkan kayu dengan diameter 60 - 80 cm. 
jumlah bahan kayu yang semakin terbatas dan kerusakan hutan dapat mengganggu 
kelangsungan dan keseimbangan makluk hidup dan dampak bencana alam. 

b. Umur perahu sampan kayu lebih singkat karena pengaruh perawatan dan kondisi kerja 
yang terbuka dan terus menerus terendam didalam air. 

c. Pembuatan perahu membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk satu unit perahu kayu 
dibutuhkan waktu pembuatan 2 – 3 minggu. 

d. Perbaikan atas kerusakan dan kebocoran sangat sukar diperbaiki, jika menggunakan paku 
adakalanya bodi perahu retak dan pecah dan perbaikan biasanya tidak bertahan lama. 

Keunggulan perahu sampan berbahan fiberglass dibandingkan dengan perahu berbahan 
kayu antara lain [4,5] : 
a. Biaya perawatan relatif murah dibandingkan perahu kayu. 
b. Masa pakai bisa mencapai 20 tahun, dimana perahu kayu hanya mencapai 5 tahun 
c. Pembuatan perahu sampan dari fiberglass lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan 

pembuatan perahu kayu. 
d.  Bobot kapal yang dibuat dari bahan fiberglass lebih ringan dan kuat 
e. Perbaikan atas kerusakan dan kebocoran perahu fiberglass lebih mudah ditambal  

METODE PELAKSANAAN 

Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan 
Berdasarkan hasil survey awal yang telah laksanakan dalam kecamatan samatiga, 

terdapat 19 desa yang memanfaatkan sungai Krueng Bubon sebagai area usaha perikanan, 
berdasarkan pertimbangan akses jalan ke lokasi, karakter produktif secara ekonomis, dan 
memiliki hasrat yang kuat untuk berwirausaha, maka prioritas utama kegiatan ini direncanakan 
dilaksanakan di desa Cot Seumeureung Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Propinsi 
Aceh, dan target pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan diagram alir pelaksanaan kegiatan, 
terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan kegiatan 
 
Peralatan dan bahan pembuatan perahu sampan fiberglass 

Peralatan yang digunakan dalam proses pelatihan pembuatan sampan fiberglass 
diantaranya gerinda tangan, gergaji listrik mini, bor tangan, kuas tangan, pisau dompul, wadah 
adukan resin, palu, sarung tangan, masker dan lainnya. 
 Bahan habis pakai yang digunakan dalam pembuatan perahu sampan fiberglass 
diantaranya adalah resin polyester, katalis, fiberglass mat, kayu, triplek dan lainnya. 
 
Penetapan peserta pelatihan 

Peserta pelatihan diseleksi berdasarkan sumber daya manusia (SDM) dasar yang 
dimiliki oleh peserta pelatihan, seleksi dilakukan terhadap 50 orang anggota kelompok 
perikanan yang ada didesa Cot Seumeureung berdasarkan pertimbangan utama adalah peserta 
memiliki ketrampilan dasar dalam hal pertukangan kayu. Dengan jumlah peserta pelatihan 
terbagi dalam 2 kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang tiap kelompok, jadi total 
keseluruhan peserta kelompok berjumlah 10 orang 
 
Penetapan tempat pelatihan pembuatan perahu 

Berdasarkan hasil survey awal di lokasi pelatihan direncanakan dilaksanakan di balai 
desa Cot Seumeureung selama 2 hari dan pembuatan perahu sampan dilaksanakan di lokasi 
pinggiran sungai Bubon tepatnya di area tambak usaha perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan 
Ingin Jaya. 
 
Pelatihan dasar material komposit dan teknik pembuatan perahu 

Adapun jenis material yang digunakan untuk pembuatan perahu ini terdiri dari papan 
kayu lapis atau plywood yang digunakan sebagai tulangan, fiberglass yang berfungsi sebagai 
penguat untuk dinding dan alas perahu karena serat tersebut memiliki sifat kuat dan tahan lama 
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juga mampu tahan dalam kondisi air asin dan larutan asam serta didukung  oleh resin polyester 
yang berfungsi sebagai perekat antara fiberglass dan plywood. Masing-masing material tersebut 
diolah melalui proses pencampuran langsung antar material. Kemudian dioleskan ke bagian 
perahu dengan metode Hand Lay Up.[6,7] 
 
Proses Pembuatan Perahu Sampan Fiberglass 

Proses pembuatan perahu akan dilaksanakan berdasarkan tahapan : desain dan 
pembuatan cetakan, pembuatan perahu sampan, pengecetan perahu sampan fiberglass,  
 
Pengujian dan evaluasi perahu sampan fiberglass 

Pengujian perahu fiberglass dilakukan oleh kelompok nelayan dan tambak area sungai 
Krueng Bubon dan evaluasi dilakukan tiap 10 hari selama 1 bulan (3 kali evaluasi) terhadap 10 
orang anggota kelompok nelayan yang menggunakan perahu sampan fiberglass tersebut. Hasil 
survey dituliskan dalam form penilaian dan evaluasi kelayakan perahu fiberglass. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelatihan desain dan pembuatan cetakan perahu sampan fiberglass 
Cetakan di desain sesuai dengan bentuk perahu kayu nelayan sungai dan pembuatan 

cetakan perahu sampan fiberglass menggunakan perahu sampan kayu yang digunakan oleh 
nelayan setempat, kemudian diatas permukaan sampan kayu tersebut di lapiskan dengan 
menggunakan terpal plastik yang bertujuan agar resin tidak lengket terhadap kayu sampan 
tersebut, dilanjutkan dengan pembersihan permukaan cetakan. 
 
Pencetakan perahu sampan fiberglass 

Pencetakan perahu sampan fiberglass dengan menggunakan resin polyester yang 
diperkuat dengan serat fiberglass, tahapan pertama serat fiberglass di letakkan dipermukaan 
cetakan dengan rapi dan rata, jika terdapat bagian yang tidak sesuai dengan cetakan, serat 
fiberglass dapat di potong dengan menggunakan gunting, setelah semua serat terlihat rapi dan 
rata, dilanjutkan dengan pemolesan serat dengan menggunakan resin polyester, sebelum 
pemolesan resin diaduk dengan menggunakan katalis mepoxe, dilanjutkkan dengan proses 
pemolesan resin diatas permukaan serat fiberglass dengan menggunakan kuas dan pisau 
dompul, ditunjukkan pada Gambar 2.  

Pemasangan serat fiberglass dan pemolesan resin polyester dilakukan secara kontinyu 
dan berulang sehingga terbentuk lampisan fiberglass sesuai dengan ketebalan yang dibutuhkan, 
pada pelatihan pembuatan sampan ini digunakan 5 lapisan serat fiberglass hingga terbentuk 
tebal lapisan 8 – 10 mm. pada bagian tertentu dilakukan penambahan resin dan serat fiberglass 
lebih banyak yang bertujuan untuk menambah kekuatan perahu sampan tersebut. 

Penambahan serat fiberglass dilakukan diatas permukaan serat yang telah di poles 
dengan resin sebelumnya, yaitu dengan menempelkan serat fiberglass baru diatas permukaan 
serat fiberglass yang telah dipoleskan resin sebelumnya, kemudian dilanjutkan kembali 
pemolesan resin pada permukaan serat fiberglass lapisan kedua tersebut. 
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Gambar 2. Metode  Hand Lay-Up pemolesan resin pada fiberglass 

 
Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan perahu sampan fiberglass dari cetakan perahu 

dengan cara menggangkat perahu fiberglass dari cetakan, jika resin perahu telah kering dan 
mengeras, ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Pelepasan perahu fiberglass dari cetakan 
 

Pemasangan Gading Perahu Sampan Fiberglass 
  Pemasangan gading perahu sampan fiberglass menggunakan bahan kayu, dengan cara 
gading dibentuk sesuai dengan ukuran perahu sampan menggunakan gergaji tangan dan listrik 
serta alat ketam kayu untuk merapikan gading, ditunjukkan pada Gambar 4, sebelum gading 
dipasang pada perahu sampan terlebih dahulu permukaan perahu yang kasar dan tidak rapi 
dihaluskan dan dipotong dengan menggunakan gerinda tangan. 
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Selanjutnya gading yang telah terpasang tersebut ditutupi dengan menggunakan serat 
kaca dan resin agar air tidak masuk dan membasahi gading yang terbuat dari kayu tersebut. 
 
Pengecetakan Perahu Sampan Fiberglass  

Pengecetan perahu sampan fiberglass dilakukan dengan menggunakan kuas cat dan 
warna cat kuning sesuai dengan warna Universitas Teuku Umar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pemasangan gading perahu fiberglass 
 

Produk Perahu Sampan Fiberglass 
Produk akhir dari kegiatan ini adalah sebuah perahu sampan fiberglass dengan dimensi 

panjang 4 meter, lebar maksimum 60 centimeter dan tinggi 30 cm, bentuk visual produk perahu 
sampan fiberglass ditunjukkan pada Gambar 14. Perbandingan antara produk akhir perahu 
sampan fiberglass terhadap perahu kayu yang selama ini digunakan oleh nelayan sungai Krueng 
Bubon, ditunjukkan pada Gambar 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gambar 5. Perbandingan perahu fiberglass dan perahu kayu 
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Produk perahu sampan fiberglass ini dibuat sesuai dengan kearifan lokal nelayan 
Krueng Bubon, maka bentuk dan akuran perahu adalah sama dengan bentuk dan ukuran perahu 
kayu yang selama ini digunakan oleh Nelayan Krueng Bubon. 

 
Pengujian dan Evaluasi Perahu Sampan Fiberglass 
Pengujian Perahu Sampan Fiberglass 

Pengujian perahu sampan fiberglass dilakukan pada dua tahapan, tahapan pertama 
dilakukan pada saat perahu telah selesai pemasangan serat kaca dan pemolesan resin polyester 
pada gading perahu sampan, tahapan pengujian pertama dilakukan pengujian mengendarai 
perahu sampan dan mendeteksi adanya kebocoran pada dinding perahu. Pengujian tahapan 
kedua dilakukan, setelah kekurangan baik dan bentuk fisik keseimbangan serta kebocoran telah 
diperbaiki sebelumnya, setelah selesai proses pengecatan mata dilakukan proses pengujian 
tahapan kedua, seperti terlihat pada Gambar 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Proses pengujian perahu fiberglass tahapan kedua 
 
Evaluasi Perahu Sampan Fiberglass 

Evaluasi perahu fiberglass terhadap kelompok nelayan dan tambak area sungai Krueng 
Bubon dilakukan tiap 10 hari selama 1 bulan (3 kali evaluasi) terhadap 10 orang anggota 
kelompok nelayan yang menggunakan perahu sampan fiberglass tersebut.  

 

 
Gambar 7. Hasil evaluasi perahu sampan fiberglass 
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Hasil evaluasi Gambar 7. menunjukkan bahwa perahu sampan fiberglass aman dan 
layak digunakan di sungai Krueng Bubon, yang harus dipertimbangkan untuk proses 
pembuatan perahu sampan fiberglass berikutnya adalah aspek estetika kerapian dan keindahan 
bentuk 

 
KESIMPULAN 

1. Hasil pengabdian menghasilkan sebuah produk perahu sampan fiberglass dengan ukuran 
dimensi panjang perahu 4 meter, lebar maksimum perahu 60 cm dan tinggi 30 cm dengan 
kapasitas penumpang maksimum 2 orang. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perahu sampan fiberglass aman dan layak digunakan 
di sungai Krueng Bubon. 

3. Kekurangan pada aspek estetika dapat dilakukan perbaikan dengan mengubah bentuk dan 
memberikan alur pada pinggir cetakan. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi produk dan promosi bagi usaha 
kerupuk kemplang dalam upaya untuk meningkatkan daya saing.  Manfaat penelitian adalah 
dapat meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan 
pendapatan bagi pemilik usaha kerupuk kemplang. Teknik penarikan sampel adalah purpossive 
sampling dengan pertimbangan lokasi yang berdekatan dan permasalahan yang dihadapi 
responden.  Responden dalam penelitian adalah usaha kerupuk kemplang milik Ibu Devi 
Indriyani dan Ibu Nyimas Atika. Permasalahan yang dihadapi oleh responden adalah 
penggunaan alat potong manual pada proses produksi yang menyebabkan ketebalan kemplang 
tidak sama. Kualitas produk masih kurang baik, disebabkan karena proses penirisan minyak 
goreng yang tidak sempurna. Selama ini responden belum memiliki merek, dan sistem 
penjualannya masih menunggu reseler yang datang. Untuk menyelesaikan masalah di 
atas,maka perlu implementasi strategi produk dan strategi promosi. Strategi produk dilakukan 
dengan penerapan teknologi yaitu penggunaan alat pemotong kemplang yang dapat diatur 
ketebalannya, dan alat peniris minyak. Strategi promosi dilakukan dengan membantu 
responden untuk aktif menggunakan media sosial seperti Facebook, instagram, dan bukalapak. 
Strategi pemerekan (branding) melalui perancangan merek dan ditempatkan pada kemasan, 
kartu nama usaha dan papan nama usaha bertujuan untuk memperkenalkan merek responden. 
Implementasi strategi ini diharapkan merek responden dapat  dikenal luas, sehingga dapat 
meningkatkan omset penjualan memperluas jangkauan pemasaran yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan daya saing.  

Kata Kunci: Daya Saing, Strategi Produk,Strategi Promosi,UKM, Kerupuk Kemplang 
 
 
PENDAHULUAN  

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan strategis dalam pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah. Peranan UKM sangat penting karena memiliki kontribusi dalam 
penciptaan lapangan pekerjaan,perdagangan dan Produk Domestik Bruto (Sarwoko, dkk 2013).  
Menurut data departemen koperasi dan UMKM jumlah UKM sampai dengan tahun 2012 
sebanyak 56.534.592 unit usaha.  Dari jumlah UKM yang ada mampu menyerap tenaga kerja 
sebanyak 97.16%.  Kontribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 59.08% sedangkan usaha 
besar hanya sebesar 40.92% (www.depkop.go.id).Selain kontribusinya terhadap 
perekonomian, UMKM masih menghadapi beberapa permasalahan penting. Menurut Sasono 
dan Rahmi (2014) pada umumnya UKM di Indonesia menghadapi sejumlah keterbatasan yang 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

882 
 

pertama adalah sempitnya waktu untuk memenuhi kebutuhan. UKM menghadapi permasalahan 
dalam mengakses pasar. Keterbatasan kedua adalah permasalahan permodalan yang 
menyebabkan UKM kesulitan mengembangkan usahanya, dan ketiga adalah kurangnya sumber 
daya yang berkualitas disebabkan karena keterbatasan modal sehingga UKM tidak mampu 
untuk memperkerjakan tenaga ahli untuk pekerjaan yang dibutuhkan.  Sejalan dengan 
pernyataan tersebut, lebih jauh lagi menurut Lestari (2015) kendala pemasaran merupakan 
kendala yang cukup besar disamping permasalahan utama yaitu kesulitan permodalan.  

Sejumlah permasalahan di atas merupakan faktor penghambat bagi UKM utnuk 
meningkatkan daya saing. Berdasarkan data UKM Center UI, hanya sekitar 10-16% UKM yang 
kuat dan mampu bersaing (Tedjasukmana, 2014). Terlebih lagi dengan dimulainya pasar bebas 
ASEAN menjadi sebuah tantangan bagi produk UKM Indonesia karena dimungkinkan akan 
masuk produk-produk UKM asing sehingga dapat menyebabkan efek bagi produk UKM dalam 
negeri. 

Propinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang,  tersebar sentra UKM yang 
merupakan ciri khas kota Palembang. Salah satunya adalah UKM kerupuk dan kemplang. 
Sentra UKM kerupuk kemplang berada di Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Kertapati. 
Sebagian besar UKM kerupuk kemplang merupakan usaha rumahan dengan tenaga kerja yang 
berjumlah kurang lebih lima sampai dengan sepuluh orang. Manajemen usaha masih bersifat 
sederhana karena belum adanya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. UKM 
kerupuk kemplang yang menjadi pengamatan penulis adalah usaha kerupuk kemplang milik 
Ibu Devi Indriyani dan kerupuk kemplang milik ibu Nyimas Atika. Dari pengamatan dan 
analisis situasi, permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha adalah proses produksi kerupuk 
kemplang relatif sangat sederhana karena hanya menggunakan peralatan seperti alat potong 
manual yang menyebabkan ketebalan kerupuk tidak sama. Kerupuk kemplang yang dikemas 
dalam plastik juga terlihat berminyak disebabkan proses penirisan minyak yang tidak optimal 
karena hanya menggunakan kertas koran. Pemilik usaha belum menggunakan merek pada 
kemasannya. Saat ini pemilik usaha juga belum menggunakan media promosi untuk 
memperkenalkan produknya dan hanya menunggu reseller yang ada. Sehingga fokus 
permasalahan yang dihadapi adalah masalah standarisasi produk dan strategi promosi yang 
belum optimal. 
 Berdasarkan analisis situasi di atas, maka rumusan masalah adalah "bagaimana 
merancang strategi produk dan promosi untuk UKM kerupuk kemplang?” Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis strategi produk dan promosi bagi usaha kerupuk kemplang dalam 
upaya untuk meningkatkan daya saing.  Manfaat penelitian adalah dapat meningkatkan 
penjualan, memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan pendapatan pemilik usaha 
kerupuk kemplang.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Ruang Lingkup 
Penelitian ini dilakukan pada usaha kerupuk kemplang milik Ibu Devi Indriyani dan Ibu 

Nyimas Atika  yang berlokasi di kelurahan 3 Ulu dan 4 Ulu,  Kecamatan Seberang Ulu 1 
Palembang. 

 
Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel adalah sumber data primer dan 
sekunder. Data primer  dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan observasi.  Metode 
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wawancara dilakukan dengan mewawancarai responden yaitu pemilik usaha kerupuk kemplang 
ibu Devi Indriyani dan Ibu Nyimas Atika. Data primer yang dibutuhkan meliputi informasi 
mengenai proses produksi, produktivitas usaha, tingkat penjualan dan berbagai permasalahan 
usaha. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan tempat usaha, proses produksi dan 
mesin atau peralatan yang digunakan. Data sekunder diperoleh melalui situs resmi kementrian 
koperasi dan UMKM untuk mendapatkan data jumlah UMKM dan kontribusinya terhadap 
perekonomian.  Selain itu data sekunder juga didapatkan dari berbagai literatur maupun jurnal 
ilmiah yang relevan dengan penelitian.  
 
Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling atau teknik 
penarikan sampel dengan tujuan atau pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih adalah usaha 
kerupuk kemplang milik ibu Devi Indriyani dan Ibu Nyimas Atika. Pertimbangan pemilihan 
sampel dalam penelitian ini adalah lokasi kedua unit usaha yang berdekatan sehingga lebih 
efisien, serta kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha.  
  
Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data 
yang mendukung objek  atau permasalahan penelitian, kemudian data akan diintepretasikan  
sesuai dengan situasi, hubungan antar variabel dan antar kejadian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pemasaran Terintegrasi  
Sebuah usaha yang berhasil adalah mampu merencanakan aktivitas pemasaran dan 

membentuk program pemasaran yang terintegrasi. Aktvitas pemasaran yang dimaksud adalah 
bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari variabel produk (product), harga (price), 
tempat (place) dan promosi (promotion) (Kotler dan Keller, 2009). Permasalahan yang dihadapi 
oleh responden adalah standarisasi produk dan tidak adanya strategi promosi. Maka bagian 
selanjutnya akan diuraikan  strategi untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha 
responden yaitu strategi produk (product) dan promosi (promotion). 
 
2. Strategi Produk  

Produk kerupuk dan kemplang responden terdiri dari berbagi varian yaitu kerupuk 
keriting, botor, kemplang ukuran kemasan ½ dan 1 kg serta produk lain yaitu tekwan kering. 
Produsen kerupuk kemplang sangat banyak dan secara umum sama, maka strategi diferensiasi 
sangatlah penting. Diferensiasi adalah strategi merancang perbedaan produk dari pesaing. 
Diferensiasi yang tepat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas produk. Kualitas produk 
dapat ditingkatkan dengan penirisan minyak yang lebih optimal dengan menggunakan mesin 
peniris minyak. Proses pemotongan kemplang milik responden selama ini  menggunakan alat 
pemotong sederhana menyebabkan ketebalan kemplang tidak sama.  Permasalahan tersebut 
dapat diatasi dengan alat pemotong  kemplang yang bekerja dengan memutar. Ketebalan 
adonan kemplang dapat diatur, sehingga responden dapat meningkatkan standarisasi produk. 
Diferensiasi dapat dilakukan dengan kemasan yang rapi dan logo merek yang berbeda dengan 
pesaing. Alat produksi yang digunakan adalah seperti gambar berikut. 
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 Strategi pemerekan (branding) dapat disinergikan dengan strategi produk. Pemilihan 
nama merek yang tepat merupakan keputusan penting. Beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan untuk membentuk nama merek yang bagus adalah perbedaan merek dari 
penawaran pesaing,  mampu menciptakan asosiasi yang baik, kuat dn mungkin unik, mampu 
mencapai kesesuaian dengan rancangan dan kemasan serta citra merek yang diinginkan serta 
mudah diingat dan diucapkan(Shimp, 2014):]. Merek kerupuk dan kemplang biasa 
menggunakan nama pemilik, dengan pertimbangan mudah diingat dan diucapkan.  Usaha 
kerupuk kemplang milik Ibu Devi Indriyani memiliki merek Cek Dung, dipilih dari nama 
kakeknya yang sudah dikenal masyarakat. Sedangkan Ibu Nyimas Atika  memilih nama merek 
“Cek Mas”.   
 Hal lain yang berkaitan dengan nama merek adalah logo merek (brand mark). Desain 
logo yang baik adalah dapat dikenal baik, mampu menyampaikan makna yang sama untuk 
semua anggota target dan menimbulkan perasaan positif (Shimp, 2014).  Tim penulis 
membantu merancang logo dan kemasan responden seperti gambar berikut. 
 

 
  

  Logo merek kerupuk kemplang akan disablon pada plastik kerupuk kemplang. Logo 
merek kerupuk kemplang menggunakan gambar ikan gabus, karena kerupuk kemplang 
memiliki asosiasi kuat dengan ikan. Warna kuning menunjukkan makna semangat yang kuat 
dalam bisnis. Warna biru melambangkan kesegaran ikan, dan warna hijau memiliki konotasi 
produk yang sehat yang mencerminkan kerupuk kemplang tersebut bebas pengawet dan 
pemutih dan menggunakan ikan yang segar.  
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3. Strategi Promosi  

Strategi promosi adalah mengacu pada semua bentuk dasar dari komunikasi pemasaran 
meliputi media massa tradisional (televisi, majalah,dsb), iklan online (Situs, pesan surat 
elektronik, sms, dsb), promosi penjualan (sampel, kupon,rabat, barang-barang premium, dsb), 
public relations dan iklan rilis, sponsorship acara-acara, presentasi bagian penjualan dan 
berbagai bentuk jaminan sebagai sarana komunikasi (Shimp, 2014). Strategi promosi 
merupakan berbagai sarana dan media komunikasi yang terintegrasi dalam bauran pemasaran 
(marketing mix). 

Responden saat ini belum menggunakan strategi promosi dan hanya mengandalkan 
komunikasi dari mulut ke mulut. Keputusan pemilihan media komunikasi harus 
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain segmen pasar yang dituju, anggaran yang 
tesedia dan tujuan strategi promosi. Walaupun skala usaha kerupuk kemplang tergolong usaha 
kecil, namun harus tetap memerlukan strategi promosi, yang bertujuan untuk membangun 
kesadaran merek, memberikan informasi, membujuk, membangun sikap atau maksud 
pembelian merek (Rossiter dan Percy dalam Kotler dan Keller, 2009).  

Responden sebagai pemilik usaha kerupuk kemplang belum melalukan strategi promosi 
yang signifikan. Beberapa media komunikasi yang cukup efisien untuk pengembangan usaha 
dan daya saing adalah melalui : 
1. Media Sosial , pilihan media sosial yang dapat digunakan adalah facebook dan instagram 

dengan jumlah pengguna lebih banyak dibandingkan media sosial lain.  Keuntungan 
mempromosikan produk melalui media sosial adalah lebih efisien karena tidak berbayar 
dan memungkinkan penyebaran berita dari mulut ke mulut yang lebih cepat.  Jangkauan 
media sosial juga sangat luas. Oleh karena itu tim penulis membantu untuk membuat akun 
instagram dan facebook sebagai strategi promosi.  

2. Social market place, merupakan model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak 
hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi 
uang secara online. Pada sistem belanja online ini, sebuah website menyediakan lahan atau 
tempat  bagi para penjual untuk menjual produk-produknya. Contoh marketplace adalah 
tokopedia.com, buka lapak.com, olx.co.id.  Responden menawarkan produknya melalui 
buka lapak dengan pertimbangan bukalapak merupakan social market place yang paling 
banyak dikunjungi oleh konsumen. Bukalapak.com merupakan salah satu situs online 
marketplace terbesar di Indonesia. Pertumbuhan situs ini sebagai e-Commerce terbilang 
sangat pesat (Reza, 2015) 
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3. Pembuatan kartu nama dan papan nama usaha , ditujukan untuk memperkenalkan merek 
kerupuk kemplang. Strategi ini juga bertujuan untuk membangun kredibilitas dan citra 
merek maupun pemilik usaha. 

 
 Strategi promosi dapat bermanfaat bagi pemilik usaha kerupuk kemplang untuk 
memperkenalkan mereknya bukan hanya di wilayah Palembang,namun di luar Pulau Sumatera 
sehingga dapat meningkatkan penjualan dan kedepannya pemilik usaha dapat mengembangkan 
usahanya.  
 
KESIMPULAN  

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tantangan bagi UKM untuk dapat 
meningkatkan daya saing dari masuknya produk-produk UKM asing. Strategi produk dan 
promosi yang diimplementasikan pada penelitian ini dapat menjadi alternatif solusi untuk 
mengangkat UKM khas Palembang agar dapat bersaing serta memperluas jangkauan pasarnya. 
Strategi produk dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan produksi yang lebih modern 
untuk meningkatkan kualitas produk.  Strategi promosi yang cukup efisien dilakukan melalui 
media-media sosial, dan pemilik usaha juga dapat mempromosikan produknya dengan strategi 
pemerekan (branding). Merek dan logo merek yang unik dan berbeda dengan pesaing dapat 
menambah nilai bagi produk kerupuk kemplang.  Pemerintah diharapkan dapat menjadi 
fasilitator dalam upaya mengembangkan UKM dengan berbagai bentuk pembinaan 
bekerjasama dengan dinas yang terkait.  
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ABSTRAK 
 

Salah satu permasalahan utama di kota besar adalah minimnya daya resap air oleh tanah 
sehingga timbul genangan air saat curah hujan cukup tinggi. Kota Malang menjadi ikon Jawa 
Timur dikenal sebagai kota wisata selalu mengalami peningkatan penduduk sehingga berakibat 
pada peralihan fungsi tanah dari pertanian menjadi perumahan. Kelurahan Tlogomas yang 
dipilih menjadi mitra kegiatan merupakan bagian wilayah kota Malang dengan kepadatan 
penduduk sekitar 8000 jiwa/km. Wilayah Tlogomas mempunyai kontur naik turun didominasi 
oleh perumahan penduduk yang saling berdekatan serta di beberapa bagian wilayahnya 
memiliki jenis tanah cukup keras. Permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kegiatan 
pengabdian pada masyarakat ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan tanah untuk 
meresapkan air melalui penerapan lubang biopori sekaligus menginisiasi terbentuknya 
kelompok lingkungan yang kreatif dan mandiri. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai 
metode meliputi ceramah/ diskusi, workshop, praktek dan pemantauan sebagai evaluasi. Hasil 
dari kegiatan adalah terpasangnya 500 biopori di wilayah Kelurahan Tlogomas, Malang, 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan lingkungan terutama bidang sumber 
daya air dan tanah, semakin giatnya kelompok kader lingkungan, serta inisiasi terbentuknya 
usaha pembuatan biopori sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Selain 
itu dengan dipasangnya sebanyak 500 biopori yang tersebar di beberapa wilayah dapat 
membantu menambah lahan resapan air tanah sekaligus sebagai pengomposan alami sampah 
organik. Kelompok mitra juga telah memiliki aplikasi web sebagai sarana informasi dan 
promosi kegiatan lingkungan. 
Kata Kunci: Biopori, Air, Tanah, Lingkungan 

PENDAHULUAN  

Salah satu upaya untuk menjamin ketersediaan air tanah adalah dengan memanfaatkan 
sumur resapan atau biopori.Teknologi biopori diterapkan dengan membuat lubang-lubang pada 
tanah dan menimbunnya dengan sampah organik sehingga dihasilkan kompos. Adanya kompos 
ini menciptakan unsur hara di dalam tanah yang akan meningkatkan daya penyerapan tanah 
terhadap air melalui lubang-lubang kecil (pori) dan akhirnya dapat mengurangi penggenangan 
air [1]. 

Di kota-kota besar, saat ini sudah sangat jarang dijumpai lahan-lahan hijau yang sangat 
luas. Adanya pengembangan area perumahan, pertokoan, atau pusat hiburan menyebabkan 
lahan hijau semakin terbatas. Malang, merupakan salah kota dengan luas wilayah kota sebesar 
252,10 km dan merupakan kota terbesar kedua di JawaTimur setelah Surabaya. Berdasarkan 
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data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik kota Malang, jumlah penduduk di kota Malang 
pada bulan Agustus 2014 adalah 857.891 jiwa dengan nilai pertumbuhan penduduk per tahun 
sebesar 3,14 %. Dari angka tersebut, hasil perhitungan kepadatan penduduk diperoleh 7.448 
orang per km2 [2].  

Data tersebut cukup jelas menggambarkan kondisi perkembangan kependudukan kota 
Malang dimana hal ini tentu erat hubungannya dengan penyediaan sarana perumahan serta 
fasilitas lainnya. Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, tim pengabdi menerapkan 
biopori sebagai solusi konservasi lingkungan dan kemandirian masyarakat di salah satu 
kelurahan kota Malang, yaitu Tlogomas. Kegiatan ini sangat penting karena topografi wilayah 
dengan letak rumah saling berdekatan dan kualitas tanah yang keras menyebabkan rendahnya 
daya infiltrasi. Namun di satu sisi, motivasi dan kepeduliaan masyarakat terhadap tindakan 
perlindungan hidup sangat baik belum diimbangi dengan kapasitas biopori yang ada serta 
penggunaan media informasi sebagai akses komunikasi.  

Pelaksanan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk 1). meningkatkan 
kapasitas biopori yang tersebar di wilayah kelurahan Tlogomas, Malang sehingga kualitas 
lingkungan menjadi lebih baik dan 2). memberikan bantuan pembelajaran, pendampingan dan 
fasilitas yang mendorong kemandirian warga melalui pengetahuan pembuatan biopori dan 
penggunaan media informasi. 

Target kegiatan ini adalah tersedianya tambahan lubang biopori di beberapa wilayah 
kelurahan Tlogomas, Malang di 500 titik dan fasilitas media informasi sebagai sarana 
komunikasi serta promosi khususnya bidang lingkungan. Selain itu diharapkan masyarakat 
memiliki komitmen lebih baik akan pentingnya pemeliharaan lingkungan, pendayagunaan 
lubang biopori secara benar, dan kemampuan menggunakan sarana media informasi sebagai 
inisiasi untuk kemandirian masyarakat. 

Tentu saja akan diperoleh juga manfaat sebagai dampak dari kegiatan ini antara lain 
meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemandirian lingkungan bagi masyarakat 
penerima program. Sedangkan bagi universitas dapat meningkatkan peran akademisi dalam 
praktek nyata serta jalinan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat. 

METODELOGI PENELITIAN 

Kegiatan secara keseluruhan yang akan diterapkan oleh tim pengabdi kepada mitra 
mengikuti langkah-langkah berikut ini. 
1) Penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan manfaat biopori sebagai penyangga air tanah 

dalam menjaga kualitas lingkungan hidup; 
2) Pelatihan pembuatan biopori bagi warga khususnya perwakilan yang ditunjuk oleh 

kelurahan Tlogomas sehingga meningkatkan keterampilan warga dalam mendesain dan 
membuat sendiri tabung biopori; 

3) Pendampingan pemasangan biopori sebanyak 500 titik di beberapa tempat yang sudah 
ditentukan; 

4) Pembuatan website serta pelatihan penerapan website bagi pelaksana di kelurahan 
Tlogomas, Malang  sebagai sarana promosi kegiatan dan kemungkinan membuka peluang 
usaha dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.  

5) Pendampingan dalam perawatan, kegiatan penyuluhan yang berkesinambungan serta 
promosi wilayah  

Kegiatan pembuatan lubang biopori yang dilakukan oleh tim pengabdi menjadi bagian 
rencana pengembangan berbasis lingkungan hidup yang telah dicanangkan oleh kelurahan 
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Tlogomas, Malang dan menjadi program strategis pada tahun 2010-2020 terutama menjadi 
penunjang program pengembangan berbasis lingkungan [2]. 

Nilai keberlanjutan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat di wilayah kelurahan 
Tlogomas adalah melalui pelatihan dan pendampingan pembuatan biopori maka diharapkan 
dihasilkan kader-kader lingkungan yang bisa menjadi penggerak bagi perluasan penerapan 
lubang biopori secara lebih luas. Selanjutnya, melalui pembentukan kelompok usaha dari kader 
lingkungan diharapkan dapat membantu menginisiasi tumbuhnya ekonomi lokal melalui 
penyediaan jasa pembuatan biopori. Pembentukan usaha kelompok pembuatan biopori sudah 
bisa dimulai karena warga telah memiliki kemampuan membuat biopori dan didukung dengan 
adanya fasilitas promosi. Selain itu dengan intensnya disosialisasikan peran konservasi air bagi 
kelangsungan hidup manusia akan menarik minat masyarakat luas dalam menerapkan sumur 
resapan ini. Keterbatasan waktu dan tenaga, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-
kota besar dengan tingkat kesibukan tinggi, menjadi peluang bagi warga Tlogomas sebagai 
pasar usahanya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam mengatasi masalah resapan air sebagai akibat berkurangnya lahan hijau dan 
tertutupnya permukaan tanah oleh sampah akan menganggu fungsi hidrologis tanah dan salah 
satu cara untuk meningkatkan daya resap tanah adalah menerapkan lubang resapan air [3,4]. 
Adanya biopori dapat mengurangi limpasan air hujan sehingga dapat meresapkan lebih banyak 
volume air hujan ke dalam tanah [5]. Pada kasus di kelurahan Tlogomas, penerapan biopori 
yang tersebar di titik-titik daerah khususnya pada daerah lereng yang lebih rendah juga dapat 
mengatasi genangan air yang selama ini terjadi. 

Awalnya kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi seperti ditunjukkan pada Gb.1, dimana 
ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tinggi tergerak untuk ikut berperan dalam 
pembuatan lubang biopori dan memahami pentingnya keberadaan lubang biopori untuk 
menjaga kualitas lingkungan hidup berupa ketersediaan air tanah dan pengolahan sampah 
organik. 

Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai mitra 
inti dalam menjalankan program pengabdian pada masyarakat. Kelompok kecil ini merupakan 
perwakilan dari beberapa Rukun Warga (RW) di kelurahan Tlogomas, Malang.  
 

 

 

 

 

 
                                      ( a )                         ( b ) 
Gambar 1. (a). Suasana sosialisasi dan pembentukan kelompok inti sebagai perwakilan 

masyarakat 
(b). Komitmen mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat 
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Kontur pegunungan berupa daerah naik turun menyerupai lereng-lereng, di sebagian 
besar wilayah Tlogomas akan sangat berpengaruh terhadap jumlah air yang terserap kembali 
ke dalam tanah terutama saat hujan deras. Selain itu jenis tanah di sebagian besar wilayah ini 
merupakan jenis tanah yang keras menyebabkan kapasitas infiltrasi (kemampuan tanah untuk 
meresapkan air) menjadi berkurang seperti yang ditunjukkan pada Gb.2. 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdi selama 6-
8 bulan ternyata memberi dampak peningkatkan jumlah lubang biopori di Kelurahan Tlogomas, 
Malang yaitu sebesar 20% dari keseluruhan lubang yang sudah ada. Namun demikian, jika 
dibandingkan dengan target capaian ideal pada roadmap pengembangan lingkungan tahun 2020 
jumlah ini masih tercapai 40% dari total kebutuhan untuk seluruh wilayah. Pada Gb.3 
merupakan hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim pengabdi, dimana lubang-lubang itu 
telah diisi juga dengan sampah organik dari pekarangan maupun dapur rumah tangga dan hasil 
panenannya  berupa kompos dapat diambil sebagai pupuk tanaman  atau dibiarkan saja 
ditumpuk dengan sampah organik baru. 
 

 

 

 

 

 
 
       
                                            ( a )                                                  ( b )  

Gambar 2. (a). Jenis tanah di sebagian besar wilayah Tlogomas, Malang 
(b). Pemasangan lubang biopori oleh warga 

 

 

 

 

 

 

             
                  ( a )            ( b ) 
Gambar 3. (a). Kondisi lubang biopori berisi sampah organik 

(b). Lubang biopori berfungsi sebagai komposter sederhana 
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Tim pengabdi juga melakukan umpan balik melalui kuisioner dengan beberapa wakil 
warga sejumlah 35 orang untuk menilai dampak apa yang dirasakan melalui kegiatan 
pengabdian masyarakat ini. Hasil rangkuman kuisoner dapat dibaca pada Gb. 4a dan 4b di 
bawah ini. 

Berdasarkan Gambar 4a. dapat diketahui bahwa dengan kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini, sebagian besar warga merasa mendapatkan pengetahuan yang baik dalam hal 
pembuatan lubang biopori serta bagaimana pemeliharaannya. Demikian juga warga 
mendapatkan informasi sehingga meningkatkan wawasan perlunya menjaga lingkungan. Untuk 
mengetahui seberapa tingkat keseriusan mitra atas keberlanjutan program ini Gb. 4b 
memberikan gambaran bagaimana komitmen warga sebagai bentuk tanggungjawab kelestarian 
lingkungan di wilayah Tlogomas, Malang. Selain itu juga dapat diketahui bagaimana respon 
mitra terhadap pelaksanaan kegiatan oleh tim pengabdi yang dinilai berhasil dan adanya 
keinginan untuk mengembangkan kerjasama kembali.  

Respon positif yang diberikan oleh mitra membuktikan bahwa tim pengabdi dapat 
melaksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai dengan komitmen bersama. Seiring dengan itu, 
tim pengabdi masih melaksanakan pemantauan hingga program berakhir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4a. Grafik Persentase penilaian masyarakat atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.c.GrafikProsentasePenilaianKeberlanjutan 

Gambar 4b. Grafik prosentase penilaian keberlanjutan dan kerjasama bersama tim pengabdi 

0 20 40 60

kurang

cukup

baik

sangat
baik

warga mendapatkan
pengetahuan yang
baik dalam hal
pembuatan lubang
biopori serta
pemeliharaannya

warga mendapatkan
informasi sehingga
meningkatkan
wawasan perlunya
menjaga lingkungan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

893 
 

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
yang sudah dilakukan ini antara lain. 
1) Tersedianya lubang-lubang biopori sebanyak 500 buah sebagai resapan air yang secara tidak 

langsung meningkatkan penyebaran lubang biopori di lingkungan Tlogomas, Malang; 
2) Nilai keberlanjutan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat di wilayah kelurahan 

Tlogomas adalah melalui pelatihan dan pendampingan pembuatan biopori menghasilkan 
kader-kader lingkungan yang bisa menjadi penggerak bagi perluasan penanaman biopori 
apakah itu diperuntukan bagi wilayah Tlogomas dan tidak menutup kemungkinan bagi 
wilayah lain; serta  

3) Masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pemeliharaan lingkungan secara mandiri 
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ABSTRAK 
 

Sampah organik merupakan salah satu alternatif bahan baku untuk pembuatan pupuk organik 
(kompos) dan biogas. Sampah organik ini dapat diperoleh dari hasil kegiatan pasar dan 
buangan rumah tangga. Manfaat dari biogas diantaranya adalah mengurangi volume sampah 
yang tidak termanfaatkan, mengurangi pencemaran lingkungan dan bahan bakar alternatif.  
Meningkatnya jumlah tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kelurahan 
Plaju Darat adalah salah satu faktor pendorong pentingnya solusi cara pengolahan sampah 
tersebut dengan menjadikan sampah memiliki nilai tambah yang bermanfaat. Solusi diarahkan 
melalui teknologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan potensi yang tersedia, murah 
dan mudah dilaksanakan. Pemanfaatan sampah organik menjadi biogas melalui proses 
biokonversi. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi 
dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya; kotoran manusia dan hewan, limbah domestik 
(rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam 
kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Tujuan 
dari pengabdian ini adalah sebagai upaya mengembangkan program edukasi kepada masyarakat 
melalui pola-pola yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 
memiliki responsifitas dan tanggungjawab yang tinggi terhadap lingkungannya. Metode yang 
digunakan adalah Participatory Action Reseach. Pendampingan kepada masyarakat ditujukan 
untuk mengetahui secara langsung seberapa pemahaman masyarakat akan materi penyuluhan 
dan pelatihan yang telah dilakukan. Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, pola 
semacam ini juga secara akademis merupakan implementasi nilai-nilai keilmuan dosen yang 
mengemban fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 
Kata Kunci : Sampah Organik, pencemaran lingkungan, Pengolahan, Biokonversi, Biogas 

 

PENDAHULUAN  

Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktifitas 
manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau tidak digunakan lagi. Sampah 
adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari sampah organik, sampah anorganik dan sampah 
B3 yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. 

Pada saat ini Kota Palembang sedang dihadapkan pada masalah penanganan sampah 
domestik yang semakin lama semakin menumpuk. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan 
Tata Kota Palembang, sampah organik merupakan jenis sampah yang mendominasi sampah 
rumah tangga di Kota Palembang (Masterplant Persampahan Kota Palembang, 2012). 
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Persentase sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga di tambah dengan daun-
daun dan kayu sekitar 49,4% berat basah. Sedangkan jumlah sampah organik yang berasal dari 
beberapa pasar di kota Palembang pada tahun 2012 dari hasil olah data dalam Masterplan 
persampahan Kota Palembang adalah sebesar 1020 Ton/hari atau 2717 m3/hari. Sampah yang 
dihasilkan dari kegiatan padat di Palembang umumnya berasal dari bagian tubuh hewan atau 
tumbuhan yang tidak dimanfaatkan. Kecamatan Plaju memiliki 3 Pasar Tradisional, dari ketiga 
pasar tradisional tersebut terletak di Kelurahan Plaju Darat. Data statistik yang ada di 
Kecamatan plaju menunjukkan Dari ketiga Pasar Tradisional tersebut dan sampah rumah 
tangga, jumlah sampah organik yang dihasilkan adalah 241,20 Ton/hari. Tempat Pembuangan 
Sampah (TPS) sementara dari Kecamatan Plaju terletak di kelurahan Plaju darat berada di Jalan 
Tegal Binangun Plaju darat. Kekurangan armada penggangkut sampah dari TPS Sementara ke 
Tempat Pembuangan sampah Air (TPA) menyebabkan masih banyaknya sampah yang tidak 
terangkut.   Salah satu kebiasaan masyarakat dalam menangani sampah adalah dengan 
membakarnya atau menumpuk karena hanya ditimbun. Di lokasi pemukiman, biasanya sampah 
yang tidak terangkut dibakar di sudut-sudut pekarangan entah itu pada pagi atau malam hari 
karena jika tidak dibakar munculnya bau yang tidak sedap yang sangat mengganggu.  

Kematian bagi penderita penyakit asma atau bonkhitis. SO2 juga sebagai salah satu 
penyebab hujan asam.  

 

    

    
 

       
 

   
Gambar 1. Kondisi lokasi Pengabdian 

           
Setelah melakukan survey melalui Tanya jawab dengan masyarakat di Kelurahan Plaju 

Darat. Dari permasalahan yang ada dimana sampah pasar tradisional dan sampah rumah tangga 
adalah kebanyakan masyarakat atau ibu rumah tangga membuang sampah rumah tangga 
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mereka tersebut langsung ke lingkungan tanpa melalui  pemisahan antara sampah organik dan 
sampah anorganik sehingga sampah tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. 
Sampah tersebut hanya ditumbuk tanpa dilakukan pengolahan. Tumpukan sampah tersebut 
menimbulkan bau yang tidak sedap. 

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan prioritas yang harus ditindaklanjuti 
dengan mengelolah sampah organik  tersebut menjadi produk yang bermanfaat yaitu biogas. 
 Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari 
bahan-bahan organik termasuk di antaranya; kotoran manusia dan hewan, limbah domestik 
(rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam 
kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida 
(Pambudi, 2008). 

Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat populer digunakan untuk 
mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil Mengurai dan 
sekaligus mengurangi volume limbah buangan. Metana dalam biogas, bila terbakar akan relatif 
lebih bersih daripada batu bara, dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon 
dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen 
limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan 
global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon 
yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer 
tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan 
bakar fosil. 
Saat ini, banyak negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik dari 
limbah cair maupun limbah padat atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan biologi mekanis 
pada tempat pengolahan limbah 

Biogas sebagian besar mengandung gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2), dan 
beberapa kandungan yang jumlahnya kecil diantaranya hydrogen sulfida (H2S) dan ammonia 
(NH3) serta hydrogen dan (H2), nitrogen yang kandungannya sangat kecil. Energi yang 
terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi metana (CH4). Semakin tinggi kandungan 
metana maka semakin besar kandungan energi (nilai kalor) pada biogas, dan sebaliknya 
semakin kecil kandungan metana semakin kecil nilai kalor. Kualitas biogas dapat ditingkatkan 
dengan memperlakukan beberapa parameter yaitu : Menghilangkan hidrogen sulphur, 
kandungan air dan karbon dioksida (CO2). Hidrogen sulphur mengandung racun dan zat yang 
menyebabkan korosi, bila biogas mengandung senyawa ini maka akan menyebabkan gas yang 
berbahaya sehingga konsentrasi yang di ijinkan maksimal 5 ppm. Bila gas dibakar maka 
hidrogen sulphur akan lebih berbahaya karena akan membentuk senyawa baru bersama-sama 
oksigen, yaitu sulphur dioksida /sulphur trioksida (SO2 / SO3). senyawa ini lebih beracun. Pada 
saat yang sama akan membentuk Sulphur acid (H2SO3) suatu senyawa yang lebih korosif. 
Parameter yang kedua adalah menghilangkan kandungan karbon dioksida yang memiliki tujuan 
untuk meningkatkan kualitas, sehingga gas dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. 
Kandungan air dalam biogas akan menurunkan titik penyalaan biogas serta dapat menimbukan 
korosif (Pambudi, 2008). 

Komposisi biogas bervariasi tergantung dengan asal proses anaerobik yang terjadi. Gas 
landfill memiliki konsentrasi metana sekitar 50%, sedangkan sistem pengolahan limbah maju 
dapat menghasilkan biogas dengan 55-75%CH4 
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Tabel 1. Komposisi biogas 
Komponen %

Metana (CH4) 55-75

Karbon dioksida (CO2) 25-45

Nitrogen (N2) 0-0.3

Hidrogen (H2) 1-5

Hidrogen sulfida (H2S) 0-3

Oksigen (O2) 0.1-0.5

Sumber: Sodikin 2011 
 

METODELOGI PENELITIAN 

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka ditempuh langkah-langkah 
sebagai berikut : 
1. Menghubungi Lurah Plaju Darat untuk mendiskusikan topik pengabdian yaitu 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plaju  Propinsi Sumatera Selatan Dalam Pembuatan 
biogas dari sampah organik melalui proses biokonversi dan mendata Rukun Tetangga serta 
warga masyarakat yang akan terlibat sebagai calon peserta pelatihan. 

2.  Menyelenggarakan Penyuluhan dan pelatihan, dengan materi: 
a. Pentingnya Kebersihan lingkungan (Membuang sampah pada tempatnya dengan 

memisahkan sampah organik dan sampak anorganik) 
b. Pengolahan Sampah secara umum 
c. Pengolahan dan pemanfaatan sampah organik 
d. Teknologi Proses pengolahan sampah organik menjadi biogas  
e. Peningkatan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan peralatan biogas  

3. Praktek / Pendampingan di Lapangan  (Feeding Trial). 
4. Analisis kelayakan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Melakukan Pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat tentang tujuan dari 
kegiatan pengabdian. 

Pelaksanaan program dengan mendatangi langsung lokasi mitra tujuan Pengabdian dan 
bersilaturrahmi dengan aparatur pemerintahan setempat. Adapun hasil koordinasi tim dengan 
camat, lurah dan ketua Rukun Tetangga diantaranya kesepakatan jadwal kegiatan, tempat 
penyelenggaraan, agenda kegiatan, termasuk pendataan peserta penyuluhan dan pelatihan dari 
masing-masing lokasi kegiatan pengabdian yang dikoordinir langsung oleh Kelurahan Plaju 
darat yang berkoordinasi dengan camat plaju darat dan Ketua RT yang ada dilingkungan 
kelurahan. 
Program yang kami rancang dan usulkan untuk diselenggarakan di dua RT yang ada di 
kelurahan plaju darat mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari pemerintahan setempat 
beserta jajarannya. Khususnya Lurah Plaju darat yang langsung mempasilitasi rencana kegiatan 
pengabdian yang akan dilaksanakan. Secara langsung dengan penuh penghargaan dan 
penghormatan Lurah Plaju darat beserta masyarakat menyambut Tim Pengabdian dengan 
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tangan terbuka dan  mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammmadiyah 
Palembang karena telah bersedia memfasilitasi warga melalui penyelenggaraan kegiatan 
Pengabdian. 
 
2. Melakukan penyuluhan untuk tentang Lingkungan sehat, Pengolahan sampah, 

pemasyarakatan dan pengolahan sampah organik menjadi biogas.  
Penyuluhan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap 

lingkungan. 
Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan pemaparan materi Lingkungan sehat, 

pengolahan sampah dan pemanfaatan sampah organik menjadi biogas,  
Adapun alur pelaksanaan program Pengabdian ini dimulai dari 1) Tahap persiapan, yang terdiri 
dari tahap (a) penyiapan administrasi (b) melakukan koordinasi pejabat setempat c) Menyiapan 
materi Penyuluhan Yaitu Lingkungan sehat, pengolahan sampah,  pengolahan sampah organik 
menjadi biogas, biogas sederhana, instalasi alat biogas (d) menyiapkan jadwal sosialisasi yang 
menyesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang telah terprogram. 2) Tahap pelaksanaan yang 
terdiri dari : (a) melakukan sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan (b) Diskusi mengenai 
pemahaman wawasan dan keterampilan yang telah dikuasi masyarakat. 
 

   
 

   
  

   
 

   
Gambar 2. Dokumentasi kegiatan penyuluhan 

 
3. Pelatihan Pengolahan sampah organik menjadi biogas 

Materi pelatihan yang dipaparkan adalah tentang: (a) Lingkungan sehat (b) Pengolahan 
sampah, (c) Pemanfaatan sampah organik menjadi biogas, (d) Pembuatan reaktor biogas, (e) 
Instalasi reaktor biogas. Pada pelatihan ini diperagakan cara pemilahan sampah berdasarkan 
jenisnya, pembuatan reaktor biogas, cara instalasi alat reaktor 
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’    
Gambar 4. Kegiatan pelatihan 

 
4. Pelatihan Pembuatan Alat Reaktor Biogas 

Pelatihan pembuatan reaktor biogas kepada masyarakat dilakukan dengan praktek 
langsung pembuatan reaktor biogas. 

Peralatan reaktor biogas terdiri dari 7 bagian utama yaitu: Inlet (Tempat kotoran/sampah 
masuk, Reaktor (ruang anaerob), Outlet (Tempat keluar gas, Selang gas, Klep Pengaman, 
Penampung gas, Kompor 
Desain Reaktor Biogas seperti gambar 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Desain Reaktor Biogas (Model tabung digester) 
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Cara pembuatan biogas 
1. Mencampur sampah organik dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 

pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan kedalam 
digester 

2. Mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama 
kran gas yang ada diatas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada 
didalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran 
sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. 

3. Melakukan penambahan starter (banyak dijual dipasaran) sebanyak 1 liter. Setelah digester 
penuh, kran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. 

4. Membuang gas yang pertama dihasilkan pada karena yang terbentuk adalah gas CO2, 
setelah itu baru terbentuk biogas. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27% maka biogas 
akan menyala. 

5. Pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor 
gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini sudah bisa menghasilkan energi biogas 
yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau Selanjutnya, digester terus diisi lumpur 
sampah organik secara kontinyu sehingga dihasilkan biogas sampah organik menjadi 
biogas selain menghasilkan gas metan untuk memasak juga mengurangi pencemaran 
lingkungan, menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair dan yang lebih 
penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak 
bumi yang tidak bisa diperbaharui (Pambudi, 2008).  

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program Ipteks bagi masyarakat 
(IbM) di kelurahan plaju darat adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program Iptek bagi masyarakat memberikan 

dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari saat pelatihan  dengan materi 
Pengolahan sampah, pembuatan biogas sederhana, menanamkan rasa memiliki dan 
menigkatkan nilai ekonomis, keterampilan dapat berjalan dengan baik. 

2. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pemasyarakatan 
pengolahan dan pemanfaatan sampah organik menjadi produk yang bermanfaat.   

3. Penggunaan biogas sebagai energi alternatif sangatlah menjanjikan karena energi yang ada 
saat ini semakin menipis dan didalam pasar harga gas terus merangkak naik. Model tabung 
digester sangat bagus untuk diterapkan namum dalam hal ini cukup membutuhkan biaya 
untuk membuat instalasinya 
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ABSTRAK 
 

IbM kelompok tani Rente Rejo 1 dan Rente Rejo 2 wilayahnya masuk dalam hutan lindung 
register 20 Pesawaran Lampung, agar kelestarian hutan tidak terganggu, diupayakan 
pemanfaatan lahan dengan tanaman yang toleran terhadap naungan tegakan pohon, yaitu 
dengan pemanfaatan klon nilam spesifik dalam naungan hasil penelitian iradisi sinar gamma 
dengan menerapkan teknis budidaya dengan baik dan benar, dengan tujuan memanfaatkan klon 
hasil penelitian iradiasi sinar gamma dengan produksi 15 ton/ha/musim. Perbaikan  budidaya 
dengan penerapan teknis budidaya yang disusun berdasarkan buku pedoman yang mudah 
diaplikasikan oleh petani nilam.  Guna mencapai hal tersebut dilakukan demonstrasi plot pada 
lahan seluas 6000 m2 serta pelatihan. Adapun pelaksanaan budidaya nilam dilakukan 
pentahapan kegiatan, yaitu pengolahan tanah, pembuatan bangunan pembibitan, pengadaan 
setek, pemeliharaan pembibitan, pembuatan bedengan pertanaman di lapangan, pemeliharaan 
dengan pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama penyakit, dan penentuan waktu 
panen dan panen terna/brangkasan.  Untuk kegiatan pelatihan dilaksakan dalam bentuk praktik 
langsung dilapangan berdasarkan kegiatan budidaya. Hasil evaluasi diperoleh bahwa rata-rata 
pemahaman petani terhadap aktifitas budidaya pada awal kegiatan baru  mencapai 42,4 % dan 
akhir kegiatan telah mencapai 100 %.  Hal tersebut didukung dengan analisis chi kuadrat 
dengan nilai 5,36 dan nilai table 3,48 taraf uji 5 %. 
 
Kata kunci : Irradisi sinar gamma, nilam aceh, hutan lindung, dan spesifik naungan. 
 
 
PENDAHULUAN 

Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, mata pencaharian 
penduduknya adalah Petani 90 %, dan 10 % pedagang, pegawai negeri, pertukangan dan buruh 
pabrik, dengan jumlah penduduk 4.266 jiwa, yaitu 2.218 laki-laki dan 2.048 perempuan.  
Adapun desa berada pada kawasan hutan register 20  dibawah pengawasan KPHL Pesawaran.  
Pengelolaan hutan lindung tersebut berdasarkan Surat Perintah Bupati Pesawaran 
No.800/389/SP/IV.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Wilayahnya   terletak pada 5° 07’ 30  ̋  
s.d 5° 48’ 15  ̋ LS dan 104° 56’ 15’’ s.d 105° 11’ 15’’ BT, elevasi 0 - 1.604 mdpl, tofografi 
datar hingga berbukit, Curah hujan tertinggi  bulan Desember  424,50 mm dan 23 hari hujan.  
Jenis tanah Regosol,  Gleisol, Kambisol, Podsolik. Tata Hutan seluas 10,903 ha, yaitu HL Reg. 
20 Pematang Kubuato seluas 7,050 Ha, HL.  Kawasan hutan dikelolah masyarakat dengan 
ladang berpindah, pembukaan hutan untuk areal budidaya, penebangan pohon untuk kebutuhan 
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perumahan tanpa memperhatikan fungsi ekosistem/hidroorologis, sehingga fungsi hutan untuk 
ekosistem mengalami degradasi lahan dan hutan. Akibatnya sekitar 90 persen wilayahnya 
berkategori agak kritis hingga kritis. Adanya praktik penyalahgunaan hutan dan pola bertani 
mengakibatkan lahan kritis untuk ditanggulangi agar deforestasi hutan ke non hutan dihentikan 
melalui  pragram pembudidayaan tanaman nilam tanpa merusak tanaman hutan, dengan upaya 
tersebut kualitas hutan dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui rehabilitasi lahan dan hutan 
dapat dilakukan (Monografi KPHL Pesawaran, 2014).  

Pengusahaan budidaya nilam yang dilaksanakan oleh petani masih menggunakan klon 
lokal serta praktik budidaya yang belum optimal, akibatnya produksi yang diperoleh rendah, 
hingga saat ini (tahun tanam akhir musim hujan tahun 2013) produksi berat basah yang dicapai 
rata-rata 3.500 kg/ha,  sedang hasil penelitian dengan iradiasi sinar gamma dan spesifik lokasi 
dengan naungan di atas 15 ton/ha/musim (Tahir, 2013).  Melihat fenomena tersebut perlu upaya 
agar animo masyarakat dalam mengusahakan budidaya nilam tidak mengalami kemunduran 
dan penghentian usaha, yaitu dengan penyuluhan dan demplot (Demonstrasi Plot) hal tersebut 
dimaksudkan agar petani dapat belajar sambil bekerja.  Untuk mengoptimalkan dilaksanakan 
inventarisasi pengelolaan budidaya dan analisis situasi dengan model SWOT untuk 
memecahkan solusi perbaikan budidaya. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan IbM, yaitu kegiatan penjajakan dan pengurusan izin, penyiapan 
sarana kegiatan, pengadaan Klon Nilam, pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman dan 
demonstrasi plot budidaya tanaman (Dirjenbun, 2012), yaitu dari bulan Februari sampai dengan 
September 2016.  Adapun tahapan program IbM tersebut dilaksanakan : 

1. Demplot Klon Nilam Hasil Iradiasi 
2. Praktek Baik Budidaya  

Khalayak Sasaran 
Khalayak sasaran kegiatan ini adalah kelompok tani Rente Rejo 1 dan kelompok tani 

Rente Rejo 2 yang anggota terdaftar masing-masing 20 kepala keluarga,  
 
Evaluasi Pelaksanaan 

Evaluasi kegiatan akan dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu evaluasi awal, evaluasi proses, 
dan evaluasi akhir kegiatan.   
 
Hasil dan Luaran yang Dicapai 

Hasil penilaian rata-rata pengetahuan petani peserta IbM sebelum pelaksanaan 
p r o g r a m  baru mencapai  42,4 % dan setelah pelaksanaan meningkat mencapai 100 % yang 
disajikan pada Tabel 1. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Gambaran Pemahaman Petani Peserta IbM Terhadap Pengelolaan Tanaman Nilam 
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No Gambaran Umum Sebelum Pelaksanaan
IbM 

Setelah Pelaksanaan
IbM 

1 Mengenal Tanaman 10 100 
2 Pengetahuan Budidaya 15 100 

3 

Pelaksanaan Budidaya
-   Waktu Tanam 
- Pembibitan 
- Pemupukan 
- Pengendalian 

Gulma 
- Pengendalian 
Hama 

d li

           7,5 
5,3 
25,7 
65,7 
60,5 

 
56,5 

45

100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 Rata-rata 42,4 100 

 

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa animo petani dalam mendapatkan pengetahuan 
dan keterampilan dalam pelaksanaan budidaya tanaman nilam sangat tinggi.  Selain itu, 
pelaksanaan penyuluhan dan pengenalan budidaya dilaksanakan di lapangan dimana  tanaman  
nilam  tersebut  ditanam. Keuntungan  lain  dari  kegiatan pembelajaran sambil praktik 
mendorong petani lebih memahami dengan cepat dibanding dengan hanya dilakukan di ruangan 
atau berupa simulasi.  Model pelaksanaan demplot dan jenis kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan umur tanaman disajikan pada Tabel 2. Selain itu, adanya peningkatan pemahaman 
petani terhadap pengelolaan tanaman nilam di lapangan didukung dengan dibuatnya buku 
pedoman budidaya tanaman nilam.  Buku pedoman tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan 
aktifitas penanganan tanaman di lapangan.   

Secara ringkas penanganan tanaman di lapangan adalah dengan pengadaan bibit/setek 
pucuk 5 ruas, media pembibitan dengan polybag dengan media top soil dan pupuk kandang 
dengan perbandingan 2 : 1, pembibitan dilakukan dengan naungan dengan masa waktu 4 
minggu, penanaman dilakukan menggunakan jarak tanam 80 cm x 50 cm (25.000 tanaman/ha).  
Dosis pupuk, yaitu 200 kg Urea, 100 kg untuk masing-masing TSP dan KCl, aplikasi dilakukan 
dua minggu setelah tanaman dan saat tanaman telah berumur dua bulan.  Adapun jenis hama 
dan penyakit yang harus diwaspadai (Yan Nuryani, 2006; Rosman., dkk, 1998; Asman., dkk, 
1998) adalah, Penyakit layu bakteri disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum, nematoda 
antara lain Pratylenchus brachyurus, Meloidogyne incognita,  Radhopolus similis, sedang 
Penyakit budog diperkirakan disebabkan oleh virus. Hama yang menyerang tanaman antara 
lain; belalang, kutu daun tungau dan ulat daun. Belalang dan ulat daun dapat menyebabkan 
tanaman gundul sehingga menurunkan produksi (terna). Serangan kutu daun dan tungau dapat 
menyebabkan daun menggulung dan berkeriput (keriting), sehingga mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman. Serangan hama menyebabkan produksi menurun terutama karena pada 
umumnya bagian tanaman yang banyak diserang adalah daun.  Aktifitas petani saat penanaman 
nilam di lapangan disajikan pada Gambar 1 
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Gambar 1.  Aktifitas Penanaman Nilam di Lapangan 

 

Hasil kusioner dengan uji Chi Kuadrat (2) menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
pemahaman tentang budidaya tanaman nilam sebelum dan sesudah dilaksanakan penyuluhan 
dan demplot tanaman, yaitu ditunjukkan dengan nilai hitung pada taraf uji 5% sebesar 5.36 
dengan nilai Chi Kuadrat tabel 3.481.  Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat (2), petani lebih 
memahami arti pengelolaan tanaman berdasarkan umur tanaman.  Hal ini berarti bahwa konsep 
budidaya berdasarkan keekologian atau spesifik lokasi dalam pertanaman budidaya tanaman 
nilam mutlak diperhatikan. 

 
Tabel 2. Schedule Budidaya Pertanaman Nilam di Lapangan 

 
No 

 
Kegiatan 

Bulan  
Keterangan 1 2 3 4 5 6

1 Pembabatan semak atau gulma 
(minggu III) 

x      Pembabatan dilakuakn 
guna memudahkan 
pelaksanaan pembajakan 

2 Pengolahan dan  penggemburan 
tanah (minggu I lahan dibiarkan 
terbuka selama seminggu) 

x      Selain pengolahan tanah juga 
dibuat saluran drainase 

3 Pembuatan bedengan dan 
perataan tanah pertanaman di 
lapangan (Minggu III) 

x      Waktu tersebut juga 
dilakukan pemberian pupuk 
organik sebanyak 20 ton/ha. 

4 Pengajiran dan pembuatan 
lubang tanam (Minggu iv) 

x      Guna mengoptimalkan 
populasi persatuan luas 
tanam 

5 Penanaman (dalam minggu 
tersebut telah turun hujan 
minimal  dengan curah hujan 
>20 mm) bibit yang ditanam 
adalah bibit polybag dan 

 x     Bila hujan tidak turun hingga 
7 hari setelah tanam 
dianjurkan dilakukan 
penyiraman. 
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dilakukan pemupukan urea 
pertama. 

6 Pengendalian hama daun (dua 
minggu setelah tanam) dan 
waktu yang bersamaam 
dilakukan pengamatan gejalah 
penyakit budog. 

 x     Insektisida yang digunakan 
adalah kontak dengan 
konsentrasi 2cc/liter air. 
Untuk mencegah serangan 
hama daun pada daun yang 
telah mulai muncul 

7 Pembunbunan tanaman 
dilakukan pada minggu ke tiga 
setelah tanam sekaligus 
pengendalian gulma tahap 
pertama 

 x     Untuk menghindari rebahnya 
tanaman 

8 Pemupukan bulan ke dua   x    Dibenamkan sekitar 
perakaran tanaman 

9 Menyanggah tanaman yang 
rebah serta memangkas cabang 
yang tidak tumbuh normal ( 
Pertumbuhan tidak normal) 

  x    Agar tanaman tidak mudah 
robah 

10 Penegndalian hama dan penyakit    x   Pengendalian hama daun 
11 Pengendalian gulma tahap ke 

dua 
   x   Dilakukan sebelum tanaman 

menutup seluruh areal 
12 Pengairan, yaitu dilakukan 

penyiraman bila tiga minggu 
tidak turun hujan 

   x   Untuk mencegah 
pertumbuhan vegetative tidak 
optimal 

13 Pemupukan tahap ke tiga    x   Pemupukan dianjurkan 
setelah turun hujan  

14 Pemupukan tahap ke empat     x  Penggunaan pestisida tidak 
dianjurkan hingga panen 

15 Panen     x  Dianjurkan pada sore hari dan 
tidak turun hujan 

16 Penanganan brangkasan hasil 
panen (brangkasan tidak 
disimpan sampai 1 bulan) 

    x x Bila belum disuling 
disimpang dalam kondisi 
kering. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, berupa Ipteks bagi masyarakat (IbM) yang 

telah dilaksanakan memberikan efek positip, yaitu pengetahuan petani peserta sebelum 
pelaksanaan kegiatan baru mencapai  49,1  %  dan  setelah  pelaksanaan  selesai  
pengetahuan tersebut meningkat menjadi 100%. 

2. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan mengikuti perkembangan pertumbuhan tanaman. 
Berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh hasil terna panen sejumlah 15,34 ton/ha.  Adapun 
kegiatan budidaya yang dilaksanakan meliputi, 

a. Pelaksanaan pembibitan 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

907 
 

b. Persipan lahan 
c. Penanaman tanaman nilam 
d. Pemupukan 
e. Pengendalian Gulma 
f. Pengendalian hama  dan penyakit 
g. Panen 
3. Berdasarkan uji Chi Kuadrat (2) menunjukkan adanya perbedaan yang nyata  pemahaman 

tentang budidaya tanaman nilam sebelum dan sesudah dilaksanakan penyuluhan dan 
demplot tanaman, yaitu ditunjukkan dengan nilai hitung pada taraf uji 5% sebesar 5,36 
dengan nilai Chi Kuadrat tabel 3.481 

Saran 
Untuk pelksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Ipteks bagi 

masyarakat(IbM) terlaksana dengan baik sebaiknya untuk melaksanakan kegiatan penanaman 
tanaman atau demplot dilaksanakan awal tahun, yaitu bulan Februari karena waktu tersebut 
masuk dalam musim hujan. 
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ABSTRAK 
 

Sampah merupakan persoalan yang harus ditanggulangi mengingat dampaknya yang berbahaya 
bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu sumber sampah adalah sampah rumah tangga, 
sampah sisa pertanian dan perkebunan, yang digolongkan sebagai sampah organik. Sampah 
organik dapat diolah menjadi produk yang lebih berdaya guna yaitu melalui proses 
pengomposan. Pengomposan adalah proses penguraian bahan-bahan organic secara biologis 
oleh mikroba baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Hasilnya berupa pupuk kompos 
berwujud cair dan padat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk merancang 
dan membuat alat pengolahan sampah organik yang dilengkapi alat pencacah dan pengompos. 
Peralatan ini diperkenalkan kepada warga Desa Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, 
Kabupaten Ogan Ilir. Mengingat lahan yang cukup luas maka jumlah sampah organik yang 
dihasilkan juga banyak. Pupuk kompos yang dihasilkan dari alat pengolah sampah organik ini 
dapat membantu para petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Dengan adanya 
kegiatan ini, 100% responden perempuan tertarik untuk menggunakan kompos, dan hanya 
2,94% responden laki-laki yang tidak tertarik akan penggunaan pupuk kompos bagi budidaya 
tanaman. 
 
Kata kunci : Alat Pengolah Sampah, Pupuk Kompos, Sampah Organik 
 

PENDAHULUAN  

Seluruh lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota akan selalu bersinggungan 
dengan sampah. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa 
kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat [1]. Sampah tersebut 
dibagi menjadi tiga yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan 
sampah spesifik. Sampah rumah tangga dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga. 
Sampah sejenis sampah rumah tangga dihasilkan dari kegiatan industri, fasilitas sosial, atau 
fasilitas umum yang berbentuk seperti sampah rumah tangga, tetapi tidak tergolong tinja dan 
sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 
beracun, dan sampah yang berasal dari bencana atau kegiatan yang tidak periodik. Sampah 
rumah tangga dapat digolongkan lagi menjadi sampah organik dan non-organik, seperti terlihat 
pada gambar 1. 
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Gambar 1. Penggolongan Sampah Rumah Tangga [1] 

 
Kehidupan sehari-hari berkaitan erat dengan penggunaan bahan-bahan organik dan 

anorganik, yang setiap bahannya akan menghasilkan sisa berupa sampah. Begitu juga di bidang 
pertanian dan perkebunan, akan selalu menghasilkan limbah berupa potongan tanaman, 
dedaunan, kulit buah, dan lain-lain. Golongan sampah atau limbah organik ini mudah diolah 
oleh bakteri menghasilkan produk yang lebih bermanfaat. Penanganan limbah yang baik 
tentunya akan menghidarkan dari berbagai penyakit, mengurangi polusi udara, tanah, dan air. 

Selama ini, sisa sampah atau limbah organik ini dibuang begitu saja dalam bentuk 
tumpukan di pinggir jalan, sawah atau kebun. Semakin lama jumlah sampah ini akan semakin 
menumpuk. Akibat lainnya adalah bau tidak sedap yang dihasilkan oleh sampah organik ini 
karena mengandung senyawa ammonia akan sangat mengganggu pernafasan. Limbah ini juga 
menghasilkan cairan yang akan merusak air tanah, struktur tanah dan unsur hara di dalam tanah. 
Limbah organik ini dapat diolah menjadi produk yang lebih berdaya guna yaitu melalui proses 
pengomposan. Mengingat dampaknya yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, maka 
dibutuhkan perancangan dan pembuatan alat yang berhubungan dengan pengolahan sampah 
organik.  

Peralatan pengolah sampah organik ini akan diperkenalkan kepada warga Desa Ulak 
Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini merupakan salah satu 
desa binaan Universitas Sriwijaya [2]. Desa ini adalah salah satu dari 241 desa yang ada di 
wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja 
dengan luas ± 4,00 Km2. Berdasarkan data dari profil camat Tanjung Raja, jumlah penduduk 
Desa Ulak kerbau Baru berjumlah 450 KK, terdiri dari 1.523 jiwa.  

Potensi Desa Ulak Kerbau Baru yang dapat dikembangkan terdiri dari 3 (tiga) bidang, 
yaitu: pertanian dan perkebunan, peternakan, dan Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satu 
yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan baru atau untuk mengurangi biaya 
operasional adalah di bidang pertanian dan perkebunan, yaitu melalui pengolahan sampah 
organiknya sehingga dihasilkan pupuk kompos. Mengingat lahan yang cukup luas, yaitu 
persawahan ± 70 Ha dan perkebunan ± 27 Ha, hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber 
sampah organik (didapat dari sisa hasil pertanian dan perkebunan).  

Seperti didefinisikan diatas, jenis sampah yang akan diolah merupakan sampah organik 
yang tak bisa didaur ulang. Umumnya pengelolaan sampah jenis ini hanya ditumpuk/ditimbun, 
dikumpulkan, untuk kemudian dibuang ke TPA. Sampah organik ini dapat terurai secara alami. 
Sampah organik ini dapat diolah menjadi tiga macam produk yaitu kompos, pupuk cair, dan 
briket. Ketiganya merupakan produk yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomis. 
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 Pengomposan merupakan proses penguraian sampah oleh mikroorganisme secara 
biologis. Pengomposan dapat berlangsung secara aerob amupun anaerob [3]. Proses aerob 
(dengan udara) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: dibuat di ruang terbuka, rasio antara C dan N 
lebih kecil dari 30:1, kadar air 40-50%, derajat keasaman (pH) 6-8, suhu optimum 
pengomposan 45-60oC, lama pembentukan 40-50 hari, serta tidak menimbulkan bau busuk. 
Sedangkan proses Anaerob (tanpa udara) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  dibuat di ruang 
tertutup, rasio antara C dan N lebih besar dari 30:1, kadar air 30-40%, suhu optimum 
pengomposan 35-45oC, lama pembentukan 10-80 hari, dan menimbulkan bau busuk.  

 Pengomposan juga dapat dipercepat dengan bantuan bakteri/mikroorganisme tambahan. 
Jenis pupuk kompos yang akan dibuat kali ini dibantu dengan bakteri Effective Miroorganism-
4 (EM4). Seringkali disebut dengan pupuk bokashi. EM4 merupakan bakteri fermentasi dalam 
bentuk larutan yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah [4]. 
Terbuat dari hasil seleksi alami mikroorganisme fermentasi dan sintetik di dalam tanah. EM4 
akan aktif dan memfermentasi bahan organik (sisa-sisa tanaman, pupuk hijau, pupuk kandang, 
dll) yang terdapat dalam tanah. Mikroorganisme yang ada dalam EM 4 yaitu bakteri 
fotosintesis, bakteri asam laktat (Lactobacillus sp), Actinomycetes dan ragi. Dengan artifisial 
ini proses pengomposan dapat mengasilkan pupuk kompos dalam 2 minggu.  

 Pada mulanya bakteri akan menguraikan sampah organik dengan perlahan, disusul 
dengan tumbuhnya jamur dan protozoa. Apabila kompos tertutupi oleh lapisan putih berarti 
jamur/fungi telah tumbuh dan beraktivitas disana. Tempat tersebut juga dapat didatangi 
serangga atau cacing, sehingga akan mempercepat proses penguraian. Reaksi yang terjadi 
adalah sebagai berikut: 

Bahan Organik + Oksigen  Kompos + Gas CO2 + Air + Panas ............(1) 
 

 Menurut Kurniawan [5] cara pembuatan pupuk bokashi skala rumah tangga 
(menggunakan tong plastik bervolume 200 Liter) yaitu : 
a. Siapkan bahan-bahan berikut: sisa sayuran, buah-buahan, makanan (nasi, roti, dll), tulang 

ikan, tulang ayam, 5 kg dedak/serbuk gergaji, 5 kg arang sekam, 10 mL EM4 dan dua sendok 
gula pasir. 

b. Potong kecil bahan-bahan organik tersebut dan masukkan dalam tong plastik. 
c. Encerkan 10 mL EM4 dengan 1 Liter air, dan tambahkan 2 sendok gula pasir. Kemudian 

siramkan ke bahan-bahan organik yang telah dipotong tadi. 
d. Tutup rapat tong, apabila warna dan teksturnya sudah seperti tanah, berarti pupuk bokashi 

telah terbentuk. Proses ini membutuhkan waktu 5-7 hari. 
 

Hasil yang didapatkan dari proses diatas ada 2 yaitu: pupuk cair dan padat [6]. Selain 
menyediakan nutrisi tanaman, kompos juga berfungsi memperbaiki struktur fisika, biologi dan 
kimia tanah. Secara fisika, kompos berguna untuk menggemburkan tanah, meningkatkan 
kemampuan tanah dalam menyimpan air, menjadi perekat tanah sehingga lebih solid.  Secara 
biologi, kompos merupakan media yang baik untuk mikroorganisme tanah berkembang biak. 
Secara kimia, kompos meningkatkan kapasitas tukar kation dalam tanah 

 

METODELOGI KEGIATAN 

Pengabdian pada masyarakat berlangsung selama 12 minggu dengan rincian kegiatan 
sebagai berikut: 
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1. Sosialisasi kepada warga Desa Ulak Kerbau Baru tentang teknologi pemanfaatan sampah 
organik. 

2. Perancangan alat pengolah sampah organik. 
3. Membuat alat pengolah sampah organik dan pemasangan alat di lokasi. 
4. Sosialisai dan pelatihan teknik pembuatan pupuk kompos organik. 
5. Sosialisai manfaat pupuk kompos. 
6. Sosialisai keuntungan yang bisa didapatkan warga dengan memanfaatkan alat pengolah 

sampah organik. 

HASIL KEGIATAN 

Alat pengolah sampah organik terdiri dari alat pencacah dan alat pengompos. Adapun 
pencacah dari sampah organik tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Alat pencacah tersebut 
dilengkapi dengan 9 buah pisau yang dioperasikan dengan motor bensin berkekuatan 3 HP. 
Ukuran bahan keluar dari alat kurang lebih 5 mm. 

 
Gambar 2. Alat Pencacah Sampah Organik 

 
Alat pengompos berupa tabung tertutup yang dilengkapi lempeng berlubang sebagai 

pemisah antara fase padat dan cair dari kompos. Secara skematik dapat dilihat pada gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Alat Pengompos Sampah Organik 

 
Penjelasan mengenai sampah organik dan pemanfaatannya melalui pembuatan kompos 

disosialisasikan kepada warga Desa Ulak Kerbau Baru, Kabupaten Ogan Ilir. Untuk 
mendapatkan umpan balik dari kegiatan pengabdian pada masyarakat, maka warga diberikan 
kuisioner yang terdiri dari 10 buah pertanyaan yang berkaitan dengan sampah organik. Telah 
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disebar 51 buah kuisioner, dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 34 orang dan 
perempuan sebanyak 17 orang. 

Pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah, yaitu pembagian sampah menjadi organik 
dan anorganik, sebanyak 35,29% responden perempuan sangat mengetahui dan 64,71% cukup 
mengetahui. Untuk responden laki-laki, sebanyak 14,71% sangat mengetahui, 79,41% cukup 
mengetahui, dan 5,88% tidak mengetahui pembagian sampah menjadi organik dan anorganik. 

 
 

 
Gambar 4. Feedback mengenai jenis-jenis sampah 

 
Hampir semua responden telah melakukan pemilahan terhadap sampah yang 

didapatkan. Hal tersebut terlihat pada gambar 5, dimana warga telah membuang dan menjual 
sebagian sampah.  

 

 
Gambar 5. Feedback terhadap pemilahan sampah 
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Gambar 6(a).       Gambar 6(b). 

 
Gambar 6. Feedback terhadap (a) pengolahan sampah, (b) pengolahan sampah menjadi 

material yang tidak membahayakan 

Sebanyak 94,12% responden perempuan  dan 73,53% responden laki-laki telah 
melakukan pengolahan terhadap sampah (gambar 6(a)).  Lebih dari 90% responden baik laki-
laki maupun perempuan telah melakukan pengolahan sampah menjadi material tidak 
membahayakan (gambar 6(b)). 

 

Gambar 7(a)     Gambar 7(b) 

Gambar 7. Feedback terhadap (a) pengolahan sampah menjadi kompos, (b) pengetahuan 
teknik pembuatan kompos 

Menurut gambar 7(a), sebanyak 70,59% responden perempuan dan 94,12% responden 
laki-laki tidak mengolah sampah menjadi kompos secara terus-menerus. Salah satu penyebab 
rendahnya warga yang mengolah sampah menjadi kompos adalah kurangnya pengetahuan 
tentang teknik pembuatan kompos (gambar 7(b)). 
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Gambar 8(a).     Gambar 8(b). 

    
Gambar 8. Feedback terhadap (a) pengetahuan tentang manfaat kompos, (b) ketertarikan 

terhadap penggunaan kompos 
Dilihat pada gambar 8, sebanyak 82,35% responden perempuan dan 55,88% responden 

laki-laki cukup mengetahui manfaat kompos bagi tanaman dan tanah. Hal ini mendorong 
ketertarikan warga Desa Ulak Kerbau Baru untuk menggunakan kompos bagi budidaya 
tanaman. Lebih dari 50% warga desa, baik laki-laki maupun perempuan sangat tertarik untuk 
memanfaatkan kompos. Hanya 2,94% responden laki-laki yang tidak tertarik akan penggunaan 
pupuk kompos bagi budidaya tanaman. 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat bertema pemanfaatan alat pengolah sampah 
organik sebagai penghasil pupuk kompos sangat bermanfaat bagi warga Desa Ulak Kerbau 
Baru, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hal tersebut terlihat dari antusiasme warga dalam 
mengikuti kegiatan dan feedback positif dari warga. Dengan adanya kegiatan ini, 100% 
responden perempuan tertarik untuk menggunakan kompos, dan hanya 2,94% responden laki-
laki yang tidak tertarik akan penggunaan pupuk kompos. 
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ABSTRAK 
 

Melimpahnya sinar matahari yang hampir ada di sepanjang tahun merupakan energi gratis (Free 
energy) yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Pemahaman mengenai sumber energi 
matahari dan cara memanfaatkannya sebagai sumber listrik yang dapat digunakan sebagai 
penerangan rumah, lampu tidur, lampu baca, dan lain lain perlu diajarkan kepada masyarakat, 
dalam pengabdian ini dilakukan pada SMAN1 Pemulutan Ogan Ilir. Pelatihan dilakukan 
dengan membuat sistem penerangan rumah dengan sumber panel matahari 10 Wp yang 
disimpan ke batere kering 12 Volt, 7,5 AH dan beban listrik 12 Watt. Serta merangkai Lampu 
LED menjadi Lampu Baca dan Lampu Penerangan Rumah. 
 
Kata kunci: Energi Matahari, Lampu LED. 
 
 
PENDAHULUAN[1,3] 

Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis 
energi, khususnya minyak bumi, yang terjadi sejak tahun 1970-an mendapat perhatian yang 
cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, 
pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau 
sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau 
fotovoltaik. 

Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan 
teknologi fotovoltaik adalah sel surya. Saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. 
Sel surya konvensional yang sudah komersil saat ini menggunakan teknologi wafer silikon 
kristalin yang proses produksinya cukup kompleks dan mahal. Secara umum, pembuatan sel 
surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika solar 
grade (ingot), dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. Selanjutnya wafer 
silika diproses menjadi sel surya, kemudian sel-sel surya disusun membentuk modul 
surya.  Tahap terakhir adalah mengintegrasi modul surya dengan BOS (Balance of System) 
menjadi sistem  PLTS. BOS adalah komponen pendukung  yang digunakan dalam sistem PLTS 
seperti inverter, batere, sistem kontrol, dan lain-lain. 

Saat ini pengembangan PLTS di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari 
aspek kebijakan. Namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara 
optimal. Secara teknologi, industri photovoltaic (PV) di Indonesia baru mampu melakukan pada 
tahap hilir, yaitu memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya menjadi PLTS, 
sementara sel suryanya masih impor. Padahal sel surya adalah komponen utama dan yang 
paling mahal dalam sistem PLTS. Harga yang masih tinggi menjadi isu penting dalam 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

916 
 

perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan 
dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya agar mampu bersaing 
dengan sumber energi lain. 

Mengingat ratio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55-60 % dan hampir seluruh 
daerah yang belum dialiri listrik adalah daerah pedesaan yang jauh dari pusat pembangkit 
listrik, maka PLTS yang dapat dibangun hampir di semua lokasi merupakan alternatif sangat 
tepat untuk dikembangkan. Dalam kurun waktu tahun 2005-2025, pemerintah telah 
merencanakan menyediakan 1 juta Solar Home System berkapasitas 50 Wp untuk masyarakat 
berpendapatan rendah serta 346,5 MWp PLTS hibrid untuk daerah terpencil. Hingga tahun 
2025 pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW kapasitas PLTS terpasang. 

Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar energi surya di Indonesia sudah 
cukup besar untuk menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya berkapasitas hingga 25 MWp 
per tahun. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk mengembangkan 
bisnisnya ke pabrikasi sel surya. 

Indonesia memiliki kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan, luas wilayah 
nusantara serta banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala untuk penyediaan energi 
listrik terutama penyaluran serta transportasi secara efisien, andal dan memenuhi skala 
ekonomis, hal ini menyebabkan salah satu kendala pembangunan prasarana dan sarana listrik 
di wilayah desa terpencil atau pedalaman. Pembangkit listrik tenaga surya sudah banyak 
dipasarkan di toko-toko dan dapat dibeli sesuai keinginan daya yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan tentang merakit pembangkit listrik 
tenaga surya. Sasaran sekolah menengah sebagai pusat penyebar luasan pengetahuan tentang 
pentingnya pembangkit alternatif yang terjangkau dan dapat dibuat sendiri oleh msyarakat, 
yaitu pembangkit tenaga surya perlu digalakkan agar dapat memberikan efek yang luas dalam 
masyarakat tentang perakitan sel surya sebagai sarana pelistrikan rumah ataupun desa. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Saya ingin seluruh provinsi di Indonesia yang kekurangan litrik pakailah matahari. Ini 
terobosan yang paling baik. Kita mulai di Pulau Dewata, Bali. Saya minta gubernur-gubernur 
yang ingin nyontek boleh datang ke Bali. Lihat disini ke Karangasem dan Bangli. Dan nanti 
kalau mau dibangun di daerahnya nanti saya akan supervisi. Saya akan kirim tim ke sana untuk 
membantu. Ini cara kita untuk membangun listrik dengan menggunakan listrik non-BBM." ujar 
Menteri ESDM saat melakukan door stop dengan para wartawan [2,4].Keunggulan PLTS 
a. Hampir tidak ada biaya operasi, kecuali perawatan / penambahan air aki. 
b. Kapasitas bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian, mulai dari kapasitas yang kecil 

lebih dari 10 watt sampai kapasitas besar beberapa ratusan watt. 
c. Dapat ditempatkan dimana saja bila tersedia cahaya matahari. 
d. Teknologi yang sederhana dengan pelatihan singkat bagi pemakai. 
e. Umur pakai sampai 20 tahun dengan jaminan selama 5 tahun. 
 
DATA DAN METODE PENELITIAN 

Ada beberapa jenis solar panel yang tersedia untuk penerangan rumah dan ada di 
pasaran : 10WP, 20WP, 30WP, 50WP dan 100WP. Untuk peragaan ini digunakan solar panel 
10Wp, batere aki 12 volt. 7,5 Ah untuk menghidupkan lampu baca LED 7.5 watt, lampu matrik 
12 watt. Seperti terlihat pada gambar 1. Solar panel 10 WP yang disambung langsung ke LED 
seri 1,2 watt dan gambar 2. Led yang seri yang dimasukkan ke kotak plastik. 
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Gambar 1. Solar panel 10 Wp 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2. Lampu LED Baca 7,5 Watt 
 

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan memberi pelatihan merakit solar sel. 
membuat lampu LED untuk membaca, menyambung secara seri dan paralel lampu LED untuk 
lampu baca dan lampu penerangan. Memberikan pengetahuan tentang cara menghitung 
resistansi yang dipasang seri pada lampu LED. 
 
HASIL PENELITIAN 
1. Lampu baca yang dihasilkan sebesar 7,5 watt dipasang pada ketinggian  dengan bidang baca 
75 cm, seperti gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Lampu LED baca 7,5 watt. a) isi lampu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Lampu menyala 
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2. Lampu penerangan 3 watt dibuat dari LED  type strawhat white led diode (5 volt)  yang 
dimasukkan ke bohlam kaca bening, seperti gambar 4. 
 
 

                                           
               
 
 
 
 
 
       

Gambar 4. Lampu penerangan 3 watt 
 

Rangkaian solar panel matahari diperlihatkan pada gambar 5 dibawah ini, yang terdiri 
dari Pembangkit Energi Listrik: Solar panel 10 Wp,  Penyimpan Energi Listrik: Batere 12 volt 
7,5 Ah, Peralatan DC ke AC: inverter 100 A dan Beban Listrik: Lampu baca: 7,5 watt dan 
lampu penerangan 3 watt. Pada jam 10.00 pagi sampai jam 15.30 sore daya yang dihasilkan 
oleh solar panel sekitar 9 Watt dan dimanfaatkan langsung sebagai daya lampu (tanpa peralatan 
batere dan inverter) 

 

                                                 
Gambar 5. Sistem Pembangkit Tenaga Matahari 10 Wp. 

 
Gambar 6. dibawah ini pada saat peragaan pengabdian kepada masyarakat (PPM) di SMAN 1 
Pemulutan Ogan Ilir 
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Gambar 6. SMAN 1 Pemulutan Ogan Ilir. 
 

KESIMPULAN 
Lampu Led yang dihasilkan sesuai dengan kapasitas pembangkit 10 Wp yang ada tidak 

mencapai 10,5 Watt. 
 

REFERENSI 
[1]  Nugroho, Ahmad. Penggunaan Solar Cell, diakses 27 Maret 20014,(online) 

http://tlts.wordpress.com   
      
[2]  Wikipedia, Sel Surya, diakses 26 Maret 2014,(online) http://id.wikipedia.org/wiki/ 
 
[3]  Naidoo, Kumi, Perubahan Iklim Global Energi Bersih Energi Matahari, diakses 26 

Maret 2014, (online) http://www.greenpeace.org 
 
[4] Immanuel, David. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, diakses pada 26 Maret 2014, 

(online)  http://id.wikipedia.org/ 
 
[5]  Zazuli, Aplikasi Tenaga Surya, diakses 27 Maret 2014, (online) 

http://www.panelsurya.com/index.php/id/home/ 
 
[6]  I. Lewin, J. Corbin and M. Janoff. The Application of Light Emitting Diodes to Traffic 

Signals, Journal of the illuminating Engineering Society 1977 
 
[7]  Jeffry, Tsao. LEDs for general illumination, Department of Energy, OIDA and NEMA 

standard. Sandia National Laboratories 
[8]  Nadarajah. Life of LED_Based White Light Sources, IEEE/OSA journal of display 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

920 
 

technology, Vol 1, No.1. September 2005 
 
[9]  LED Design Guide. Littelfuse 2015. www.littelfuse.com 
 
[10]  Efficent Blue LED Leading to Bright and Energy Saving White Light Source. 

Scientific background on he Nobel Prize in Physics 2014 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

921 
 

SOSIALISASI PERALATAN INSTALASI LISTRIK UNTUK 
BANGUNAN SESUAI S.N.I. DAN PUIL 2000 DI SMK ARINDA 

PALEMBANG  
 
 

Hairul Alwani 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Indonesia 
E-mail: hairulalwani57@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Masalah yang sering timbul dalam pengunaan instalasi listrik pada rumah tangga adalah 

peralatan instalasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada PUIL (Peraturan 

Umum Instalasi Listrik) sehinga sering timbul masalah masalah seperti kebakaran dan umur 

ekonomis peralatan tersebut lebih pendek pada kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk 

memperkenalkan ilmu dasar dan parameter peralatan listrik dan berbagai jenis peralatan listrik 

yang sering  dipergunakan pada rumah tangga, seperti MCB, Kwh Meter, jenis kable, Stop 

kontak, Saklar, Tedoos, Elboo, jenis lampu (TL,PL,SL, Pijar). Untuk ini diharapkan peralatan 

listrik sesuai dengan standar Puil serta mengetahui cara yang harus dilakukan untuk 

penempatan dan penggunaan peralatan listrik tersenbut. Dan bagi perguruan tinggi dapat 

menerapkan ilmu kepada masyarakat serta mendapat masukan tentang masalah yang ada pada 

rumah tangga yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam upaya ikut meningkatkan 

sumber daya manusia dan pemakaian energi listrik secara optimal dan efisien. Program 

penyuluhan ini adalah memberikan ceramah kepada siswa dan siswi SMK Arinda Palembang 

tentang ilmu kelistrikan dan peragaan peralatan listrik pada rumah tangga, serta memberikan 

brosur tentang peralatn listrik sesuai dengan PUIL. Halayak sasaran adalah siswa sekolah 

menengah dan masyarakat yang menggunakan listrik pada rumah tangga, pelaksanaan 

pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 hari Kamis,di SMK ARINDA 

Palembang 

 
PENDAHULUAN 

A. Analisa Situasi 

Energi listrik kebutuhan primer yang sangat diperlukan hampir semua orang yang tinggal 

dipedesaan maupun dikota. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, panas 

ataupun mekanis tergantung penggunaanya. 
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Dalam rumah tangga, penggunaan listrik semakin besar, baik untuk perorangan, alat rumah 

tangga maupun hiburan. Penggunaan pralatn listrik yang tidak memenuhu standar pada 

rumah tangga akan mengakibatkan umur peralatan tersebut tidak bisa bertahan lama dan 

rentan menimbulkan hubung pendk yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Untuk 

itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat listrik  dan fungsi dari 

peralatan listrik pada rumah tangga. 

B. Perumusan Masalah 

Mengingat pada rumah tangga telah banyak menggunakan energi listrik dari jaringan PLN, 

khususnya untuk penerangan pada rumah tangga dan didalam pemakaiannya sering 

menimbulkan masalah seperti ; 

1. Pemakaian energi listrik yang besar sehingga kesulitan dlam membayar rekening listrik 

dalam setiap bulan 

2. Pemakaian peralatan listrik yang tidk sesuai dengan standar PUIL 

 
MATERIAL/PERALATAN INSTALASI  SESUAI S.N.I PUIL 2000 

 

1. SPESIFIKASI MATERIAL LISTRIK 

Berdasarkan kondisinya : 

1.  Yang Mentah, merupakan bahan dasar yang masih perlu diolah dijadikan bahan 

setengah jadi atau bahan jadi (siap pakai).  

2. Setangah jadi, adalah bahan mentah yang telah ditingkatkan kondisinya dari bahan 

mentah menjadi bahan setengah jadi. 

3. Jadi auatu berupa material yang telah siap pakai, setelah melalui proses pengolahn 

atau proses produksi. 

       Berdasarkan sifat kelistrikanya : 

1. Konduktor atau penghantar, adalah material lsitrik yang berfunsi untuk 

mengalirkan arus listrik, biasanya terbuat dari bahan logam (tembaga, almunium 

dan lain-lain) 

2. Tahanan adalah material listrik yang dapat mengalirkan listrik tetapi lebi sukar jika 

dibandingkan dengan penghantar, misal : nikelin, konstantan, manganin, dan lain 

lain. 
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3. Isolasi adalah material listrik yang berfungsi sebag penyekat atau isolasi. Material 

ini tidak bida dilalui oleh arus listrik, misal : keramik, plastik, ebonit, dan lain lain. 

Bedasarkan sifat kemagnitannya : 

1. Magnit permanen adalah magnit yang bersifat tetap sehingga sifat kemagnitannya 

sukar sekali hilang, misal : baja, kobalt, nikel atau kombinasi (Campuran) dari 

material tersebut. 

2. Magnit remanen adalah magnit yang bersifat remanen (Sementara). 

Jadi material tersebut akan manjadi magnit jika ada aliran lsitrik melalaui kumaran 

yang mengelilinginya, misal : plat dinamo, besi tuang dan baja tuang. 

3. Non magnitis adalah material yang tidak bisa dijadikan magnit dan tidak dapat 

dipengaruhi magnit, misal : almunium, tembaga, antimon bsimut dan fosfor. 

4. Para magnitis adalah material yang tidak dapat dijadikan magnit, tetapi dapt 

dipengaruhi magnit, misal : platina, mangaan. 

Konduktor dan fungsinya : 

1. Material listrik yang mudah dilari arus listrik 

2. Salah satu material utama yang dipergunakan pada isntalasi listrik 

3. Berfungsi sebagi panghantar yang mengalirkan arus listrik. 

2. KONDUKTOR PENGHANTAR 

Jenis konduktor yang dipakai IML bersekala kecil : 

1. Kabel NYA : 

 N adalah standar cable, with copper as conduktor 

 Y adalah PVC Insulated 

 A adalah Insulated wire 

 Dalam satu kabel hanya terdiri dari satu core 

 Terdiri dari bermacam macam warna (hitam, kuning, biru & merah). 

 Untuk pemasangan tetap dalam jangkauan tangan, harus dipasang di dala 

pipa 

 Untuk pemasanagn tetap diluar jangkauan tangan, boleh dipasang 

terbuka dengan menggunakan rol isilator. 
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2. Kabel NYY : 

a. N adalah standard cable, with coper as conduktor 

b. Y adalah PVC Insulated 

Y adalah PVC Other Sheath 

c. Dalam satu kabel terdiri dari beberapa core. 

d. Kemampaun tengangan  sampai dengan 1.000 volt. 

e. Pada umumnya berwarna hitam 

 

3. Kabel NYM : 

a. N adalah standard cable, with copper as conductor 

b. Y adalah PVC Insulated 

c. M adalah PVC Other Sheath 

d. Dalam satu akbel terdiri dari beberap core 

e. Kemapuan tegangan sampai dengan 500 volt 

f. Pada umumnya berwarna putih 

 

4. Standar dan ketentuan teknik : 

Untuk mengetahui apakah kabel kabel tersebut memenuhi standar dan ketentuan teknik 

kelistrikan (SNI, SPLN, SII, JIS dan lain sebagainya) dapat dilihat (diketahui) dari 

tulisan yang tertera pada lapisan isolasi kabel tersebut. 
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Peringatan : dipasaran banyak beredaar (dijual) material/ peralatn listrik yang tidak 

memenuhi standar sebagai disebutkan diatas, dengan memelesetkan nama 

standar, misal : LMK menjadi LME, SNI menjadi SMI dan lain sebagainya. 

3. ISOLATOR 

Isolasi dan fungsinya : 

1. Material listrik yang tidak bisa dilairi listrik (mengisolasi arus listrik) 

2. Untuk menyekat (mengisolasi) suatu penghantar atau material listrik dapat 

menghantarkan arus listrik, agar arus lsitrik yang mengalir tetap melaui hantarn 

yang ditetapkan. 

3. Untuk menyekat hantaran bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan 

ataupun tidak bertegangan atau tanah. 

4. Untukk melindungi keselamatan manusia terhadap kemungkinan terjadinya 

sentuahn dengan hantaran listrik tersebut. 

Jenis isolasi menurut zatnya : 

1. Padat : pialam, mika asbes, kayu kering, prespan dan lain lain 

2. Setengah padat : aspal, damar, lili, pernis dan lain lain 

3. Cair : minyak transformator 

4. Gas : hidrogen, nitrogen, udang kering, CO2,SF6 dan lain lain. 

Isolasi pada instalasi rumah : 

1. Isolasi plastik (cellulose tape), dipakai pada sambunagn konduktor sebelum 

ditutup dengan lasdop 

2. Rol isolator, dipakai untuk hantaran jika akan direntangkan sehingga dapat 

tegang dan rapi. Dipasang pad tarikan yang tidak menggunakan pipa dan terletak 

di atas palfon. Rol isolator dari bahan keramik atau plastik. 

            4.  SAKELAR : 

            Sakelar : 

1. Berfungsi untuk menghubungkan & memutuskan hubungan arus listrik 

2. Terbuat dari bahan ebonit dan plastik 

3. Terdiri dari berbagai macam warna, misal : putih, coklat, abu abu dan lain lain 

4. Jenis pasanganya adalah pasangan dalam (in0bouw) dan pasangan luar (out-bouw). 

Untuk pasangan dalam harus menambah komponen kotak sambung (doos). 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

926 
 

Sedangkan untuk pasangan luar yang menempel di tembok, ditambah roset. 

Macam macam sakelar pada intalasi rumah : 

1. Sakelar tunggal 

2. Sakelar deret (seri) 

3. An kutub 

4. Sakelar hotel (sakelar tukar) 

5. Sakelar silang 

6. Sakelar silang tiga 

 

 

5. KOTAK KONTAK (STOP KONTAK) 

Stop kontak atau kotak kontak : 

1. Berfungsi untuk mendapatkan sumber tegangan yang diperlukan bagi peralatan 

rumah tangga (lemari es, radio, kipas, televisi dan lain lain) 

2. Tegangan tersebut diperolah dari hantaran fasa dan nol yang dihubungkan dengan 

stop kontak tersebut. 

Pemasanganya : 

1. Untuk fiting langit langit pemasanganya dengan bahan tambahan roset, agar 

fiting terpasang kuat. 

2. Untuk fiting gantung pemasanganya ditambah dengn kabel snur yang ada tali 

pengikat (penguatnya), jarak lampu ke tanah dapat diatur sesuai keinginan. 

Untuk fiting kedap air pemasanganta ditambah dengan pipa yang pada ujungnya berulir, 
sehingga bisa masuk ke dalam fitiing. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Masyarakat pengguna listrik dapat memahami pentingnya spesifikasi peralatan dengan 

cara memilih peralatan yang memenuhi standar PUIL. 

2. Masyarakat dapat memasang sistem pembumian pada rumah tangga secara benar. 
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3. Tim pengabdian kepada masyarakat mendapat informasi permasalahan kelistrikan pada 

rumah tangga. 

 

B. Saran  

1. Materi penyuluahan hendaknya dapat diperluas untuk industri kecil. 

2. Program pengabdian kepada masyarakat ini agar terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas 

maupun kualitasnya, karena sangat diperlukan oleh masyarakat. 
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ABSTRAK 

 
Hutan sebagai paru-paru dunia juga penyumbang oksigen dan keanekaragaman hayati terbesar di muka 
bumi. Hutan Indonesia merupakan hutan terluas ke-3 di dunia setelah Brazil dan Zaire. Indonesia 
memiliki lahan gambut terluas diantara negara tropis lainnya, yaitu sekitar 21 juta ha, yang tersebar luas 
terutama di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Laju deforestasi (kerusakan hutan) hutan di 
Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu, yang telah mengarah 
pada pembalakan liar. Deforestasi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan 
alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan 
penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah 
longsor dan banjir. Di sisi lain belum efektifnya penanggulangan kebakaran disebabkan oleh faktor 
kemiskinan dan ketidak adilan, rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kemampuan aparat, dan 
minimnya fasilitas untuk penanggulangan kebakaran. Upaya pencegahan dan pengendalian yang 
dilakukan selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu perbaikan secara 
menyeluruh, terutama melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan semak belukar. 

Kata Kunci: Deforestasi, Lahan Gambut, Kebakaran Hutan, Hutan Indonesia 
 

 
Pendahuluan  

Hutan sebagai paru-paru dunia juga penyumbang oksigen dan keanekaragaman hayati terbesar di muka 
bumi.Terdapat berbagai jenis flora dan fauna didalamnya.Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar 
di seluruh dunia yang dapat ditemukan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin.Sebagai 
fungsi ekosistem, hutan berperan sebagai lumbung air, penyeimbang lingkungan, dan mencegah 
timbulnya pemanasan global. 

Hutan Indonesia merupakan hutan terluas ke-3 di dunia setelah Brazil dan Zaire. Luas hutan di 
Indonesia diperkirakan mencapai 120,35 juta hektar atau sekitar 63 persen luas daratan. Penyebaran hutan 
di Indonesia hampir berada di seluruh wilayah nusantara, termasuk Provinsi Sumatera selatan. Sebagian 
besar wilayah hutan Provinsi Sumatera selatan merupakan lahan gambut yang sangat berpotensi untuk 
pertumbuhan kelapa sawit. Dari luasan total lahan gambut di dunia sebesar 423.825.000 ha, sebanyak 
38.317.000 ha terdapat di wilayah tropika. Sekitar 50% dari luasan lahan gambut tropika tersebut terdapat 
di Indonesia yang tersebar di pulau-pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua, sehingga Indonesia 
menempati urutan ke-4 dalam hal luas total lahan gambut sedunia, setelah Kanada, Uni Soviet, dan 
Amerika Serikat.Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara negara tropis lainnya, yaitu sekitar 21 
juta ha, yang tersebar luas terutama di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008 
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dalam Agus dan Subiksa, 2008). Lahan gambut Sumatera menempati urutan ke-2 terbanyak setelah 
provinsi Papua. 

Oleh karena itu, banyak perusahaan-perusahaan baik swasta asing maupun dalam negeri yang berminat 
dan tertarik terhadap lahan gambut pulau Sumatera  dan kemudian melakukan kerjasama untuk 
membangun perkebunan kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak. Namun tidak semua perusahaan 
yang menaati peraturan pemerintah terutama dalam hal pengelolaan lahan untuk pembangunan sehingga 
timbulah tindakan illegal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang hanya dapat memberikan 
keuntungan sepihak. Misalkan, pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran hutan. 

Dengan semakin banyaknya lahan yang dibakar maka akan meningkatkan kadar asap dari kebakaran 
itu sendiri. Apalagi asap yang ditimbulkan dari pembakaran lahan gambut yang dinilai sangat sulit dalam 
upaya penyelesaiannya. Dikarenakan, saat musim kemarau tiba permukaan tanah gambut cepat sekali 
kering dan mudah terbakar, dan api di permukaan juga dapat merambat ke lapisan dalam yang relatif 
lembab. Oleh karenanya, ketika terbakar, kobaran api tersebut akan bercampur dengan uap air di dalam 
gambut dan menghasilkan asap yang sangat banyak. 

Kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga 
dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Kebakaran hutan sangat rawan 
terjadi ketika musim kemarau. 

      Adapun beberapa penyebab terjadinya kebakaran hutan antara lain: Pembakaran lahan yang tidak 
terkendali, kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan 
lahan, aktivitas vulkanisme, dan kecerobohan manusia. 

Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek 
kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencenangkan bagi dunia 
Internasional, faktanya Indonesia mendapatkan rekor dunia guiness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai 
negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia, Sebanyak 72 persen dari hutan 
asli Indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar hutan dirusakan per tahun antara tahun 2000 hingga 
2005, sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya. 

Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang 
akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. 
Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan  terjadi  karena manusia yang 
menggunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan 
pertanian. selain itu, kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali 
dikaitkan dengan pengaruh iklim memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan. 

Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisika, kimia dan biologi tanah pada hutan yang sudah 
dibuka pada daerah Taman Nasional Sembilang Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Kimia Analisa Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang dimulai pada bulan April 
hingga Mei 2016. Penelitian ini mengambil 12 titik sampel tanah sebagai bahan penelitian, yaitu 6 sampel 
pada hutan asli dan 6 sampel pada hutan yang sudah dibuka untuk lahan pertanian. Metode yang 
digunakan adalah Survei Bebas tingkat survei semi detail dan analisis data kandungan bahan organik 
tanah dengan metode Walkley and Black, hara Nitrogen total tanah dengan metode Kjeldhalterm, Tekstur 
tanah dengan metode Hidrometer, pH tanah dengan metode Elektrometri, Kapasitas Tukar Kation (KTK) 
dengan metode Ekstraksi NH4OAc pH 7 serta nisbah C/N tanah. 
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Hasil dan Pembahasan 

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan (Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Sedangkan menurut  
Ensiklopedia Indonesia, hutan  adalah suatu areal yang dikelola untuk produksi kayu dan hasil hutan 
lainnya dipelihara bagi keuntungan tidak langsung atau dapat pula bahwa hutan sekumpulan tumbuhan 
yang tumbuh bersama. 

Pemanfaatan sekaligus perlindungan hutan di Indonesia diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, 
UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri 
Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Menurut beberapa 
peraturan tersebut,hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung 
keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur 
tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Luas hutan di Indonesia berkisar 
122 juta hektar, yang persebarannya di Pulau Jawa hanya sekitar 3 juta Ha, terdiri atas 55% hutan produksi 
dan 45% hutan lindung. Persebaran hutan di Indonesia kebanyakan berjenis hutan hujan tropis yang 
luasnnya mencapai 89 juta hektar. Daerah-daerah hutan hujan tropis antara lain terdapat di pulau 
Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Irian. Hutan hujan tropis anggotanya tidak pernah 
menggugurkan daun, liananya berkayu, pohon-pohonnya lurus dapat mencapai rata-rata 30 meter. 
Manfaat Hutan di Indonesia 

         a. Kekayaan Keanekaragaman Hayati yang Tinggi 
 Sebagai Paru-paru Dunia Jamur dan bakteri tersebut dapat membantu proses pembusukan pada hewan 

dan tumbuhan secara cepat. Dengan demikian hutan hujan tropika tidak saja ditandai dengan 
pertumbuhan yang baik tetapi juga tempat pembusukan yang baik. Keanekaragaman hayati ditandai 
dengan kekayaan spesies yang dapat mencapai sampai hampir 1.400 spesies, Brasil tercatat mempunyai 
1.383 spesies. Di daerah tropika tumbuhan berkayu mempunyai dominasi yang lebih besar daripada 
daerah lainnya. 

        b. Hutan Sebagai Pengatur Aliran Air 
Penguapan air ke udara hingga terjadi kondensasi di atas tanah yang berhutan antara lain disebabkan oleh 
adanya air hujan, dengan ditahannya (intersepsi) air hujan tersbut oleh tajuk pohon yang terdiri dari 
lapisan daun, dan diuapkan kembali ke udara. Sebagian lagi menembus lapisan tajuk dan menetes serta 
mengalir melalui batang ke atas permukaan serasah di hutan. 

         c. Pencegah Erosi dan Banjir 
Erosi dan banjir adalah akibat langsung dari pembukaan dan pengolahan tanah terutama di daerah yang 

mempunyai kemiringan permukaan bumi atau disebut juga kontur yang curam. Keduanya dapat 
bersumber dari kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan, misalnya perkebunan, tegalan, dan kebun 
milik rakyat. 

         d.  Menjaga Kesuburan Tanah 
Kesuburan tanah sebagian besar dalam bentuk mineral, seperti unsur-unsur Ca, K, N, P, dan lainnya, 

disimpan pada bagian dari vegetasi yang ada di atas tanah, misalnya pada batang, dahan, ranting, daun, 
bunga, buah, dan lain-lain. Dengan demikian dengan adanya kerapatan hutan pada hutan tropika dapat 
menjaga kesuburan tanah. 

Kerusakan hutan (deforestasi) masih tetap menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data laju 
deforestasi (kerusakan hutan) periode 2003-2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, laju 
deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun.Bahkan jika melihat data yang dikeluarkan 
oleh State of the World’s Forests 2007 yang dikeluarkan The UN Food & Agriculture Organization 
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(FAO), angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan 
di Indonesia ini membuat Guiness Book of The Record memberikan ‘gelar kehormatan’ bagi Indonesia 
sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia. 

Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta hektar, menurut Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan (Menteri Kehutanan sebelumnya menyebutkan angka 135 juta hektar) sebanyak 21 persen atau 
setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 
juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar 
juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (Hak Penguasaan Hutan). 
Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar saja yang 
masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer. 

Laju deforestasi hutan di Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri 
kayu, yang telah menyalahgunakan HPH yang diberikan sehingga mengarah pada pembalakan liar. 
Penebangan hutan di Indonesia mencapai 40 juta meter kubik per tahun, sedangkan laju penebangan yang 
sustainable (lestari berkelanjutan) sebagaimana direkomendasikan oleh Departemen Kehutanan menurut 
World Bank adalah 22 juta meter kubik meter per tahun. Penyebab deforestasi terbesar kedua di 
Indonesia, disumbang oleh pengalihan fungsi hutan (konversi hutan) menjadi perkebunan. Konversi 
hutan menjadi area perkebunan (seperti kelapa sawit), telah merusak lebih dari 7 juta ha hutan sampai 
akhir 1997. 

Deforestasi (kerusakan hutan) memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan 
alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan 
penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah 
longsor dan banjir. 
Dampak buruk lain akibat kerusakan hutan adalah terancamnya kelestarian satwa dan flora di Indonesia 
utamanya flora dan fauna endemik. Satwa-satwa endemik yang semakin terancam kepunahan akibat 
deforestasi hutan misalnya lutung jawa (Trachypithecus auratus), dan merak (Pavo muticus), owa jawa 
(Hylobates moloch), macan tutul (Panthera pardus), elang jawa (Spizaetus bartelsi), merpati hutan perak 
(Columba argentina), dan gajah sumatera (Elephant maximus sumatranus). 

Kebakaran hutan (kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak), adalah sebuah kebakaran yang terjadi 
di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab 
umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran. 

       Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti “api liar” yang berasal dari sebuah sinonim dari 
Api maritime. Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah penyebab utama kebakaran 
hutan .Yunani, sebuah bahan seperti-napalm yang digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata  

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif.  
Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi 
dialam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Selain itu, 
kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran yang tidak tertahan dan menyebar secara bebas 
dan mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di hutan,antara lain terdiri dari serasah, rumput, cabang kayu 
yang sudah mati, dan lain-lain. Istilah Kebakaran hutan di dalam Ensiklopedia Kehutanan Indonesia 
disebut juga Api Hutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kebakaran Hutan atau Api Hutan adalah Api Liar 
yang terjadi di dalam hutan, yang membakar sebagian atau seluruh komponen hutan. Dikenal ada 3 
macam kebakaran hutan, Jenis-jenis kebakaran hutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Api Permukaan atau Kebakaran Permukaan yaitu kebakaran yang terjadi pada lantai hutan dan 
membakar seresah, kayu-kayu kering dan tanaman bawah. Sifat api permukaan cepat merambat, nyalanya 
besar dan panas, namun cepat padam. Dalam kenyataannya semua tipe kebakaran berasal dari api 
permukaan. 
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Api Tajuk atau Kebakaran Tajuk yaitu kebakaran yang membakar seluruh tajuk tanaman pokok 
terutama pada jenis-jenis hutan yang daunnya mudah terbakar. Apabila tajuk hutan cukup rapat, maka api 
yang terjadi cepat merambat dari satu tajuk ke tajuk yang lain. Hal ini tidak terjadi apabila tajuk-tajuk 
pohon penyusun tidak saling bersentuhan. 
Api Tanah adalah api yang membakar lapisan organik yang dibawah lantai hutan. Oleh karena sedikit 
udara dan bahan organik ini, kebakaran yang terjadi tidak ditandai dengan adanya nyala api. Penyebaran 
api juga sangat lambat, bahan api tertahan dalam waktu yang lama pada suatu tempat. 

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: 
a. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. 
b. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan 

api di perkemahan. 
c. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. 
d. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan 

pertanian baru dan tindakan vandalisme. 
e. Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran 

di atas tanah pada saat musim kemarau. 
f. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain 
g. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH (Hak 

Penguasaan Hutan) dan di daerah yang beralang-alang. 
h. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes 

pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit. 
i.  Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan. 
j. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih jalan alternatif 

yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan. 
Kebakaran hutan akhir-akhir ini menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi 

khususnya setelah terjadi kebakaran besar di berbagai belahan dunia tahun 1997/98 yang menghanguskan 
lahan seluas 25 juta hektar. Kebakaran tahun 1997/98 mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi 
menelan biaya ekonomi sekitar US $ 1,6-2,7 milyar dan biaya akibat pencemaran kabut sekitar US $ 674-
799 juta. Kerugian yang diderita akibat kebakaran hutan tersebut kemungkinan jauh lebih besar lagi 
karena perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia tidak tersedia. Valuasi biaya yang 
terkait dengan emisi karbon kemungkinan mencapai US $ 2,8 milyar (Tacconi, 2003). 

Hasil perhitungan ulang kerugian ekonomi yang dihimpun Tacconi (2003), menunjukkan bahwa 
kebakaran hutan Indonesia telah menelan kerugian antara US $ 2,84 milayar sampai US $ 4,86 milyar 
yang meliputi kerugian yang dinilai dengan uang dan kerugian yang tidak dinilai dengan uang. Kerugian 
tersebut mencakup kerusakan yang terkait dengan kebakaran seperti kayu, kematian pohon, HTI, kebun, 
bangunan, biaya pengendalian dan sebagainya serta biaya yang terkait dengan kabut asap seperti 
kesehatan, pariwisata dan transportasi. 

Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran liar antara lain: 
a. Menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer yang mengakibatkan gangguan di berbagai 

segi kehidupan masyarakat antara lain pendidikan, agama dan ekonomi. Hal ini mengganggu kegiatan 
keagamaan dan mengurangi kegiatan perdagangan/ekonomi 

b. Gangguan asap juga terjadi pada sarana perhubungan/transportasi yaitu berkurangnya batas 
pandang. Banyak pelabuhan udara yang ditutup pada saat pagi hari di musim kemarau karena jarak 
pandang yang terbatas bisa berbahaya bagi penerbangan. Sering terjadi kecelakaan tabrakan antar perahu 
di sungai-sungai, karena terbatasnya jarak pandang. 
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c. Terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau 
rusaknya habitat. 

d. Menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan dan kekeringan di saat musim 
kemarau. 

e. Kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya jalur pengangkutan lewat sungai 
dan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah terpencil. 

f. Kekeringan juga akan mengurangi volume air waduk pada saat musim kemarau yang 
mengakibatkan terhentinya pembangkit listrik (PLTA) pada musim kemarau. 

g. Musnahnya bahan baku industri perkayuan, mebel/furniture. Lebih jauh lagi hal ini dapat 
mengakibatkan perusahaan perkayuan terpaksa ditutup karena kurangnya bahan baku dan puluhan ribu 
pekerja menjadi penganggur/kehilangan pekerjaan. 

h. Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-
paru. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita berusia lanjut dan anak-anak. Polusi asap ini 
juga bisa menambah parah penyakit para penderita TBC/asma. 

i. Terhadap mikroorganisme 
Kebakaran hutan dapat membunuh organisme (makroorganisme dan mikroorganisme) tanah yang 

bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah. Makroorganisme tanah misalnya: cacing tanah yang 
dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah, dan mikroorganisme tanah  misalnya: mikorisa yang dapat 
meningkatkan ketersediaan unsur hara P, Zn, Cu, Ca, Mg, dan Fe akan terbunuh. Selain itu, bakteri 
penambat (fiksasi) nitrogen pada bintil-bintil akar tumbuhan Leguminosae juga akan mati sehingga laju 
fiksasi ntrogen akan menurun. Mikroorganisme, seperti bakteri dekomposer yang ada pada lapisan 
serasah saat kebakaran pasti akan mati. Dengan temperatur yang melebihi normal akan membuat 
mikroorganisma mati, karena sebagian besar mikroorganisma tanah memiliki adaptasi suhu yang sempit. 
Namun demikian, apabila mikroorganisme tanah tersebut mampu bertahan hidup, maka ancaman 
berikutnya adalah terjadinya perubahan iklim mikro yang juga dapat membunuhnya. Dengan terbunuhnya 
mikroorganisme tanah dan dekomposer seperti telah dijelaskan di atas, maka akan mengakibatkan proses 
humifikasi dan dekomposisi menjadi terhenti. 

j. Terhadap organisme dalam tanah 
Kebakaran hutan biasanya menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme 

tanah serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu sendiri. Perubahan 
suhu tanah dan hilangnya lapisan serasah, juga bisa menyebabkan perubahan terhadap karakteristik 
habitat dan iklim mikro. Kebakaran hutan menyebabkan bahan makanan untuk organisme menjadi 
sedikit, kebanyakan organisme tanah mudah mati oleh api dan hal itu dengan segera menyebabkan 
perubahan dalam habitat, hal ini kemungkinan menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme yang 
sangat besar dalam habitat. Efek negatif ini biasanya bersifat sementara dan populasi organisme tanah 
akhirnya kembali menjadi banyak lagi dalam beberapa tahun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisika, kimia dan biologi tanah pada hutan dan hutan 
yang sudah dibuka pada daerah Buffer Zone dan Resort Sei Betung pada Taman Nasional Gunung Leuser 
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Analisa 
Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang dimulai pada bulan April hingga Mei 2016. Penelitian ini 
mengambil 12 titik sampel tanah sebagai bahan penelitian, yaitu 6 sampel pada hutan asli dan 6 sampel 
pada hutan yang sudah dibuka untuk lahan pertanian. Metode yang digunakan adalah Survei Bebas 
tingkat survei semi detail dan analisis data kandungan bahan organik tanah dengan metode Walkley and 
Black, hara Nitrogen total tanah dengan metode Kjeldhalterm, Tekstur tanah dengan metode Hidrometer, 
pH tanah dengan metode Elektrometri, Kapasitas Tukar Kation (KTK) dengan metode Ekstraksi 
NH4OAc pH 7 serta nisbah C/N tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan bahan organik 
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digolongkan dalam 4 kriteria, yakni sangat rendah dan rendah (pada tanah hutan yang sudah dibuka untuk 
lahan pertanian tanaman musiman dan tahunan), sedang dan tinggi (pada tanah hutan alami). N-total 
tanah digolongkan dalam 3 kriteria, yakni rendah (pada tanah hutan alami), sedang dan tinggi (pada tanah 
hutan alami dan hutan yang sudah dibuka untuk lahan pertanian tanaman musiman dan tahunan). Rasio 
C/N tanah digolongkan dalam 4 kriteria, yakni sangat rendah (pada tanah hutan yang sudah dibuka untuk 
lahan pertanian tanaman musiman dan tahunan), rendah, sedang dan tinggi (pada tanah hutan alami). pH 
tanah digolongkan dalam 3 kriteria, yakni sangat masam, masam dan agak masam. Tekstur tanah lebih 
dominan lempung berpasir. Kapasitas Tukar Kation tanah digolongkan dalam 1 kriteria, yakni rendah 
(pada tanah hutan alami dan hutan yang sudah dibuka untuk lahan pertanian tanaman musiman dan 
tahunan) 

k. Dampak Kebakaran Hutan terhadap Lingkungan Biologis 
Yang dimaksud dengan lingkungan biologi yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa 

organisme hidup selain dari manusia itu sendiri seperti hewan, tumbuhan, dan decomposer. Dampak yang 
ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan khususnya terhadap lingkungan biologis antara lain sebagai 
berikut: 

Terhadap flora dan fauna 
Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak kesimbangan alam sehingga spesies-
spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat 
Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam 
kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik (tumbuhan maupun hewan) terancam 
punah akibat kebakaran hutan. Selain itu, kebakaran hutan dapat mengakibatkan terbunuhnya satwa liar 
dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga 
dapat menyebabkan banyak spesies endemik/khas di suatu daerah turut punah sebelum sempat 
dikenali/diteliti. 

Sejak kebakaran hutan yang cukup besar yang terjadi pada tahun 1982/83 yang kemudian diikuti 
rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, sebenarnya telah dilaksanakan beberapa langkah, 
baik bersifat antisipatif (pencegahan) maupun penanggulangannya. 

Upaya Pencegahan 
Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dilakukan antara lain (Soemarsono, 

1997): 
(a) Memantapkan kelembagaan dengan membentuk dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran 

Hutan dan Lembaga non struktural berupa Pusdalkarhutnas, Pusdalkarhutda dan Satlak serta Brigade-
brigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI; 

(b) Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran hutan; 

(c) Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan; 
(d) Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga BUMN dan 

perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan; 
(e) Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan; 
(f) Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan Transmigrasi), Kanwil 

Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
(g) Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu 
disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar. 

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini ternyata belum memberikan 
hasil yang optimal dan kebakaran hutan masih terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi ini 
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 
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(a) Kemiskinan dan ketidak adilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan. 
(b) Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah. 
(c) Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk koordinasi, memberikan penyuluhan untuk 

kesadaran masyarakat, dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih 
rendah. 

(d) Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan kebakaran hutan belum 
memadai. 

     Hasil identifikasi dari serentetan kebakaran hutan menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran 
hutan adalah faktor manusia dan faktor yang memicu meluasnya areal kebakaran adalah kegiatan 
perladangan, pembukaan HTI dan perkebunan serta konflik hukum adat dengan hukum negara, maka 
untuk meningkatkan efektivitas dan optimasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 
perlu upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan faktor-faktor tersebut. 

     Di sisi lain belum efektifnya penanggulangan kebakaran disebabkan oleh faktor kemiskinan dan 
ketidak adilan, rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kemampuan aparat, dan minimnya fasilitas 
untuk penanggulangan kebakaran, maka untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran hutan di masa depan antara lain: 

Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau 
dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya 
kebakaran hutan dan semak belukar. 

Memberikan penghargaan terhadap hukum adat sama seperti hukum negara, atau merevisi hukum 
negara dengan mengadopsi hukum adat. 

Peningkatan kemampuan sumberdaya aparat pemerintah melalui pelatihan maupun pendidikan formal. 
Pembukaan program studi penanggulangan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan. 

Melengkapi fasilitas untuk menanggulagi kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun perangkat 
kerasnya. 
Penerapan sangsi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau 
penyebab langsung terjadinya kebakaran. 

Cara kerja pemadaman api pada hutan, lahan dan kebun: 
a. Tentukan titik sasaran, dimana kebakaran terjadi. Selidiki, apakah lokasi tersebut sedang terjadi 

kebakaran atau telah lama terjadi kebakaran. Bila sedang terjadi kebakaran, ditemukan adanya api yang 
menyala-nyala. Dan bila bekas terjadinya kebakaran ditemukan kawah-kawah api yang dapat 
menenggelamkan kaki kita bila terinjak. Dampaknya kaki akan melepuh. 

b. Persiapkan pompa bertekanan berikut drum air secara berdekatan. Isilah drum dengan air yang 
cukup dan berkelanjutan. 

c. Pasanglah selang bertekanan sesuai keperluan. Bila lokasi kebakaran jauh, selang dapat 
disambung, hingga 5 (lima) sambungan atau sepanjang 500 meter. Keistimewaan selang ini adalah tidak 
mudah terlipat, tidak menyangkut apabila ditarik, tenaga yang diperlukan untuk menarik sangat ringan. 

d. Pasanglah Tongkat Semprot/Stik Semprot. Apabila sedang terjadi kebakaran, aturlah stik semprot 
dengan cara mengabut. Kabut yang dibuat akan memadamkan api secara luas dan mengurangi panas yang 
menyengat. Bila memadamkan bekas kebakaran, aturlah stik dengan bentuk menembak. Air akan masuk 
ke dalam kawah hingga ke lapisan bawah, api akan padam segera. 

e. Gunakan Sepatu Both dalam tiap-tiap kegiatan pemadaman. Sepatu Both mampu menahan panas 
pada kaki dan menghindari kaki mengalami pelepuhan oleh panas. 

f. Untuk mengatasi gangguan pernapasan, gunakan Masker Standar. Asap dan debu dapat disaring, 
sehingga petugas pemadam dapat bertahan lama menghadapi api. 
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g. Saat melakukan pemadaman, di garis depan harus dilakukan secara bergantian. Aturlah waktu 
yang tepat, sehingga petugas di garis depan dapat bekerja dengan baik. 

h. Fungsikan petugas pemantau dan penghubung yang menginformasikan kepada petugas pemadam, 
kapan maju atau mundur melakukan pemadaman. 

i. Persiapkan air minum yang segar bagi petugas yang memerlukannya. 
j. Persiapkan petugas gawat darurat jika diperlukan. 
k. Kebakaran yang baru terjadi akan segera padam apabila dilakukan dengan pengabutan. Panas 

yang ditimbulkan berkurang karena butir-butir uap air yang ditembakan menyerap panas. Petugas yang 
bekerja pada lini depan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Efektifitas pemadaman akan 
berlangsung baik. 

l. Pemadaman kawah api pada lahan gambut bekas terjadinya kebakaran dilakukan dengan 
mengatur stik semprot seperti laju peluru. Air yang ditembakkan akan masuk pada kawah-kawah yang 
dalam dan akan memadamkan api secara baik. 

Kesimpulan 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya karena didalamnya terkandung 
keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur 
tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan dan 
perlindungannya diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah. 

Kebakaran merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap sumberdaya hutan dan akhir-akhir ini 
makin sering terjadi. Kebakaran hutan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan dampaknya sangat 
luas, bahkan melintasi batas negara. Di sisi lain upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan 
selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu perbaikan secara 
menyeluruh, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan 
hutan. 
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ABSTRAK 
 

Bencana longsor potensial terjadi di daerah dengan morfologi berbukit-bukit terutama pada daerah yang 
berelief tinggi yang menunjukkan beda tinggi yang signifikan dan sudut lereng yang besar. Morfologi 
yang demikian dikontrol oleh faktor jenis batuan dan struktur geologi. Faktor lain yang dapat memicu 
longsor adalah kondisi pelapukan batuan yang intensif turut andil memicu kehilangan kohesivitas 
material lereng, sehingga material lereng menjadi lepas-lepas. Apalagi ditambah dengan pori-pori 
material lereng yang terisi air ketika hujan. Sosialiasi bencana longsor secara edukatif dipilih sebagai 
metode pengabdian kepada masyarakat di desa Tekana dan Tanjung Beringin, Ogan Komering Ulu 
Selatan. Pengenalan gejala dan jenis bencana longsor di lapangan serta berbagai contoh upaya mitigasi 
diberikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat. Pemahaman masyarakat selanjutnya diukur 
menggunakan angket untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang bencana longsor. Pengetahuan 
terhadap bencana longsor membangun kesadaran masyarakat untuk mampu melakukan mitigasi bencana 
longsor secara partisipatif untuk mereduksi dan meminimisasi dampak bencana longsor tersebut. 
 
Kata Kunci: Bencana, longsor, morfologi, mitigasi, partisipatif  
 
 
PENDAHULUAN  

Bencana longsor kerap kali terjadi di daerah yang memiliki relief morfologi yang tinggi. Karena 
pada daerah yang demikian, potensi longsor sangat mungkin terjadi. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan fokus pada bencana longsor dilaksanakan di desa Tekana dan Tanjung Beringin yang 
secara administratif termasuk wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

 
Permasalahan 

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihimpun kapasitas masyarakat setempat untuk 
menghadapi bencana longsor di daerahnya. Permasalahan pertama, apakah masyarakat telah mempunyai 
kesadaran atas potensi bencana longsor di daerahnya? Permasalahan kedua, apakah upaya yang telah 
dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisasi atas dampak yang disebabkan oleh bencana longsor? 
Upaya untuk pendalaman atas permasalahan ini dibatasi melalui kegiatan penyebaran angket (kuisioner) 
yang dibagikan kepada masyarakat ketika kegiatan dilaksanakan.  
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Tujuan 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kedua desa bertujuan untuk memberikan sosialisasi 

bencana longsor yang edukatif agar tumbuh kesadaran atas potensi bencana longsor  yang mengancam, 
dan tumbuh kesadaran masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi pada upaya mitigasi bencana longsor.   

 
Tinjauan Putaka 

Longsor memiliki banyak istilah yang bermakna sepadan, namun berbeda mekanisme. Jenis 
longsor dapat dibagi menjadi tiga, yakni slides, flows, dan heave. Heave ini sering terkategori juga pada 
jenis longsor creep. Slides berarti massa lereng mengalami mekanisme gelinciran sepanjang bidang atau 
permukaan yang pasti, misal bedding plan; flow berarti massa lereng bergerak sebagai aliran yang 
dipengaruhi oleh kandungan air dalam material lereng, namun bidang gelincirnya tidak pasti ditentukan 
sepanjang terjadinya pelongsoran; dan heave/creep berkenaan dengan ekspansi material lereng dimana 
pergerakannya sangat lambat karena adanya penyesuaian kembali partikel regolith secara individual [1, 
2]. Adapun untuk lebih detil menentukan jenis longsor, maka kriteria utama yang umum digunakan yaitu 
(1) kecepatan pergerakan, (2) tipe pergerakan (terutama falling, sliding, atau flowing) dan (3) tipe 
material, seperti batuan, tanah atau guguran batuan (debris) [3]. 

Longsor berkenaan dengan kestabilan lereng. Lereng selalu stabil apabila shear stress sebagai 
gaya pendorong tidak melebihi shear strength sebagai gaya penahan. Dengan demikian rasio keamanan 
lereng (F) yang stabil membutuhkan kesetimbangan antara kedua gaya. Faktor-faktor yang meningkatkan 
gaya pendorong, antara lain adalah (1) kehilangan dukungan lateral, misalnya karena erosi (sungai, es, 
gelombang) dan aktivitas manusia misal penambangan pemotongan bukit untuk pembuatan jembatan; (2) 
penambahan massa lereng secara alami, misal adanya talus dan hujan; dan akibat ulah manusia, misal 
pengurugan, penimbunan, dan bangunan); (3) gempabumi; (4) pemiringan (tilting) regional; (5) 
hilangnya dukungan dari bawah secara alami, seperti pemotongan, pelarutan, pelapukan, dan aktivitas 
manusia seperti penambangan; dan (6) tekanan lateral secara alami, misal swelling, penambahan air, 
ekspansi karena pembekuan. Adapun faktor-faktor yang mengurangi gaya penahan antara lain, yaitu (1) 
pelapukan dan reaksi fisika-kimia; (2) air pori (3) perubahan struktural [1]. 

Untuk mengantisipasi longsor, maka perlu melibatkan masyarakat secara luas. Managemen 
bencana berbasis masyarakat (community based disaster management, CDBM) sangat penting bagi 
penyusunan kerangka reduksi resiko bencana. Partisipasi masyarakat merupakan elemen tambahan yang 
penting dalam managemen bencana, yakni upaya untuk mereduksi resiko bencana. Peningkatan kapasitas 
masyarakat (komunitas) berperan dalam mereduksi kerentanan bencana dan meningkatkan upaya 
pencegahan dan minimisasi dampak terhadap kehilangan dan kerugian atas  kehidupan, harta kepemilikan 
dan lingkungan; meminimisasi  penderitaan manusia; dan upaya pemulihan yang cepat [4]. 

METODE KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pilar ketiga dari Tridarma Perguruan Tinggi 
menuntut pertanggung jawaban saintifik dari kalangan dosen perguruan tinggi untuk berbagi pengetahuan 
aplikatif yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Staf dosen dari Program Studi Teknik Geologi 
Universitas Sriwijaya hadir untuk melakukan kegiatan sosialisasi bencana longsor yang dilakukan dengan 
2 tahap, yakni tahap persiapan dan pelaksanaan.  

 
Tahap Persiapan 

Tim pendahuluan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi geologi dan 
morfologi di desa Tekana dan Tanjung Beringin. Pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata lereng yang 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

939 
 

potensial terjadi longsor di sekitar kedua desa berkisar antara 32 – 46o, yang terkategori sebagai kelas 
lereng yang terjal – sangat terjal (Gambar 1). Lereng curam (steep) dengan kelas lereng 16 -  35o atau 30 
– 70% dan lereng sangat curam dengan kelas lereng 35 – 55o atau 70 – 140% menunjukkan proses 
denudasional yang intensif terjadi yang dapt memicu terjadinya longsor [5]. Keadaan kedua desa yang 
potensial terjadi bencana longsor menjadi fakta menarik yang disampaikan pada materi sosialisasi 
bencana longsor sebagai contoh visual yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat.  

 
Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan dimaksud terpusat pelaksanaannya di desa Tekana pada hari Sabtu tanggal 17 September 
2016 pukul 08.00 s.d 11.00 WIB. Masyarakat yang hadir sebanyak 39 orang. Agenda penting adalah 
penyampaian materi sosialisasi bencana longsor (Gambar 2.a). Namun, perekaman respon masyarakat 
atas kegiatan ini sangat penting untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap mereka terhadap bencana 
longsor melalui penyebaran angket. Angket pertama berguna untuk menggambarkan pemahaman awal 
masyarakat tentang longsor dan menelusuri kemungkinan kejadiannya di desa mereka. Angket kedua 
berguna merekam tingkat pemahaman yang bertambah setelah penyampaian materi untuk selanjutnya 
mengukur kepedulian masyarakat dalam upaya mitigasi bencana longsor (Gambar 2.b).    
 

 
Gambar 1. Montase beberapa lokasi yang potensial terjadi longsor di Desa Tanjung 

Beringin dan Desa Tekana  
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Gambar 2. Tahap pelaksanaan kegiatan: (a) saat penyampaian materi sosialisasi bencana longsor; (b) 

aktivitas pengisian angket  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Respon masyarakat desa Tekana dan Tanjung Beringin atas kegiatan dimaksud diukur dari 
partisipasi mereka mengisi angket. Pemberian angket dilakukan 2 kali untuk mengetahui tanggapan 
masyarakat sebelum dan sesudah penyampaian materi sosialisasi bencana longsor. Sejumlah 30 lembar 
angket dibagikan kepada partisipan pada dua sesi tanggapan masyarakat. Tingkat partisipasi pengisi 
angket mencapai 76,92%  yang berarti sangat merepresentasikan jumlah peserta yang hadir.  

 
Hasil Kegiatan 

Partisipan yang mengisi angket pada sesi pertama yang berumur antara 31 – 50 tahun sebanyak 
76,67% dan hampir setengahnya berpendidikan SMA, yakni sebesar 46,67%. Mayoritas dari mereka 
yakni  sebanyak 96,67% telah mengenal istilah longsor.  Sebanyak 60,00%  yang menyatakan pernah 
terjadi bencana longsor di desanya. Kejadian tersebut menurut mereka disebabkan oleh penggundulan 
hutan, permukaan tanah yang bergeser, morfologi tebing, tanah yang retak-retak, erosi karena aliran 
sungai, tanah bukit yang tebal, pengerukan tepi sungai, pemukiman yang tidak ditunjang dengan 
prasarana yang mendukung, sehingga menjadi sebab yang memicu terjadinya longsor. Sebanyak 73,33% 
telah menyatakan bahwa longsor di daerahnya jarang terjadi. Sebanyak 76,67% telah berpendapat bahwa 
kejadian longsor tidak memberikan dampak langsung secara signifikan bagi masyarakat berupa kerugian 
harta dan kehilangan jiwa. Sebaliknya, 36,67% yang berpendapat bahwa bencana longsor tidak pernah 
terjadi. Namun, sebanyak 70,00% meyakini bahwa daerahnya berpotensi mengalami bencana longsor.  

Angket kedua menunjukkan bahwa sebanyak 76,67% berumur antara 31 – 50 tahun dan yang 
berpendidikan SMA sebanyak 53,33%. Renspon positif diberikan oleh 76,67% partisipan bahwa kegiatan 
telah memberikan tambahan pengetahuan tentang bencana longsor. Pada angket ini diberikan pengenalan 
atas 9 faktor yang dapat menyebabkan bencana longsor, yaitu: (1) lereng tebing yang tegak atau miring 
curam, (2) beda tinggi morfologi yang besar, (3) batuan lapuk atau tanah lepas-lepas, (4) retakan di atas 
lereng, (5) kemiringan batuan searah dengan kemiringan lereng, (6) retakan batuan yang searah dengan 
kemiringan lereng, (7) bentuk batang (bonggol) pohon yang melengkung, (8) benda yang terpasang tegak 
(misal, tiang listrik, nisan, pagar dll.) berubah posisi, bergeser atau miring dengan sendirinya, dan (9) 
curah hujan tinggi. Hasilnya adalah bahwa sebanyak 76,67% telah memilih keseluruhan faktor di atas. 
Sebaliknya, sebesar 23,33% yang tidak memilih semua faktor tersebut. Urutan tertinggi hingga terendah 
dari faktor yang tidak dipilih, yaitu bentuk batang (bonggol) pohon yang melengkung (23,33%), beda 
tinggi morfologi yang besar (20,00%), benda yang terpasang tegak berubah posisi, bergeser atau miring 

(a) (b) 
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dengan sendirinya (16,67%), batuan lapuk atau tanah lepas-lepas (10,00%), empat faktor berikut berupa 
lereng tebing yang tegak atau miring curam, kemiringan batuan searah dengan kemiringan lereng, retakan 
di atas lereng dan retakan batuan searah dengan kemiringan lereng (6,67%), dan curah hujan tinggi 
(3,33%). Tingginya kerentanan bencana longsor berbanding lurus dengan kedekatan jarak antara 
pemukiman dan aktivitas masyarakat terhadap lokasi potensi bencana longsor. Semakin dekat, maka 
dampak bencana longsor semakin besar. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang bencana longsor 
diharapkan berperan dalam mitigasi bencana. Sebanyak 90,00% partisipan telah menyatakan mampu 
memberikan penilaian atas potensi bencana longsor. Atas kemampuan tersebut, maka 100% partisipan 
menyatakan bersedia untuk berpartisipasi melakukan upaya mitigasi dengan melaporkan dan 
menginformasikan kepada kepala desa dan masyarakat setempat bila ditemukan potensi bencana longsor 
di desanya. 
 
 
Pembahasan 

Antusiasme berkenaan dengan kegiatan sosialisasi bencana longsor sangat tinggi. Ternyata 
masyarakat telah memiliki pengetahuan awal tentang bencana longsor. Hal tersebut dibuktikan dengan 
kemampuan mereka untuk menyebutkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya longsor pada angket 
pertama. Faktor-faktor yang disebutkan beberapa memiliki kesesuaian dengan faktor yang ditetapkan 
pada angket kedua seperti banyaknya (ketebalan) tanah  bukit, morfologi tebing, tanah yang retak-retak 
atau pecah-pecah dan curah hujan tinggi. Namun, sejumlah faktor dengan spektrum yang lebih luas 
mampu disebutkan masyarakat, seperti pergeseran tanah, penggundulan hutan, penambangan pasir dan 
batu, dan kedekatan dengan aliran sungai dapat mengerosi daerah tepian sungai. Adapun faktor lain yang 
tidak disebutkan masyarakat seperti kemiringan batuan searah dengan kemiringan lereng, retakan batuan 
yang searah dengan kemiringan lereng, bentuk batang pohon yang melengkung, dan benda yang 
terpasang tegak berubah posisi, bergeser atau miring dengan sendirinya adalah sangat dimaklumi karena 
merupakan faktor yang memerlukan pengetahuan ilmu kebumian lebih mendalam dan pengenalan atas 
ciri-ciri fenomena  longsor jenis creeping (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Tingkat pengetahuan masyarakat berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya 

bencana longsor 

No 
Faktor-faktor Pemicu Longsor 

Analisis 
Angket 1 Angket 2 

1 Tebing 
Lereng tebing yang tegak atau miring 

curam 
Berkesesuaian 

2 Morfologi tebing Beda tinggi morfologi yang besar Berkesesuaian 
3 Banyaknya (ketebalan) tanah Batuan lapuk atau tanah lepas-lepas Berkesesuaian 

4 
Tanah retak-retak atau pecah-

pecah 
Retakan di atas lereng Berkesesuaian 

5  
Kemiringan batuan searah dengan 

kemiringan lereng 
Faktor yang ditentukan 

6  
Retakan batuan yang searah dengan 

kemiringan lereng 
Faktor yang ditentukan 

7  
Bentuk batang (bonggol) pohon yang 

melengkung 
Faktor yang ditentukan 

8  
Benda yang terpasang tegak (misal, 

tiang listrik, nisan, pagar dll.) berubah 
Faktor yang ditentukan 
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posisi, bergeser atau miring dengan 
sendirinya 

9 Curah hujan tinggi Curah hujan tinggi Berkesesuaian 

10 pergeseran tanah   
Faktor yang disebutkan 

masyarakat 

11 penggundulan hutan  
Faktor yang disebutkan 

masyarakat 

12 penambangan pasir dan batu  
Faktor yang disebutkan 

masyarakat 

13 
kedekatan dengan aliran sungai 
dapat mengerosi daerah tepian 

sungai 
 

Faktor yang disebutkan 
masyarakat 

 
Longsor tidak dapat dilepaskan dengan faktor utama, yakni gaya gravitasi [4, 7]. Pengetahuan 

yang dimiliki masyarakat untuk mengenali faktor-faktor penyebab bencana longsor mungkin diperoleh 
baik secara formal dan informal. Namun dapat merupakan pengalaman dalam kesehariannya, sehingga 
mampu mengenali faktor tersebut.  

Keberadaan tebing dan morfologinya serta kedekatan dengan aliran sungai sangat berkesesuaan 
dengan kondisi faktual dimana berbagai proses mempengaruhi morfologi. Faktor morfologi ini 
dipengaruhi struktur vegetatif pada lereng bagian atas, sedangkan pada lereng bagian bawah pengaruh 
erosi sangat krusial bagi kestabilan lereng. Ketebalan tanah akibat pelapukan, retakan pada tanah dan 
lereng, kemiringan perlapisan batuan dan retakan terhadap kemiringan lereng, pergeseran tanah (patahan) 
adalah bagian dari faktor geologi, dimana perubahan sifat fisik, komposisi material lereng dan berbagai 
proses internal dan eksternal bumi yang mengubah morfologi lereng cenderung menyebabkan 
ketidakstabilan pada lereng [3, 4]. Intensitas curah hujan yang tinggi pada musim hujan, sangat 
diwaspadai karena umumnya kejadian longsor dipicu oleh hujan (rainfall triggered landslides, LRT). 
Hujan menyebabkan bertambahnya air yang mengisi material lereng dan perubahan air tanah terlebih 
pada lereng yang gundul. Kapasitas material lereng dalam mengabsorpsi air menjadi turun, sehingga 
aliran permukaan menjadi meningkat [3, 4, 6]. Aktivitas manusias seperti penambangan dan 
penggundulan hutan merupakan sebagian faktor yang menicu longsor. Begitu juga dengan pembangunan 
lahan pemukiman dan jalur transportasi yang cederung mengubah morfologi lahan, terutama terkaitan 
dengan pemotongan lereng perbukitan. Aktivitas ini menyebabkan kemampuan menahan beban lereng 
menjadi hilang [3, 4].  

Bencana longsor sangat tidak diharapkan terjadi. Namun, sistem dinamika bumi dapat 
menyebabkan bencana longsor. Dalam managemen lingkungan dikenal prinsip adaptasi dan modifikasi. 
Penerapan konsep ini harus selalu mempertimbangkan kestabilan lereng dengan tetap menjaga 
kesetimbangan alam. Gangguan kesetimbangan alam menyebabkan peluang terjadinya bencana longsor. 
Oleh karena itu diperlukan managemen untuk mengurangi atau meminimisasi dampaknya. Kemampuan 
masyarakat untuk mampu melakukan penilaian atas gejala-gejala longsor sangat membantu dalam 
menagemen bencana, sehingga kesediaan masyarakat secara partisipatif sangat menguntungkan 
komunitas yang berada dalam kawasan rawan bencana longsor [4]. 

KESIMPULAN 

Sosialisasi bencana longsor yang diselenggarakan bagi masyarakat desa Tekana dan Tanjung 
Beringin, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberi 3 kesimpulan sebagai berikut: 
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(1) masyarakat telah mempunyai pengetahuan awal berkenaan dengan bencana longsor sehingga 
berkemampuan mengenali faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana longsor; 

(2) kegiatan sosialisasi memberikan pengetahuan tambahan sehingga berkemampuan menilai menilai 
potensi bencana longsor di wilayahnya; 

(3) masyarakat bersedia turut serta dalam upaya mitigasi bencana longsor secara partisipatif.    
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ABSTRAK 
 
Palembang dikenal sebagai kota tua yang memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan Sriwijaya, 
Kesultanan Palembang, masa kolonial sampai saat ini. Sesuai dengan karakter dan kondisi Palembang 
yang merupakan dataran rendah, daerah berawa dan memiliki banyak sungai, maka permukiman masa 
lalu tumbuh dan berkembang di daerah rawa dan di tepi sungai. Salah satu permukiman lama yang masih 
menunjukkan karakter yang kuat adalah kawasan Assegaf Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. 
Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Arab Assegaf. Di kawasan ini masih banyak peninggalan rumah 
lama yang dihuni oleh Keluarga Assegaf dengan berbagai tipe rumah. Bangunan rumah-rumah lama 
tersebut tersebut berkelompok, dan masih menunjukkan keasliannya. Pemetaan kawasan bersejarah 
merupakan hal yang penting sebagai bagian dalam upaya pelestarian kawasan permukiman lama. Metode 
yang digunakan adalah dengan survey partisipasi masyarakat, melalui pendampingan dari segi teknis 
pendataan. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah mendapatkan pemetaan bangunan rumah dan 
kawasan lama (bersejarah) di Kampung Arab AL Munawar yang cukup akurat karena surveynya dengan 
melibatkan masyarakat setempat. 

Kata Kunci: Kawasan Bersejarah, Pelestarian, Survey Partisipasi, Pendampingan 
 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
Palembang dikenal sebagai kota tua yang memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan Sriwijaya, 

Kesultanan Palembang, masa kolonial sampai saat ini. Sesuai dengan karakter dan kondisi Palembang 
yang merupakan dataran rendah, daerah berawa dan memiliki banyak sungai, maka permukiman masa 
lalu tumbuh dan berkembang di daerah rawa dan di tepi sungai. Kawasan kota lama Palembang 
berkembang pesat di tepi sungai Musi pada daerah Seberang Ilir dan Seberang Ulu. 

Salah satu permukiman lama yang masih menunjukkan karakter yang kuat adalah kawasan 
Assegaf Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Arab Assegaf.Di 
kawasan ini masih banyak peninggalan rumah lama yang dihuni oleh Keluarga Assegaf dengan berbagai 
tipe rumah.Bangunan rumah-rumah lama tersebut tersebut berkelompok, dan maish menunjukkan 
keasliannya. 

Masyarakat pendatang yang datang pertama kali ke Palembang tidak dapat menempati wilayah 
daratan termasuk masyarakat pendatang yang berasal dari Arab. Kemudian terjadi perkembangan dengan 
diberikannya kebebasan masyarakat untuk tinggal di daratan. Masyarakat Arab mulai membangun 
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permukiman di sekitar tepian Sungai Musi, salah satunya adalah Habib Alwi bin Syech Assegaf yang 
mulai membangun rumah pertama (rumah besar) di sekitar kawasan Seberang Ulu II dan kemudian 
berkembang menjadi sebuah kampung mandiri yang dikenal dengan permukiman Kampung Assegaf. 
Selain membangun rumah bagi keturunannya, Habib Alwi bin Syech Assegaf juga membangun fasilitas 
untuk menunjang kebutuhan mereka yaitu berupa mushola, madrasah, water treatment dan pabrik untuk 
menunjang perekonomian keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Pada awal perkembangan permukiman 
Kampung Assegaf, bangunan rumah besar, rumah rumah kayu dan pabrik dibangun menghadap kearah 
sungai. Permukiman Kampung Assegaf ini didirikan untuk keturunan Habib Alwi bin Syech Assegaf dan 
dilengkapi dengan sebuah pabrik sebagai tempat usaha dan sistem pengolahan air dan listrik yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kampung Assegaf. Permukiman Kampung Assegaf memiliki 
pabrik pengolahan air bersih yang juga berfungsi sebagai pabrik es untuk memenuhi kebutuhan air bersih 
sehari-hari bagi Kampung Assegaf. (Triyuly, September 2013) 
 
Batasan Lokasi Pengabdian  

Permukiman Kampung Arab Assegaf terkenal dengan komplek PT. Alwi Assegaf yang berlokasi 
di kawasan Seberang Ulu II, di jalan Jend. Ahmad Yani dengan batas wilayah :  
1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi dan Pabrik Pupuk Sriwijaya (PUSRI)  
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Jend Ahmad Yani  
3. Sebelah timur berbatasan dengan daerah Tangga Takat  
4. Sebelah barat berbatasan dengan permukiman penduduk  

Lokasi permukiman Kampung Arab Assegaf yang dekat dengan sungai dan jalan raya ini 
menjadikan Kampung Assegaf sebagai kawasan yang sangat strategis. Permukiman Kampung Arab 
Assegaf ini hanya dihuni khusus keluarga atau keturunan Assegaf, serta pegawai-pegawai pabrik PT. 
Alwi Assegaf.  (Triyuly, September 2013).  

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Kampung Assegaf, Sumber google map 

 
Kawasan Kampung Arab Assegaf mempunyai sejarah yang panjang dalam konteks Kota 

Palembang.Sebagai kawasan lama, kawasan ini mempunyai banyak peninggalan arsitektur yang masih 
bertahan hingga saat ini.Kawasan ini merupakan kawasan permukiman lama asli Palembang. Di kawasan 
ini masih terdapat banyak bangunan rumah yang masih menunjukkan karakter aslinya. Dari kondisi 
bangunan-bangunan yang masih ada terdapat banyak sekali rumah dengan ukuran yang besar dengan 
berbagai tipe yang unik. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya merupakan kawasan permukiman 
yang posisinya penting dalam skala kota. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan 
dimunculkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah : 
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1) Bagaimana cara pelibatan masyarakat dalam identifikasi dan pemetaan bangunan bersejarah untuk 
keperluan pelestarian ? 

2) Bagaimana kondisi fisik bangunan di Kampung Assegaf tersebut?  

METODELOGI PENGABDIAN  

Metode pengabdian dalam tahapan pendataan menggunakan metode survey deskriptif, yang 
mempunyai pemahaman bahwa survey dilakukan dengan melakukan pendataan dekriptif apa adanya 
keadaan dari Kampung Assegaf dengan ditunjang oleh keterangan para pengguna/penghuni rumah yang 
di data.  

Form pendataan yang digunakan diadopsi dari form yang digunakan pada ‘training for trainers 
workshop’ dengan tema “Caring Our Heritage Building : Revitalizing Indonesian Heritage District” yang 
dilaksanakan di Jakarta, 18 – 23 Januari 2016 (sumber http://majalahasri.com/training-for-trainers-daya-
baru-pelestari-cagar-budaya/).  Workshop ini dilaksanakan atas kerjasama UNESCO Jakarta, 
AusHeritage, Pusat Dokumentasi Arsitektur dan Ikatan Arsitek Indonesia.  

Formulir investigasi dan cek list survey kondisi bangunan terdiri dari :  
a. Data Umum, yang terdiri dari keterangan nama bangunan, lokasi dan kepemilikan.  
b. Data Arsitektur Bangunan, yang terdiri dari keterangan tentang sejarah pembangunan, fungsi, nilai 

penting, keutuhan bangunan/keaslian/perubahan bangunan, data gambar dan foto.  
c. Kelengkapan Dokumen Bangunan, yang berisi keterangan tentang dokumentasi dan perencanaan 

bangunan.  
d. Kondisi Bangunan dan Idenfikasi Kerusakan. Bagian ini melalukan pemeriksaan kondisi fisik dari 

bangunan, dari bagian atap, dinding luar dan dalam, keberadaan lingkungan sekitar bangunan (site) 
dan peralatan pendukung.  

e. Catatan dan Rekomendasi yang berisi rekomendasi tim pendataan tentang keberadaan kondisi fisik 
bangunan dan rekomendasi rencana dan program selanjutnya.  
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Gambar 2. Contoh Formulir Pendataan Bagian A dan B   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Kawasan  
Kawasan kampung Assegaf terdiri dari 2 jenis fungsi bangunan yaitu hunian dan pabrik, dan 

kesemuanya menghadap ke arah Sungai Musi. Dalam pemetaan yang dilakukan ini dilakukan pendataan 
terhadap keadaan fisik bangunan pabrik es dan 4 rumah. Tidak semua rumah dilakukan identifikasi karena 
4 rumah tersebut dianggap sebagai perwakilan bentuk rumah/hunian yang ada di Kampung Assegaf.  

Selain melakukan identifikasi manual berdasarkan formulir identifikasi, pemetaan dilakukan juga 
dengan alat bantu drone dji phantom 3 profesional dan diolah dengan software pada drone deploy.  
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Hasil Pemetaan  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kondisi Kampung Assegaf  

Kawasan kampung Assegaf berarsitektur Indis dengan orientasi arah hadap permukiman dan 
Pabrik es menghadap ke Sungai Musi, sehingga memunculkan tata massa berbentuk liner memanjang 
sejajar dengan sungai.  
 

Obyek 1 Pabrik Es  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampak 3 Dimensi Pabrik Es Assegaf 

Pabrik ini fungsi pertama kali saat didirikan tahun 1929 merupakan pabrik kayu, baru tahun 1932 
berubah fungsi menjadi pabrik Es. Area pabrik ini mengalami pengembangan tahun 1974 dan tahun 1991.  

 

1. Pabrik Es 

2. Rumah A 

3. Rumah B 4. Rumah C 

5. Rumah D 
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Gambar 5. Tampak Depan Pabrik Es Assegaf  
 

Kondisi fisik pabrik masih terjaga baik. Ada beberapa perubahan material di beberapa tempat, 
contohnya penggunaan kuda-kuda baja untuk menggantikan kuda-kuda kayu di area dalam pabrik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kuda-kuda pada Bagian Dalam Pabrik (a) Kuda-kuda Kayu yang dipertahankan keasliannya 
(kiri); (b) Kuda-kuda Baja hasil renovasi tanpa merubah bentuk dasar pabrik 

  
Namun ada berapa bagian dari pabrik yang sudah mengalami kelapukan. Hal ini yang perlu 

mendapatkan perhatian lebih agar keberadaan pabrik dapat dijaga sesuai dengan ketentuan dan aturan 
preservasi.  

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Contoh Kelapukan yang Terjadi pada Bagian Pabrik.  
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Obyek 2 Rumah A 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampak Depan Rumah A 

Rumah ini terletak persis di sebelah Pabrik Es. Tahun 1920-an dulunya bangunan ini di jadikan 
rumah untuk para tamu dan penempatan mesin-mesin pabrik. Sekitar tahun 1970-an dilakukan 
penambahan ruangan di bagian belakang untuk di jadikan kantor PT. Tulus Karya pada masa itu. 
Sekarang, bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi untuk anak nya Pak Alm. Alwi bin Syeh 
Assegaf.  

Rumah ini cukup terawat secara baik, hanya ada sedikit kelapukan yang tidak terlalu berat 
kerusakannya. Bentuk fisik bangunan masih asli. Penambahan ruang tidak mengganggu wujud asli 
bangunan. Penambahan terjadi di bagian belakang rumah asli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampak Penambahan pada Bagian Belakang Rumah Asli 

 Dengan kasus Rumah A nampak bahwa ada pemahaman konservasi pada penghuni. Apakah 
pemahaman konservasi ini juga dipunyai oleh pemilik rumah lainnya, yang masih dalam satu lingkungan 
keluarga?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruang 
Tambahan

Ruang Asli  
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Obyek 3 Rumah B 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Tampak Rumah B  

 
Rumah berarsitektur Indis dengan model serupa juga diletakkan berhadapan. Elemen arsitektural 

yang menonjol pada bagunan ini adalah teras bangunan yang masih terawat baik lengkap dengan  teraso 
pada penutup lantainya. Penambahan ruang dilakukan pemilik rumah pada bagian belakang dengan 
tidak mengganggu rumah utama/aslinya, dengan bentuk yang mencoba menyelaraskan dengan rumah 
utama/asli.  
 
Obyek 4 Rumah C 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  11 Tampak Depan Rumah C 

 
Rumah C milik bapak Ibrahim Ali Assegaf berbeda dengan rumah-rumah sekitarnya yang bergaya 

Indis kolonial. Rumah Bapak Ibrahim ini bergaya ‘tradisional’ yaitu rumah panggung tipe gudang. 
Material yang digunakan juga didominasi dengan kayu.  

Kondisi rumah juga masih terjaga baik. Kondisi kayu juga masih bagus dan terawat. Ini bisa 
terjadi karena kayu yang digunakan adalah  kayu dengan kualitas bagus. Apalagi jika dikaitkan dulunya 
pabrik es berfungsi sebagai pabrik kayu. Namun ada beberapa titik dilakukan penambahan elemen 
arsitektural yang tidak tepat pemasangannya.  
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Gambar 12. Penambahan/Penambalan pada Material Kayu 

Namun secara keseluruhan rumah dengan bahan utama kayu ini masih terjaga keasliannya baik 
dari material maupun wujud bangunan. Ini yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut tentang proses 
pengawetan dan  proses perawatannya hingga dapat bertahan sampai saat ini.  

Obyek 5 Rumah D / Rumah Besak 

Triyuli menyatakan bahwa perkembangan rumah pertama yang dibangun yaitu sebelum tahun 1920 di 
Kampung Assegaf adalah “Rumah Besak”. Rumah ini disebut “Rumah Besak” karena ukuran dan 
bentuknya yang besar dan megah.  (Triyuly, September 2013).  Surveyor juga mencatat bahwa selama 
perkembangan P.T ALWI ASSEGAF, Habib Alwi selaku pimpinan membangun rumah-rumah untuk 
anak-anaknya dan dia tinggal dirumah ini yang dari dulu sudah digunakan untuk kumpul keluarga besar 
sampai sekarang masih seperti itu.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tampak Depan Rumah D 

Disebabkan fungsi utama dari rumah ini adalah sebagai rumah induk dan berfungsi sebagai 
tempat berkumpul maka susunan ruangnya pun cukup lapang dan luas.  
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Gambar 14. Sketsa denah Rumah D 

Pada awalnya rumah ini didirikan dengan material bahan bangunan kayu, namun kemudian 
direnovasi dan diubah menjadi bermaterial batu bata dengan tidak mengubah bentuk bangunan. Dengan 
penggunaan materil batu bata maka kondisi masih bisa terjaga sampai saat ini. Tidak ada kerusakan 
berarti di bangunan ini. Hal ini dapat dipahami sebab fungsi rumah ini adalah sebagai rumah induk.  
 

KESIMPULAN 

Kegiatan pendataan yang juga melibatkan para pemilik dalam mengisi beberapa pertanyaan di 
formulir investigasi sedikit banyak mengajak penghuni/pemilik untuk peduli terhadap ‘warisan’ 
bangunan-bangunan tua.  

Kampung Assegaf adalah contoh menarik dari kepedulian pemilik/penghuni yang mempunyai 
hubungan kekerabatan yang cukup kental terhadap kepedulian akan ‘bangunan tua’ warisan sesepuhnya. 
Para penghuni/pemilik rumah secara tidak sadar mempertahankan bentuk dan wujud fisik bangunan 
tersebut. Kalaupun ada penambahan ruang, dilakukan pada bagian lain dari rumah/bangunan induknya. 
Dengan demikian kita masih melihat mana bangunan yang asli, mana bangunan tambahan.  

Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap 
konservasi, baik dalam perawatan bangunan tua maupun pemanfaatan lebih lanjut dari bangunan tersebut. 
Sebagai contoh: bisa digagas tour untuk keliling pabrik es Assegaf, sebab keterjagaan akan mesin-mesin 
tua, proses produksi yang masih sama sejak masa awal berdirinya pabrik es, water treatment yang masih 
berfungsi baik walau sudah cukup tua, ataupun kisah para pekerja yang turun temurun adalah atraksi 
wisata yang menarik. Tentu tanpa mengganggu kesibukan proses pembuatan es tersebut.  

Keberadaan Rumah Induk juga bisa dikembangkan menjadi mini museum terhadap keluarga besar 
Alwi Assegaf yang juga bisa menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat umum. Ada banyak potensi 
yang bisa dikembangkan tanpa harus merusak tatanan budaya dan tatanan fisik bangunan di kampung 
Assegaf.  
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ABSTRAK 
 
Proses pendidikan keahlian untuk tukang kayu di Indonesia hingga saat ini masih berjalan secara 
informal. Transfer ilmu pengetahuan umumnya hanya terjadi antara tukang satu dengan lainnya tanpa 
dibantu tenaga berpendidikan formal. Akibatnya perkembangan kemampuan dan inovasi tukang kayu 
berjalan sangat lambat. Di sisi lain, banyak teknik konstruksi kayu yang diadakan guna menyesuaikan 
perkembangan kebutuhan lingkung bangun di perkotaan saat ini, salah satunya adalah teknik knock down 
pada bangunan. Pengabdian masyarakat ini berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran antara 
mahasiswa pada perkuliahan Teknologi Bangunan II (tahun ajaran 2015) jenjang Strata 1 pada 
departemen arsitektur FTUI dengan kelompok tukang kayu di kawasan Cilandak, Jakarta. Target fisik 
kegiatan ini adalah membangun bangunan kayu (skala 1:1) dengan lahan dan kebutuhan masyarakat yang 
nyata di Kampung Palsigunung, Depok. Disini, mahasiswa dan para tukang dituntut untuk berkolaborasi 
dan bereksplorasi mendesain bentuk dan sambungan yang mampu berdiri dengan prinsip knock down. 
Tujuan penyelenggaraan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengalaman konstruksi nyata 
kepada mahasiswa dan juga para tukang diharapkan mengalami pengembangan keahlian baru terkait 
prinsip knock down yang bisa diterapkan dan dijual dalam profesi mereka kedepannya. 
 
Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Tukang Kayu, Knock-Down, Curriculum-Based 
 
 
PENDAHULUAN 

Penguasaan pengetahuan tektonika oleh mahasiswa arsitektur adalah syarat agar rancangan 
arsitektur yang dihasilkan tepat guna dan komperhensif. Peran mata ajar Teknologi Bangunan II hadir 
menjadi penghubung antara arsitektur sebagai representasi gagasan/ ide, ruang, dan bangunan fisik. 
Pemahaman pengetahuan membangun dapat dimulai melalui pembelajaran secara teoritis, tetapi juga 
idealnya melalui pengalaman praktek bersama pelaku konstruksi dalam konteks ini tukang kayu sehingga 
pengetahuan yang diperoleh lengkap, utuh dan real. Dalam praktek terintegrasi kurikulum, peserta ajar 
dapat belajar bersama dan saling mendapat manfaat antara mahasiswa, masyarakat, dan mitra tukang 
kayu.  

Menemukan mitra tukang kayu yang memiliki keterampilan ketukangan yang mumpuni di kota 
Jakarta merupakan hal yang tidak mudah. Keahlian ketukangan kayu yang dibutuhkan dalam pengabdian 
masyarakat ini sangat jarang dan khusus. Tukang kayu dalam kegiatan ini harus memiliki pemahanan dan 
keahlian dalam mengolah kayu dengan sistem sambungan/ kontruksi tradisional. Banyak istilah dalam 
konstruksi kayu seperti sambungan ‘ekor burung’, ‘sepatu’, ‘dowel’, seluruhnya memiliki keunikan dan 
implikasi tersendiri dalam keberdirian bangunan kayu. Pemahaman akan ketukangan tersebut yang 
diharapkan telah dikuasai oleh tukang kayu mitra sebagai dasar pengembangan pengetahuan yang akan 
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diberdayakan dalam program. 
Melalui pengabdian ini tukang kayu dapat mengembangkan pengetahuan knock down dengan 

dasar keterampilan yang dimilikinya bersama mahasiswa. Mitra tukang kayu diarahkan dapat berpikir 
kritis pada analisis setiap langkah pembangunan proyek 1:1 mulai dari logika sistem struktur, detail 
sambungan yang inovatif, dan efisiensi dalam penggunaan material. Lebih jauh Prawoto [2015] 
menjelaskan bahwa dalam tektonik kayu yang paling penting adalah pada bagian sambungan. 
Pembangunan proyek 1:1 ini mengunakan material kayu sebagai bahan utama karena sambungan dapat 
dikembangkan lebih eksploratif. Pengetahuan dan keterampilan membangun dengan material kayu adalah 
bagian dari arsitektur kekayaan bangsa Indonesia yang erat dengan kearifan lokal. Dengan memahami 
karakter yang dimiliki material kayu, mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang holistik untuk 
mengekplorasi potensi kayu yang kreatif dan orisinal dalam merancang khususnya sambungan pada 
konstruksi kayu.  

Tujuan dan manfaat program adalah untuk memperkaya pengetahuan tektonik mahasiswa dalam 
merancang dan membangun proyek 1:1 bermaterial kayu secara komperhensif sehingga core competence 
mahasiswa tercapai seperti pada gambar 1 yang berisi penjabaran subtansi SAP (gambar 1) terintegrasi. 
Pemberdayaan komunitas tukang kayu yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sebagai 
permulaan pengabdian terintegrasi dengan curriculum base. Selanjutnya hasil pembangunan proyek 1:1 
ini akan dihibahkan sebagai wadah berkegiatan masyarakat di kampung Palsigunung, Depok. 

 

Gambar 1.  SAP Teknologi Bangunan II yang diintegrasikan dengan workshop proyek 1:1 

METODELOGI PENDEKATAN 

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan perencanaan partisipasi (participatory 
planning) bersama masyarakat kampung Palsigunung dalam menentukan fasilitas sosial yang dibutuhkan 
masyarakat sebagai pemicu pembelajaran berbasis masalah (problem base learning) yang akan 
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diselesaikan oleh mahasiswa. Mahasiswa dan tukang kayu berperan aktif untuk merancang dan 
membangun proyek 1:1 secara kolaborasi (collaborative learning) selama proses berlangsung. 

 
Participatory Planning 

Proses partisipatif dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat di kampung Palsigunung yang 
dilakukan dengan diskusi bersama. Program pengabdian akan mengakomodasi kebutuhan masyarakat 
yang sangat mendesak dengan hasil akhir berupa fasilitas sosial yang kontekstual baik secara lokasi, 
maupun fungsinya. Proses pendampingan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa bangunan dapat 
berfungsi sebagai ruang bermain dan belajar anak-anak dan pos pelayanan terpadu. 
 
Problem Based Learning 

Pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa adalah bebasis masalah nyata di kampung 
Palsigunung, yaitu merancang dan membangun sebuah bangunan real 1:1 serbaguna dari kayu dengan 
sistem knock down. Pengetahuan mengenai keberdirian, keterbangunan, dan sambungan kayu harus 
mereka cari sendiri melalui studi pustaka, preseden, diskusi dengan tukang kayu, dan juga pendampingan 
oleh fasilitator. Pengetahuan baru yang harus dicari dan dipelajari oleh mahasiswa ditentukan oleh 
mahasiswa sendiri sesuai kebutuhan dari permasalahan yang dihadapi, bukan ditentukan oleh dosen dari 
awal.  
 
Collaborative Learning 

Melalui proses pembelajaran terintegrasi dengan curriculum base mahasiswa dan tukang kayu 
memeroleh pengalaman dan mengembangkan pengetahuan tektonika secara kolaboratif antar mahasiswa, 
antar kelompok mahasiswa, antar mahasiswa dengan fasilitator dan antar mahasiswa dengan tukang kayu. 
Khususnya tukang kayu sebagai mitra dan narasumber utama selama proses merancang detail dan 
membangun menjadi sangat penting.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kawasan kampung Palsigunung 
Pemetaan (gambar 2) dilakukan oleh mahasiswa dengan observasi langsung ke kampung Palsigunung 
dan analisis kondisi tekini lingkungan baik aspek fisik dan sosial. Analisis kawasan yang telah dibuat 
menjadi acuan dalam menentukan tempat proyek 1:1 diletakkan dengan kesepakatan bersama oleh warga 
kampung Palsigunung. 
 

 Gambar 2. Analisis kondisi di kampung Palsigunung, Kelapa Dua, Depok 
 

Workshop proyek 1:1 
Prawoto (2015) menegaskan seni merangkai struktur dalam konstruksi kayu menjadi unsur 

penting bagi arsitek dalam merancang ruang. Pada tahap ini mahasiswa bekerja sama menghadirkan ruang 
dan bangunan yang memenuhi kaidah sistem knock down yang dapat dibongkar mejadi elemen-elemen 
terkecil dan dipasang dengan mudah dalam merakitnya, dapat didirikan dengan waktu yang singkat dan 
mudah dipindahkan. Bangunan tersebut juga akan dilengkapi dengan runutan standard perakitan (gambar 
3) yang dibuat sebagai acuan agar memudahkan mahasiswa dan masyarakat mitra ketika memanfaatkan 
bangun tersebut. Pada lantai 1 bangunan akan difungsikan sebagai area pos pelayanan terpadu dan lantai 
dua sebagai area perpustakaan baca ana-anak. 
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Gambar 3. Proses pelaksanaan workshop proyek 1:1 bersama mitra tukang kayu 

Pembangunan proyek 1:1 (gambar 3) dikerjakan di bengkel kerja Departemen Arsitektur FTUI 
yang direncanakan selama 1 bulan. Mahasiswa setiap hari bersama tukang kayu membuat elemen-elemen 
bangunan dengan cermat dan berinteraksi intensif dengan tukang. Dokumen gambar 2 dimensi dan model 
3 dimensi menjadi acuan tim tukang kayu dalam merakit serta tahapan yang harus dibuat terlebih dahulu 
dan setererusnya. Pada tahap awal tukang kayu menyiapakan material dengan pemotongan, penyerutan, 
dan merekatkan kayu sesuai kebutuhan. Setelah siap dimulai dengan pengerjaan struktur utama kolom 
dan balok. Sambungan menggunakan sistem lubang/ coakan dan dowel sebagai konstruksi knock down 
yang diaplikasikan untuk perakitan. Tahap selanjutnya melakukan penyesuaian alternatif rancangan 
sambungan kayu yang disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan pada proses pembangunan. 
Setelah struktur lantai satu selesai dilanjutkan dengan pemasangan lantai papan kayu, pemantapan 
sambungan dengan dowel dan secara bersama mulai dibuat struktur untuk lantai dua. Memasang papan 
lantai dan lantai lipat serta persiapan rancangan fasad bangunan. Peletakan dinding dan transportasi 
vertikal berupa tangga pertama. Selesai pemasangan papan lantai dua, tangga kedua, dan pembuatan 
rangka atap. Kemudian pengerjaan detail dinding lantai dua yang memiliki rak dan railing tangga. Proses 
dan tahapan tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto dan video, serta dokumen digital yang pada 
akhirnya akan menjadi modul ajar (gambar 4) sebagai referensi tukang kayu bila ingin diproduksi masal. 
Setelah keseluruhan tahap konstruksi selesai, proyek 1:1 akan dihibahkan kepada masayarakat di 
kampung Palsigunung agar dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai fasilitas bermain 
dan belajar anak-anak dan menjadi ruang posyandu warga yang dilakukan setiap bulannya.  
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Gambar 4. Skema perakitan proyek 1:1 dalam dokumen modul ajar 

 

Gambar 5. Pemanfaatan bangunan knock down oleh warga Pasigunung 

Pemanfaatan bangunan (gambar 5) dilakukan secara berkesinambungan oleh warga di kampung 
Palsigunung dengan ditanamkan rasa memiliki agar bangunan dirawat dan dijaga dengan semestinya. 
Bangunan diharapkan dapat menambah nilai dan kualitas hidup masyarakat di kampung Palsigunung. 
Masyarakat di Palsigunung yang sangat membutuhkan fasilitas sosial, tetapi memiliki keterbatasan lahan 
adalah tantangan yang relevan dengan komsep knock down yang bersifat temporary sehingga dapat 
dipindahkan dengan mudah jika diperlukan. Dengan penggunaan material kayu mulai menumbuhkan 
kembali kepeduli mahasiswa, mitra tukang kayu, dan masyarakat di Palsigunung terhadap kearifan lokal 
yang dimiliki bangsa Indonesia terutama dalam arsitektur tradisional konstruksi kayu.  

KESIMPULAN 

Minat dan antusiasme peserta ajar dalam proses pembelajaran cukup meningkat dengan adanya 
program terintegrasi dengan proyek 1:1 yang didanai oleh CEGS DRPM UI. Hal ini dapat dilihat dari 
peran aktif peserta ajar selama program terutama pada workshop bersama tukang kayu, meskipun belum 
semua mahasisawa berkesempatan praktek secara intensif karena keterbatasan antara rasio tukang kayu 
dan mahasiswa. Pemahaman peserta ajar lebih laten mengenai struktur, konstruksi, dan material kayu 
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terjadi dengan indikator capaian core competence.  
Belum adanya pola yang baku dalam mendidik tukang kayu berakibat pada sulitnya menilai 

penguasaan keterampilan yang sudah dimiliki oleh tukang kayu. Transfer pengetahuan dan keterampilan 
tukang kayu sebagian besar masih mengandalkan proses alami dalam masyarakat yang terjadi secara 
turun-temurun atau tradisi seperti kepala tukang kepada pembantu tukang (kenek). Kualitas tukang kayu 
yang tidak berpengalaman menimbulkan permasalahan lanjutan seperti keterampilan tukang yang kurang 
memadai dan mutu pekerjaan kurang baik. Padahal keterampilan tukang kayu sangat esensial sebagai 
warisan budaya arsitektur yang harus dilestarikan. 
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ABSTRAK 
 

Transfer teknologi pemantauan udara dengan drone atau UAV ini dalam rangka mendeteksi secara dini 
titik api dan penyebaran kebakaran pada lahan gambut sangat mendukung upaya pemerintah untuk 
menjaga kelestarian lahan gambut tersebut (Keppres No. 32 tahun 1990). Ogan Komering Ilir merupakan 
kabupaten penyumbang titik panas (hotspot) paling banyak di antara tujuh belas kabupaten dan kota di 
Provinsi Sumatera Selatan. Selain dengan pencitraan satelit, pendeteksian dini titik api (hotspot), dan 
dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kabupaten Ogan Ilir secara dini 
dapat direalisasikan dengan menggunakan drone berbasis multirotor yang dapat melakukan tugas dan 
misi pemantauan secara real-time melalui transmisi video dan fotografi secara aerial. Bila dibandingkan 
dengan pesawat berawak seperti helikopter, multirotor ini dapat meminimalkan besarnya kerugian 
manusia dengan menekan biaya operasional serta dapat mengurangi dampak yang membahayakan bagi 
manusia yang disebabkan oleh kebakaran hutan karena dikendalikan jarak jauh. Dengan adanya transfer 
teknologi ini diharapkan terjadi peningkatan mutu dalam manajemen kebakaran lahan gambut, terutama 
oleh lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, serta 
dapat membantu penegakkan hukum dengan menyediakan dokumentasi aerial yang memantau oknum 
yang sengaja melakukan pembakaran lahan gambut. 
 
Kata Kunci: Multirotor, Pemantauan Aerial, Kebakaran Hutan, Lahan Gambut, Titik Api (Hotspot). 
 
 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bencana asap di tahun 2015 menjadi fokus utama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB). BNPB telah menemukan fakta bahwa 99 persen penyebab kebakaran hutan dan lahan yang 
menimbulkan kabut asap karena disengaja. (sumber: Pusat Data Informasi dan Humas BNPB). Fakta ini 
juga diperkuat oleh hasil survey Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa masih 
adanya penduduk dan perusahaan yang memakai sistem sonor dalam mebuka area lahan baru. Sistem 
sonor merupakan metode membuka lahan baru dengan cara membakar lahan tersebut sampai seluruh 
tanaman yang tumbuh habis [1][2][3][4][5][6]. 

Berdasarkan data pencitraan satelit “Terra” milik NASA, kebakaran hutan dan lahan di wilayah 
Sumatera Selatan sudah mencapai 9,216 hektar (Gambar 1.1). Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
kebakaran lahan di tahun 2015 telah mencapai luas area sampai 3,216 hektar. Ogan Komering Ilir 
merupakan kabupaten penyumbang titik panas (hotspot) paling banyak di antara tujuh belas kabupaten 
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dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Sumsel. Berdasarkan data per 6 Oktober 2015, titik panas (hotspot) di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir (OKI) terdeteksi paling banyak, yakni mencapai 376 titik (sumber: Antara). Berikut 
ini adalah pencitraan satelit dari NASA, yaitu satelit “Terra”, yang memperlihatkan sebaran asap dan 
titik-titik api di pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Foto satelit pada gambar-gambar 
tersebut diambil pada tahun 2015, beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan September yang bertepatan 
dengan bencana asap nasional.  

 

 
Gambar 1.1 Sebaran titik api dan kabut asap di Sumsel 

(Sumber : http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/gallery.cgi) 
 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pendeteksian titik api atau hotspot secara dini menjadi 
tindakan awal yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Mengingat luasnya 
area lahan gambut yang tersebar di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, pendeteksian dini melalui pemantauan 
udara merupakan bagian permulaan dari pencegahan kebakaran lahan. Oleh karena itu, sebuah teknologi 
pesawat tanpa awak atau UAV (Unmanned-Aerial Vehicle) berbasis multirotor yang dilengkapi sistem 
kamera pemantauan beresolusi tinggi (high definition) perlu diterapkan sebagai alat bantu pemantauan 
udara untuk memonitor titik-titik api pada lahan gambut melalui pencitraan digital, baik berupa foto 
maupun video.  

 
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dari fakta hasil survey Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu diasumsikan bahwa 
paradigma dan pola pikir dari masyarakat yang masih terus menerapkan sistem “sonor” untuk membuka 
area atau lahan yang baru dengan cara instan. Data survey tersebut menyebutkan bahwa masih adanya 
penduduk dan perusahaan setempat di wilayah Kabupaten OI yang terus menerapkan cara instan ini dalam 
membuka area atau lahan yang baru dengan cara membakar lahan tersebut sampai seluruh tanaman yang 
tumbuh habis. 

Permasalah utama dalam menanggulangi kebakaran hutan terutama lahan gambut di daerah 
Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Ogan Ilir, adalah masih minimnya fasilitas dan infra struktur 
yang terkait dengan kegiatan pendeteksian dini dan pemantauan dari udara. Hal ini disebabkan oleh masih 
besarnya biaya operasional penggunaan helikopter atau pesawat berawak lainnya dan masih lambannya 
respon terhadap kebakaran lahan bila hanya mengandalkan pemantauan dan pencitraan dari satelit. Oleh 
karena itu, solusi secara teknis dari permasalahan tersebut perlu segera dicari dan diterapkan agar bencana 
asap akibat kebakaran hutan tidak lagi menjadi bencana nasional di Indonesia dari tahun ke tahun. 

Kegiatan PKM ini memiliki beberapa lingkup batasan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai 
berikut 
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1. Pengenalan teknologi drone berbasis multirotor dalam kegiatan PKM ini hanya multirotor yang 
terdiri dari tricopter, x-quadcopter, dan x-hexacopter. 

2. Tricopter, x-quadcopter, dan x-hexacopter dikendalikan dengan remote control dan memiliki fitur 
navigasi GPS (global-positioning system) / GNSS. 

3. Peragaan cara kerja dan penggunaan drone tersebut hanya dilakukan oleh instruktur dan teknisi 
yang ahli dibidang tersebut. 

4. Peragaan terbang dari drone hanya dilakukan pada saat situasi dan kondisi tempat peragaan tersebut 
telah memenuhi persyaratan keamanan dan kelaikan bagi pengoperasian drone tersebut. 
 

1.3 Tujuan Kegiatan 
Tujuan kegiatan PKM ini, secara spesifik, dapat dirumuskan dan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan mutu program manajemen kebakaran dengan memberikan pemahaman pada 
pengetahuan dan penerapan teknologi yang relatif baru tentang metode survey dan pemantauan 
secara aerial yang dibantu dengan drone berbasis multirotor. 

2. Untuk memberikan pemahaman terhadap fundamental dari metode survey dan pemantauan secara 
aerial yang dibantu dengan drone berbasis multirotor. 

3. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemantauan lahan dalam kondisi apapun dengan 
meminimalisasi biaya dan risiko kerugian yang diperoleh setelah menerapkan teknologi drone. 

4. Untuk memberikan pengetahuan teknis kepada khalayak sasaran mengenai pentingya peranan 
pengaplikasian teknologi drone untuk pengintaian aerial dalam rangka penegakan dan pemberian 
sanksi hukum terhadap pelaku kebakaran lahan yang tertangkap tangan. 
 

MATERI DAN METODOLOGI PELAKSANAAN 

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah 
Permasalahan utama yang menjadi fokus dari kegiatan PKM yang diusulkan ini adalah bagaimana 

caranya mencegah terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus menerus 
terjadi setiap tahun. Selain itu, kegiatan PKM ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan kepada 
masyarakat setempat yang menjadi khalayak sasaran mengenai undang-undang, peraturan pemerintah, 
dan sanksi hukum yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam rangka melindungi lahan gambut di 
Indonesia, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.  

Dalam rangka introduksi teknologi dalam kegiatan PKM ini, secara sistematik perlu disusun 
langkah-langkah dan tahapan dalam proses pengenalan dan pembelajaran mengenai teknologi dan 
penerapan drone berbasis multirotor ini sebagai solusi alternatif bagi permasalahan dalam pendeteksian 
dini titik api (hotspot), dan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut yang dilindungi 
oleh pemerintah.  

Pemecahan masalah disusun ke dalam kerangka kerja yang secara umum terdiri dari tahapan 
kegiatan, antara lain  

1. Pengenalan dan Pengulasan mengenai Manajemen Kebakaran Lahan  

Pada tahap ini, kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman 
mengenai peranan dari berbagai pihak dalam manajemen kebakaran lahan, bagaimana caranya 
meningkatkan mutu manajemen tersebut, mengenai perkembangan dan pemanfaatan teknologi peralatan 
dan sarana pemantauan, mengulasi berbagai pengalaman dari pihak atau lembaga penanggulangan 
bencana di luar negeri dalam upayanya mencegah dan mendeteksi kebakaran lahan, dan lain-lain. 
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2. Pengenalan Dasar-dasar Teknologi UAV 

Pada tahap ini, kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman pada 
teknologi UAV dan penerapannya. Sistem pengawasan dan pemantauan kebakaran hutan yang berbasis 
teknologi UAV pada dasarnya tersusun dari beberapa komponen, seperti pada Gambar 2.1, yang terdiri 
dari  

1. Pesawat udara tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle atau UAV). 
2. Stasiun pengendali di darat (Ground Control Station atau GCS). 
3. Kanal atau jalur komunikasi (Communication Channels atau CC). 
4. Terminal informasi regu pemadam kebakaran (Squad Information Terminals atau SIT). 

Tiap komponen pada sistem tersebut memiliki peranan dalam proses pemantauan dan pengawasan 
kebakaran hutan berbasis UAV tersebut. Secara prosedural, aliran kerja dari masing-masing komponen 
tersebut dapat dilihat pada diagram alir dalam Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Sistem UAV dan prosedur operasionalnya 

 
3. Pengenalan Multirotor sebagai UAV dan Teknis Penggunaannya 

Pada tahap ini, kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman pada 
teknologi multirotor, berbagai tipe dan fitur desain beserta keunggulannya, dan pengoperasian dan 
penerapan untuk keperluan survey, pengawasan, dan pemantauan secara aerial. Untuk tugas diudara 
(aerial remote-surveillance) diperlukan sebuah desain wahana yang disebut juga kendaraan Unmanned-
Aerial Vehicle (disingkat dengan UAV) atau disebut juga dengan pesawat tanpa awak. Seiring dengan 
perkembangan teknologi dibidang ini, desain wahana dengan platform multi-rotor (memiliki jumlah rotor 
lebih dari dua unit) telah dikembangkan. Sampai saat ini, multirotor didesain dengan berbagai tipe 
platform yang secara garis besar ditentukan oleh banyaknya jumlah rotor (unit motor beserta propeler) 
yang digunakan [7][8][9][10][11][12][13][14]. Bila sistem rotor yang digunakan adalah sebanyak tiga 
unit, maka platform multirotor tersebut dinamakan tricopter yang memiliki konstruksi rangka mirip huruf 
“Y” (terkadang sering disebut juga sebagai Y-copter). Bila jumlah rotor yang digunakan adalah sebanyak 
empat unit, maka multirotor tersebut dinamakan quadcopter - X yang memiliki konstruksi rangka mirip 
huruf “X”.  Bila jumlah rotor yang digunakan adalah sebanyak enam unit, maka multirotor tersebut 
dinamakan hexacopter - X yang memiliki konstruksi rangka mirip karakter bintang atau asteriks “*”. Tiga 
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desain multirotor, yang terdiri dari tricopter, quadcopter, dan hexacopter, dapat dilihat pada gambar 
berikut [8][14]. 

 
(a) Tricopter   (b) Quadcopter 

 
(c) Hexacopter 

Gambar 2.2 Multirotor dilengkapi kamera HD 
 

4. Pengenalan Perangkat Keras dan Lunak dari Sistem UAV  

Pada tahap ini, kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman pada 
perangkat keras yang menjadi bagian sistem dari penerapan multirotor untuk keperluan survey, 
pengawasan, dan pemantauan secara aerial. Untuk itu dilakukan peragaan dan demonstrasi 
pengoperasian secara umum dari multirotor yang terdiri dari tricopter, quadcopter, dan hexacopter.  

Selain perangkat keras, sistem pemantauan berbasis sistem UAV multirotor memiliki fasilitas 
antar muka berupa perangkat lunak komputer yang dapat menyediakan berbagai informasi akurat yang 
real-time mengenai data pembacaan sensor-sensor yang terdapat pada multirotor.  

 

2.2. Khalayak Sasaran 

Keberhasilan pelibatan masyarakat dalam manajemen kebakaran bergantung pada berbagai 
faktor. Motivasi masyarakat untuk mengelola kebakaran dipengaruhi oleh seberapa besar ketergantungan 
mereka dan/atau hak yang mereka miliki untuk menggunakan dan memiliki akses terhadap sumber-
sumber daya hutan. Meskipun demikian, penting untuk disadari bahwa masyarakat tidak dapat 
memberikan solusi lengkap dalam menangani kebakaran hutan yang berbahaya. Pihak-pihak lain yang 
terlibat, termasuk pemerintah dan sektor swasta, harus ikut memainkan peranan penting, khususnya 
dalam persiapan menghadapi dan memadamkan kebakaran yang luas. 

Adapun pihak-pihak yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini, antara lain  

1. Lembaga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Propinsi Sumsel.. 
2. Lembaga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Ilir. 
3. Dinas Pemadam Kebakaran dari Pemda Kabupaten OI atau yang mewakili.  
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4. Perwakilan perusahaan yang memanfaatkan lahan dan yang bergerak di bidang perkebunan di 
wilayah Ogan Ilir, terutama di daerah-daerah yang rawan kebakaran berdasarkan pemetaan oleh 
BPBD wilayah OI.  

5. Kelompok masyarakat atau perwakilannya yang berdomisili di daerah atau wilayah dengan lahan 
gambut yang rawan kebakaran di wilayah OI. 

6. Pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakkan hukum dan sanksi atas tindakan 
pelanggaran pembakaran lahan dengan sengaja. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem pengintaian jarak jauh (remote-surveillance) dengan teknologi robotika yang otonomus 
merupakan suatu terobosan teknologi yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data secara real-
time maupun off-line. Baik di darat (ground) maupun di udara (aerial), tugas pengintaian tersebut dapat 
dikerjakan oleh sebuah wahana tanpa awak yang dikendalikan oleh seorang operator dari jauh sehingga 
risiko yang berbahaya bagi operator tersebut dapat diminimalisir. Untuk dapat mendukung pelaksanaan 
tugas-tugas tersebut seringkali pada wahana tersebut dilengkapi dengan beberapa sensor pelacak, 
kamera, dan perangkat lainnya sehingga memungkinkan operator dapat melihat langsung serta memantau 
secara on-line, merekam data (foto dan video) dari kondisi dan situasi dari lingkungan operasional tempat 
wahana tersebut bertugas.  

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan metode peragaan dan pembagian alat. Metode peragaan 
diterapkan dalam kegiatan ini dalam rangka penyampaian materi secara praktikal dalam proses transfer 
teknologi drone berbasis multirotor beserta penerapannya untuk keperluan pemantauan dan pengawasan 
lahan secara aerial.  

Pengetahuan dan informasi yang mutakhir secara global dan yang terkait dengan fokus 
permasalahan kebakaran lahan disajikan secara visualisasi beberapa video dokumenter yang terkait. 
Kompilasi beberapa video aplikasi drone yang telah dipublikasikan melalui situs youtube tersebut 
merupakan bagian dari materi dari transfer teknologi dalam kegiatan PKM ini.  

Setelah proses tutorial dan peragaan peralatan drone selesai, dalam kegiatan PKM ini 
membagikan beberapa peralatan pemantauan berbasis multirotor tipe quadcopter yang telah dilengkapi 
kamera dan sistem transmisi video untuk pemantauan dari darat. Tujuannya dari pemberian alat tersebut 
adalah agar peserta yang menjadi khalayak sasaran dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari 
kegiatan PKM serta memperoleh ketrampilan dalam pengoperasian drone secara praktis. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah OI secara dini dapat direalisasikan 
dengan menggunakan drone berbasis multirotor. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini 
adalah sebagai berikut 

1. Bila dibandingkan dengan helikopter, penggunaan multirotor dapat meminimalkan besarnya 
kerugian manusia dengan menekan biaya operasional serta dapat mengurangi lamanya waktu 
respons, begitu juga dengan banyaknya kerusakan setelah peristiwa kebakaran itu terjadi, 
dibandingkan dengan helikopter. 

2. Penggunaan multirotor dapat menghasilkan serta menganalisis berbagai informasi atau data 
georeferensi yang penting. 

3. Penggunaan multirotor dapat mengurangi dampak yang membahayakan bagi manusia yang 
disebabkan oleh kebakaran hutan. 
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4. Terjadinya peningkatan mutu dalam manajemen kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir 
yang dikelola oleh pihak yang terkait dan masyarakat lokal. 

5. Untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana kebakaran lahan  gambut di wilayah 
Ogan Ilir oleh lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBD) wilayah Ogan Ilir.   

6. Untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian dan perlindungan lahan gambut di 
Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam 
Keppres No. 32 tahun 1990. 

7. Untuk memperkuat penegakkan hukum oleh pihak yang berwajib dengan adanya bukti berupa 
dokumentasi aerial dari pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karena dengan sengaja melakukan 
pembakaran lahan di wiliyah Kabupaten Ogan Ilir. 
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 ABSTRAK 
 

Penyediaan energi (gas) merupakan permasalahan mendasar untuk penduduk di desa  Ulak Kerbau Baru 
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Kebutuhan gas di desa ini hanya mengandalkan kayu 
bakar dan minyak tanah yang kualitasnya tidak layak digunakan. Sebagian besar penduduk desa terpaksa 
mengambil kayu bakar sebagai energi yang digunakan sehari-hari. Permasalahan tersebut dapat diatasi 
dengan pemanfaatan teknologi fermentasi tinja sapi, dengan cara fermentasi anaerobic yang dapat 
menetralkan tingkat keasaman tinja sapi serta menghasilkan biogas sehingga kayu bakar yang biasa 
digunakan warga dapat dikurangi untuk keperluan sehari-hari sebagai sumber energi pada umumnya.  
Perangkat pengolahan biogas dengan teknologi fermentasi telah didemonstrasikan cara perakitan dan 
prosedur kerjanya kepada penduduk desa setempat. Respon positif terlihat dari antusiasme penduduk 
mengikuti acara penyuluhan ini. Kegiatan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan secara periodik 
dengan materi yang dibutuhkan selain teknologi tepat guna dan teknologi pertanian. Kegiatan pengabdian 
selanjutnya agar dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk bagaimana menjadikan 
masyarakat angkatan muda desa memiliki keterampilan/enterprener tekno yang dapat digunakan sebagai 
modal berusaha. 

Kata Kunci: Biogas, Energi Alternatif, Tinja Sapi, Kompor Biogas 
 
 
PENDAHULUAN  

Permintaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia baik itu untuk keperluan 
industri, transportasi dan rumah tangga dari tahun ketahun semakin meningkat. Menyebabkan 
ketersediaan bahan bakar menjadi terbatas, atau harga menjadi melambung. Terkait dengan masalah 
tersebut, salah satu kebijakan pemerintah ialah rencana pengurangan penggunaan bahan bakar minyak 
tanah untuk keperluan rumah tangga. 

Sejalan dengan hal itu pemerintah juga mendorong upaya- upaya untuk penggunaan sumber-
sumber energi alternatif lainnya yang dianggap layak dilihat dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan, 
apakah itu berupa biofuel, biogas/gasbio, briket arang dan lain sebagainya [1]. Sumber energi alternatip 
telah banyak ditemukan sebagai pengganti bahan bakar minyak, salah satunya adalah Biogas. 

Penggunaan biogas belum banyak berkembang luas antara lain disebabkan oleh karena masih 
relatif murahnya harga BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sementara teknologi yang diperkenalkan 
selama ini masih memerlukan biaya yang cukup tinggi karena terbuat dari konstruksi beton, fiber glass, 
plastik tebal dan logam dengan ukuran yang cukup besar. Mulai tahun 2000-an telah dikembangkan 
digester biogas skala kecil (rumah tangga) dengan konstruksi sederhana, terbuat dari plastik secara siap 
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pasang (knockdown) dan dengan harga yang relatif murah [2]. Digester biogas dapat juga dibuat dari 
sumur tembok dan drum serta dengan bahan baku kotoran ternak dan limbah pertanian. 

Manfaat energi biogas adalah menghasilkan gas metan sebagai pengganti bahan bakar khususnya 
minyak tanah dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan 
sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari prose’s produksi biogas akan dihasilkan sisa 
kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman/budidaya 
pertanian. Dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan 
bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui [3]. 

 
Potensi Desa 

Potensi pengembangan Biogas di Indonesia masih cukup besar. Mengingat cukup banyaknya 
populasi ternak misal jumlah sapi 11 juta ekor, kerbau 3 juta ekor dan kuda 500 ribu ekor [4]. Setiap 1 
ekor ternak sapi/kerbau dapat dihasilkan ± 1 m3 biogas per hari. 

Potensi ekonomis Biogas adalah sangat besar, hal tersebut mengingat bahwa 1 m3  biogas dapat 
digunakan setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Di samping itu pupuk organik yang dihasilkan dari 
proses produksi biogas sudah tentu mempunyai nilai ekonomis yang tidak kecil pula. 

Rancang bangun alat dalam pembuatan biogas dari kotoran ternak sapi yang akan dilakukan dan 
diperkenalkan  kepada warga desa Ulak Kerbau Baru.  Salah satu desa Ulak Kerbau Baru merupakan 
pilihan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Desa Ulak 
Kerbau Baru adalah salah satu bagian wilayah dari kelurahan Ulak Kerbau Baru pada Kecamatan Tanjung 
Raja Kabupaten Ogan Ilir. Data terakhir dari Kepala Desa menunjukkan, jumlah penduduk dalam Desa 
Ulak Kerbau Baru adalah 5.781 jiwa yang terdiri dari 1.564 KK. Sebagian besar penduduk bermata 
pencaharian sebagai buruh tani (48 orang), sebagian lainnya adalah wiraswasta (153 orang) dan PNS (33 
orang), serta yang bekerja sebagai tani/peternak (315 orang) sedangkan sisanya sebagai pensiunan (5 
orang). Dapat dikatakan mayoritas penduduk masih dalam taraf ekonomi menengah ke bawah.  

Desa Ulak Kerbau Baru memiliki wilayah seluas 6.000 ha. Wilayah ini dibagi menjadi 3 Dusun 
dan 6 RT. Rumah penduduk yang dapat diakses langsung melalui jalan kota sekitarnya diantaranya Kota 
Kayu Agung, Inderalaya dan Palembang. Selebihnya terletak cukup jauh dari jalan yang sudah diaspal. 
Bahkan apabila turun hujan, maka beberapa daerah RW di kelurahan ini tidak dapat dilalui dengan 
kendaraan roda empat karena kondisi jalan tanah yang tidak memungkinkan dilalui.  

Setiap usaha peternakan sapi pasti menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, 
disamping hasil utamanya susu dan daging. Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan 
usaha peternakan sapi seperti usaha pemeliharaan ternak sapi baik untuk penggemukan atau perah susu 
sapi. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti tinja dan urine. Sapi yang mempunyai 
bobot badan 450 kg menghasilkan limbah berupa kotoran dan urine kurang lebih 25 kg per ekor per hari 
[5]. Penanganan limbah yang baik sangat penting karena dapat memperkecil dampak negatif terhadap 
lingkungan, seperti polusi tanah, air, udara dan penyebaran penyakit menular.  

Energi memiliki peran penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-
harinya. Berbagai alat pendukung seperti alat penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga dan 
mesin-mesin industri dapat difungsikan jika ada energi. Sebahagian manusia zaman modern telah terbiasa 
menggunakan energi listrik, energi bahan bakar minyak bumi, gas, energi mineral, dan batubara untuk 
kebutuhan kegiatan keseharian dan penggerak mesin industri [6,7]. Umumnya jenis energi ini bersifat 
terbatas, sehingga manusia dituntut untuk lebih bijak dalam penggunaannya. Akibatnya dengan 
keterbatasan tersebut mengakibatkan sulit untuk mendapatkan energi bahan bakar minyak dan gas 
dipasaran. Pemanfaatan energi yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan dapat menimbulkan 
masalah krisis energi.       
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Dipihak lain peternak sapi di desa Ulak Kerbau Baru dalam penanganan limbah kotoran (tinjanya) 
masih belum termanfaatkan. Untuk setiap tiga ekor sapi jenis  menghasilkan kurang lebih satu karung 
kotoran, dengan ukuran karung 40 kg, perhari. Sebelumnya kotoran sapi hanya dimanfaatkan untuk pupuk 
tanaman kembang dan bunga yang ada di Palembang. Pengusaha kembang dan bunga memanfaatkan 
tinja sapi kering satu kendaran colt per hari dan juga dimanfaatkan oleh karet. Sayangnya pohon karet 
tidak cocok untuk diberi pupuk kotoran sapi. Sehingga dengan jumlah sapi yang begitu banyak, 
pemanfaatan yang sangat terbatas dirasakan tidak memadai untuk mengatasi keadaan ini. Selain menebar 
bau yang tidak sedap, tumpukan kotoran sapi tidak terolahkan atau belum terangkut ke pelanggan 
tanaman bungan dapat juga mempengaruhi kualitas air sumur warga sekitar peternakan. Air sumur 
menjadi kehitam-hitaman sehingga tidak dapat dipergunakan lagi terutama sumur-sumur dengan letak 
lebih rendah dari kandang sapi yang dikelola oleh peternak di Ulak Kerbau Baru ini. Peternakan sapi 
milik Bapak Alizabit berlokasi di salah satu desa Ulak Kerbau Baru ini yang akan menjadi mitra pada 
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui UPPM FT UNSRI. Peta lokasi peternakan Bapak-bapak 
Kelompok Tani.  

Mengkonversi kotoran ternak sapi menjadi biogas sebagai bahan bakar alternatif untuk warga atau 
peternak sapi di Ulak Kerbau Baru yang dilakukan oleh staf penganjar Fakultas Teknik Universitas 
Sriwijaya bertujuan sebagai motivator dan innovator untuk warga ini. Para staf pengajar tersebut akan 
memberikan masukan teknologi cara melakukan perbuatan biogas dari kotora sapi dengan membuatkan 
contoh seperangkan peralatan pembuatan biogas. Disamping itu staf dosen Fakultas Teknik ini akan 
mempraktekkan teknologi pemanfaatan kotoran ternak sapi menjadi biogas dan pupuk cair organic serta 
pupuk partikel untuk tanaman petani.      

Manfaat energi biogas adalah menghasilkan gas metan sebagai pengganti bahan bakar khususnya 
minyak tanah dan dapat dipergunakan untuk bahan bakar rumah tangga. Dalam skala besar, biogas dapat 
digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari prose’s produksi biogas akan dihasilkan 
sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk cair organik dan pupuk organic 
pada tanaman/budidaya pertanian. Yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap 
pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui. Diharapkan hasil luaran dari konversi 
kotoran ternak sapi menjadi biogas, pupuk cair organic dan pupuk partikel organic dapat bermanfaat bagi 
warga desa Ulak Kerbau Baru Ogan Komering Ilir. 

 

METODELOGI PENGABDIAN 

Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester yang berfungsi untuk menampung gas metan 
hasil perombakan bahan bahan organik oleh bakteri. Jenis digester yang paling banyak digunakan adalah 
model continuous feeding dimana pengisian bahan organiknya dilakukan secara kontinu setiap hari. Besar 
kecilnya kapasitas digester tergantung pada jumlah kotoran ternak yamg dihasilkan dan banyaknya biogas 
yang diinginkan. 

Lahan yang diperlukan sekitar 16 m2, untuk membuat digester diperlukan bahan bangunan seperti 
pasir, semen, batu bata, batu koral, besi konstruksi, cat dan pipa pralon. Lokasi yang akan dibangun 
sebaiknya dekat dengan kandang sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan kedalam digester. 
Disamping digester harus dibangun juga penampung sludge (lumpur) dimana slugde tersebut nantinya 
dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. 

Spesifikasi Teknis  

(Reaktor Biogas Skala Rumah Tangga) 
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1. Volume reaktor (drum plastik) : 200 liter 
2. Volume penampung gas (drum plastik diameter lebih kecil) : 200 liter 
3. Kompor Biogas : 1 buah 
4. Ember pengaduk bahan : 1 buah 
5. Pengaman gas : 1 buah 
6. Selang saluran gas : + 10 m 
7. Kebutuhan bahan baku : kotoran ternak dari  2-5 ekor sapi. 
8. Biogas yang dihasilkan 0,5 m3 per hari (setara dengan 0,5 liter minyak tanah). 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pembuatan Biogas dari Kotoran Sapi Skala Rumah Tangga 

Realisasi pemecahan masalah 
 Masalah yang ada di lapangan khususnya di lokasi adalah tinja sapi sebagai sebatas pupuk 
kandang belum dikembangkan digunakan sebagai bahan baku biogas. Sebagai realisasi untuk pemecahan 
masalah tersebut maka tim memberikan penyuluhan tentang teknologi sederhana pengolahan tinja sapi 
menjadi biogas dengan metode ceramah dan tanya jawab dan demonstrasi. Penyuluhan dilakukan dengan 
terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat kimia dan fisika biogas, fungsi dan 
keberadaan biogas bagi masyarakat desa, dan hubungannya dengan persediaan biogas di pedesaan. Materi 
yang akan disampaikan juga adalah teknologi pembuatan biogas isi kotinu yang banyak tersebar di 
pedesaan jawa. Serta proses pengolahan tinja sapi menjadi biogas. Pada proses pengolahan tinja sapi 
dijelaskan komponen-komponen yang diperlukan dan fungsinya dalam peralatan yang diperagakan. 
 
Khalayak Sasaran 

Kegiatan berlangsung dalam satu hari pelatihan yang dilakukan oleh pembicara dari staf pengajar 
selaku anggota dalam kegiatan pembuatan biogas tersebut. Peserta pelatihan pembuatan biogas ini adalah 
warga, petani dan peternak di desa Ulak Kerbau Baru Ogan Komering Ilir. Para peserta akan dilatih dan 
mempraktekkan bagaimana merancang, merencanakan, mendesign, dan melakukan aksinya untuk 
pembuatan Biogas dari kotoran ternak sapi. Dan juga akan menghasilkan pupuk padat dan pupuk cair 
organik.  

Keterkaitan 
 Pelaksanan program percontohan ini mempunyai keterkaitan dengan penduduk pedesaan sebagai 
suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengelohaan biogas dengan bahan Baku 
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tinja sapi. 
 
Evaluasi 
 Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan adalah kombinasi antara metode demonstrasi dan ceramah di 
desa. Kegiatan dianggap berhasil bila lebih dari 75% masyarakat sasaran memahami pengetahuan dan 
teknologi pengolahan biogas yang disampaikan oleh tim penyuluh. Akhir dari kegiatan akan dilakukan 
survey umpan balik mengenai kegiatan ini. Materi yang akan ditanyakan adalah: 
a. Pemahaman masyarakat mengenai tinja sapi termasuk syarat-syarat perlakuan hiegenisnya. 
b. Pemahaman masyarakat mengenai peralatan yang digunakan pada perangkat pengolahan biogas 

sederhana. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Kegiatan PPM dilaksanakan pada tanggal 3 September 2016 dengan diikuti oleh lebih kurang 30 
orang penduduk desa Ulak kerbau dan mahasiswa jurusan teknik kimia Fakultas Teknik Universitas 
Sriwijaya. Kegiatan, diawali dengan kata sambutan dari Kepala Dusun 1 Ulak Kerbau Baru yang 
mewakili Kades Ulak Kerbau Baru, sambutan Dekan Fakultas Teknik Unsri Prof. Subriyer Nasir, PhD 
dan penjelasan mengenai pengolahan tinja sapi Ir. H. Abdullah Saleh, MS, M.Eng. Acara ditutup dengan 
do'a oleh DR. Ir. H.M. Faizal, DEA. Sebelum ditutup diIakukan penyebaran kuisioner sebagai bahan 
evaluasi bagi kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan dilaksanakan dengan metoda presentasi dan 
peragaan/demonstrasi cara kerja peralatan. Di akhir sesi peragaan dilakukan tanya jawab dan penyebaran 
form pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Umumnya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta 
cukup baik dan menunjukan antusias yang tinggi. Dari diskusi yang telah dilakukan ternyata kegiatan 
pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa ini sangat bermanfaat bagi penduduk. 
 
Hasil Evaluasi Kegiatan 
 Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara menyebarkan sebanyak 50 lembar form pertanyaan yang 
terdiri dari 10 butir pertanyaan. Dari lembar yang dikembalikan kepada tim tercatat sebanyak 7 lemhar 
tidak terisi. Berikut ini hasil pengolahan data dan lembar jawaban yang dikembalikan kepada tim. Berikut 
ini hasil analisis terhadap 10 pertanyaan yang direspon peserta dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan.  
 Berdasarkan jawaban dari para peserta pengabdian pada masyarakat tentang penjelasan diberikan 
70% cukup mengerti dan 22 % sangat mengerti dengan materi yang disampaikan. Sedangkan terhadap 
materi yang disuguhkan memberikan jawaban 60% sangat bermanfaat dan 30% cukup bermanfaat, dalam 
hal ini kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar oleh peserta di desa 
Ulak Kerbau Baru. Terhadap pertanyaan ini 79 % cukup paham dan 12 % sangat paham sekali apa yang 
disampaikan oleh pemateri. Dari pertanyaan ini 99% responden mengangap kedatangan tim Pengabdian 
Fakultas Tenik Universitas Sriwijaya ke desa mereka sangat memberikan manfaat. 
 Respon dari responder biaya pembuatan biogas terhadap 46% mengatakan sangat mahal dan 45% 
menyatakan agak mahal. Sebagian besar responden 90% menyatakan memanfaatkan kayu bakar dan 
minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sehari-hari. Jawaban dari responden 
menyatakan bahwa 57% cukup sesuai dan 33% sangat sesuai dengan kebutuhan energi mereka.  
 Pada umumnya 60% responden menyatakan sangat senang dengan adanya kegiatan ini dan 
bersedia ikut serta dalam kegiatan berikutnya. Responden menyatakan bahwa kegiatan pengabdian pada 
masyarakat yang juga dibutuhkan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan teknologi tepat guna dan pertanian. 
Umumnya responden menyatakan bahwa kegiatan seperti ini sebaiknya paling tidak di adakan setiap tiga 
bulan 41% dan enam bulan 30% sekali. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari kegiatan yang tetah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Tinja sapi tanpa pengolahan yang baik dalam pembuatan biogas, prose’s fermentasi anaerobic tidak 

dapat berjalan dengan baik dan prose’s tersebut perlu prose’s pengelolaan biogas yang optimal. 
b. Pada umumnya penduduk angat antusias untuk, menerima penyuluhan dan peragaan yang diadakan 

oleh perguruan tinggi. Hal ini tertihat dari survey umpan balik yang dilakukan rata-rata mereka 
menginginkan kegiatan sejenis paling tidak dilakukan per tiga bulan bahkan ada yang menginginkan 
setiap bulan sekali. 

c. Materi yang disampaikan oleh Tim pengabdian masyarakat FT.Unsri dirasakan sangat bersentuhan 
langsung dengan kebutuhan masyarakat. 

Saran  
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan secara periodic dengan materi yang dibutuhkan 
selain teknologi tepat guna dan teknologi pertanian. 

b. Kegiatan pengabdian selanjutnya agar dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk 
bagaimana menjadikan pemuda desa memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal 
berusaha. 
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ABSTRAK 
 

Taman Kanak Kanak (TK) Junjung Biru di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang merupakan salah 
satu TK  bertema pendidikan lingkungan yang berdekatan dengan kawasan permukiman kumuh. TK ini 
fokus pada pendidikan kesadaran kebersihan lingkungan bagi masyarakat sekitar yang berpenghasilan 
rendah. Hal ini dilakukan dengan program membayar iuran sekolah dengan sampah non organik  untuk 
didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan ini berimbas pada bangunan fisik TK yang 
awalnya hanya menggunakan ruangan carport di samping rumah. Saat ini keberadaan sampah non organik 
dan alat produksi produk daur ulang masih tidak tertata dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat 
ini berupaya mendampingi pihak pengurus TK dan Bank Sampah Junjung Biru untuk menata ulang 
fasilitas pendidikan yang terintegrasi dengan kegiatan daur ulang produk sampah non organik. Hal yang 
dilakukan adalah menjaring informasi eksisting kegiatan pendidikan dan produksi, melakukan analisis 
programming, pembuatan gambar kerja dan dokumen presentasi. Diharapkan agar dengan adanya 
dokumen gambar kerja dan dokumen presentasi dapat digunakan oleh pihak pengurus TK Junjung Biru 
untuk mengajukan proposal bantuan kepada pihak donatur guna perbaikan fasilitas bangunan TK  sebagai 
percontohan bank sampah di kota Palembang.    

Kata Kunci:  Pendampingan Masyarakat, Taman Kanak Kanak, Bank Sampah, Lingkungan Anak   
 
 
PENDAHULUAN  

Tidak semua masyarakat dapat mengakses taman kanak kanak (TK) dengan fasilitas lengkap 
dengan harga yang tinggi, sehingga bermuncullah sekolah TK gratis atau biaya murah atau biaya dengan 
jasa/barang tertentu. Salah satunya TK Junjung Biru yang berada di kelurahan Tuan Kentang  Kecamatan 
Seberang Ulu II Kota Palembang. TK pada praktiknya menerapkan sistem pembayaran dengan sampah. 
Setiap hari murid diminta membawa sampah non organik untuk kemudian diberi harga yang sesuai 
dengan pasaran barang bekas. Harga tersebut dicatat dalam bank sampah, dan dikumpulkan menjadi biaya 
SPP anak murid. Keberadaan sekolah jenis ini tentu saja menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar, 
khususnya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Pada awal pendiriannya, TK Junjung Biru belum 
memikirkan konsep bank sampah ini, sehingga ruang dan fasilitas untuk mengumpulkan dan mengolah 
sampah tersebut belum direncanakan secara komprenhensif. Dengan jumlah murid yang bertambah, maka 
sarana prasarana yang disediakan akhirnya dibuat seadanya dan tambal sulam. 

Lokasi pengabdian masyarakat di lorong Demak, Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang 
Ulu II. Secara umum lokasi berada di lokasi strategis yaitu di tepi jalan KH Azhari Palembang. Saat ini, 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

977 
 

permasalahan pada lingkungan sekolah yang bergabung dengan fasilitas pengolahan sampah non organik 
tersebut mulai mengurangi kenyamanan. Permasalahan tersebut adalah penataan ruang yang sporadis, 
ruang kelas yang mengganggu akses dan privasi hunian, tampilan fasad kurang representatif, penghawaan 
yang panas, pencahayaan alami yang kurang dan lantai yang lembab.  Hal ini tentu saja menggangu 
kenyamanan saat kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kreatif pengolahan sampah non-organik.  

Dengan permasalahan tersebut, pengurus TK Junjung Biru memerlukan pendampingan dalam 
rangka memperbaiki sarana pendidikan pra sekolah beserta fasilitas pengolahan sampah non organik. 
Peran serta komunitas perguruan tinggi sangat diperlukan dalam membantu memecahkan permasalahan 
yang dihadapi masyarakat khususnya sekolah TK ini. Untuk itu tim pengabdian yang terdiri dari dosen 
Program Studi Arsitektur dan Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya melakukan 
pendampingan pada proses perencanaan untuk memberikan pemahaman bagaimana mengelola 
lingkungan sekolah yang layak ditengah keterbatasan lahan.  Dampak dari kegiatan pengabdian 
masyarakat ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangunan sarana sekolah TK, 
memelihara dan mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan daur ulang sampah pada 
murid usia dini dan masyarakat sekitar. 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu turut serta dalam memberi kesadaran 
kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola lingkungan dan secara khusus  mendampingi pihak 
pengurus TK Junjung Biru dalam merencanakan perbaikan sarana prasarana TK. Adapun manfaat dari 
kegiatan ini adalah (1) mendapatkan dokumen perencanaan sarana sekolah TK yang komprehensif, (2) 
mendorong masyarakat setempat untuk peduli sarana pendidikan yang ada, (3) membantu pemerintah 
dalam pembangunan khususnya dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Lingkup kegiatan ini adalah 
pendampingan masyarakat dalam mengenali permasalahan penataan lingkungan sekolah TK dan 
membantu perencanaan ulang lingkungan sarana sekolah TK. 

Dasar pertimbangan pendampingan  

Standar sarana pendidikan TK 
Standar sarana dan prasarana bangunan taman kanak-kanak memiliki standar yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan no 137 tahun 2014. Pada permendikbud tersebut tercantum prinsip bahwa pengadaan  
saranadan prasarana pendidikan usia dini perlu disesuaikan dnegan jumlah anak, usia, lingkungan, budaya 
lokal dan jenis layanan. Pinsip pengadaan sarana dan prasarana tersebut  yang meliputi (1) aman, bersih, 
sehat, nyaman dan indah, (2) sesuai dengan perkembangan anak dam (3) memanfaatkan potensi dan 
sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan 
kesehatan anak.  

Pada Pasal 32 dinyatakan bahwa persyaratan sarana dan prasarana fasiltas pendidikan anak usia 
dini terdiri atas luas halaman dan bangunan minimal 300 m2, memiliki ruang guru, ruang kepala, ruang 
UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), ruang kegiatan anak yang aman dan sehat minimal 3m2 per anak dan 
tersedia fasiltas cuci tangan dengan air bersih, memiliki jamban air bersih, memiliki alat permainan 
edukatif berstandar SNI, memiliki fasilitas bermain dalam dan luar ruangan yang aman dan sehat, 
memiliki tempat sampah tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari, dan memiliki ruang lain yang 
relevan dengan kegiatan.  
 
Proses Perencanaan dan Perancangan Bangunan Arsitektur 

Perancangan dalam konteks arsitektur, adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah 
ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Perancangan dapat dianggal sebagai suatu proses tiga bagian yang 
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terdiri dari keadaan mula/awal, suatu metode/proses transformasi, dan suatu keadaan masa depan yang 
dibayangkan (James C Snyder dan Anthony J Catanese, 1991). Pada proses perencanaan bangunan yang 
sudah ada / renovasi / rehabilitasi proses perencanaan dapat dimulai dari evaluasi penggunaan bangunan 
dsb. Secara umum proses perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.  Pada proses perencanaan peran 
serta masyarakat dapat dilakukan pada tahap evaluasi, programming dan schematic design. Pada tahap 
selanjutnya dilakukan pengembangan design yang dilakukan oleh perencana, namun peran serta 
masyarakat dapat diserap berupa feedback terhadap hasil pengembangan disain yang dipaparkan dan 
didiskusikan. 
 

 
Gambar 1. Evaluasi pada Proses Desain 

Sumber: dikembangkan dari Donna P. Duerk, 1993 
 
 
METODELOGI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN  

Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat diarahkan kepada fungsi, organisasi dan perubahan sosial. Secara fungsi, 

kegiatan pendampingan mengarahkan kepada kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 
TK. Secara organisasi, kegiatan pendampingan mengarahkan kepada mengukuhkan fungsi organisasi TK 
dalam kegiatan pendidikan usia dini dan pembelajaran pengelolaan sampah non organik. Secara 
perubahan sosial, pendampingan diarahkan agar TK Junjung Biru dapat menjadi percontohan bagi 
lingkungan sekitarnya dari percontohan penyebaran informasi hingga proses daur ulang menjadi produk 
bernilai ekonomis.  

Partisipasi masyarakat juga dilakukan dalam kegiatan pendampingan sebagai kegiatan awal, yaitu 
mengidentifikasi permasalahan pada penataan sarana prasarana TK Junjung Biru. Pada tahap ini 
sebenarnya merupakan tahap evaluasi terhadap efektifitas penggunaan ruang selama ini sekaligus 
memahami permasalahan yang akan dihadapi di waktu yang akan datang. Pihak yang terlibat dalam tahap 
ini meliputi pengurus, guru, dan murid TK. Dari hasil eksplorasi dan wawancara yang dilakukan, kondisi 
sarana yang saat ini ada dirasa kurang nyaman untuk pelaksananaan kegiatan belajar rmengajar. Selain 
disebabkan oleh kondisi bangunan yang tidak sesuai standar yang berlaku, ketidak jelasan pembagian 
ruang/zonasi dan kurangnya kualitas bahan bangunan. Kekurang nyamanan ini dirasakan pada aspek 
penghawaan, pencahayaan dan zonasi.  

Pada aspek penghawaan, ruang kelas yang tersedia memiliki bukaan yang minim dan ketinggian 
plafond yang rendah. Bukaan yang minim menyebabkan kurangnya sirkulasi udara. Pemasangan kipas 
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angin pada kelas tidak memberikan bantuan berarti bagi pembentukan sirkulasi udara. Seiring dengan hal 
tersebut, minimnya bukaan juga menyebabkan cahaya yang masuk minim. Pada aspek zonasi, sering 
terjadi saling intervensi antara kegiatan pendidikan, kegiatan daur ulang, pelatihan daur ulang dan 
kegiatan lainnya bahkan kegiatan hunian pengurus yang terletak di samping TK.  Tata letak bangunan 
TK yang juga berdampingan dengan area pensortiran dan pengolahan sampah non organik menyebabkan 
ruangan kelas terintervensi. Beberapa sampah non organik yang telah di sortir disimpan bersebelahan 
dengan ruang kelas yang hanya dibatasi oleh partisi seadanya. Area servis seperti KM dan WC juga sulit 
diakses murid TK karena pencapaiannya yang melewati area pengolahan sampah. Hal ini menyebabkan 
murid TK  malas menggunakan KM/WC. Area servis yang kurang memadai di fasilitas TK ini adalah 
area cuci yang hanya disediakan keran tanpa wastafel.  Ilustrasi mengenai ketidaknyamanan tersebut 
tergambar pada Gambar 2. 

 
 

 
(a) Bukaan  

 
(b) Lantai  

(c) Ceiling yang rendah 

 
(d) Sumber cahaya 

 
(e) Area pengolahan 

 
(f) Area penyimpanan 

 
Gambar 2. Ilustrasi permasalahan fasilitas TK Bank Sampah Junjung Biru 

 
Setelah melakukan penjaringan permasalahan, dilakukan penyuluhan mengenai pengelolaan 

sarana sekolah. Untuk tahap ini target pelaksanaan adalah tercapainya kesesuaian ide dengan pihak 
pengurus dan guru sekolah.  Penyuluhan mengenai sarana pendidikan yang baik dilakukan secara 
informal (tidak di ruang kelas) dengan memasukan materi pada setiap kesempatan diskusi dengan 
pengurus dan guru. Hal ini dilakukan dengan diskusi, dan bergabung dalam kegiatan TK. Kegiatan TK 
yang diikuti adalah kegiatan reguler yaitu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan non reguler seperti 
pelatihan pengolahan sampah. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2016 saat bersamaan 
dengan kegiatan  Intenationale des Etudiants en Sciences Economiques (IESEC) dari Poltek Siriwijaya 
yang mengadakan pelatihan pengolahan sampah non organik kepada mahasiswa asing dari perwakilan 
lima negara yaitu Mesir, China, Oman, Belanda dan Srilanka. Pada kegiatan ini, pengurus merasakan 
bahwa ruangan yang tersedia memang kurang sesuai dan bercampur dengan kegiatan belajar mengajar. 
Sehingga kegiatan pelatihan baru dapat dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Gambar 
3 menunjukkan dokumentasi kegiatan penjaringan masalah dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim 
pengabdian. 
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(a) Tim PPM dan Pengurus TK 

 
(b) Kegiatan Reguler TK 

 
(c) Kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah 

 
(d) Penyuluhan dan Diskusi Informal 

Gambar 3. Dokumentasi kegiatan penjaringan masalah dan penyuluhan 
 

Penyuluhan dilakukan dengan berdiskusi dengan pengurus dan guru tentang zonasi atau tata 
tempat yang  baik. Penyuluhan dilakukan secara informal dengan menyelipkan informasi tentang standar 
sarana prasarana pendidikan usia dini dalam diskusi terbseut. Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan, 
didapati bahwasannya pengurus menyadari bahwa tata ruang TK Bank Sampah Junjung Biru yang ada 
masih bersifat sporadis, terlihat pada pelaksanan pelatihan menjahit yang dilakukan di area bermain TK, 
dan pelatihan pewarnaan di area cuci TK. Setelah dilakukan penyuluhan, pihak pengurus dan guru 
memahami bahwa TK Junjung Biru tidak hanya sekedar memerlukan perbaikan fasilitas fisik saja, namun 
juga memerlukan penataan ulang tata tempat yang sesuai dan mendukung kegiatan TK Junjung Biru dan 
manajemen pengelolaan sampah non organik.  

Pendampingan tahap selanjutnya adalah pendampingan dalam perencanaan sarana prasarana 
sekolah TK. Hal ini  dilakukan berdasarkan kondisi awal eksisting sekolah TK dan aspirasi masyarakat 
pengguna termasuk guru, murid dan orang tua murid. Selanjutnya dilakukan perumusan permasalah 
arsitektural, analisis, penentuan konsep perencanaan dan skematik disain. Pada tahap selanjutnya disusun 
pada suatu dokumen pra rencana yang dirumuskan oleh tim disain yang didampingi tim pengabdian dari 
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dokumen tersebut selanjutnya dipaparkan ke masyarakat sebagai 
owner dan user sebagai evaluasi pra rancangan untuk mendapatkan feedback dan kemudian dilakukan 
perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahap akhir, rancangan dijabarkan pada gambar teknis/gambar 
pengembangan, model 3D dan maket studi. Ilustrasi tahap pendampingan ditunjukkan pada gambar 
berikut. 

 

 
(a) Penjaringan masalah dengan guru 

 
(b) Penjaringan masalah dengan user 
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(c) Brainstorming untuk programming 

 
(d) Diskusi schematic design 

 
(e) Design development 

 
(f) Pemaparan Rancangan 

 
Gambar 4. Ilustrasi tahap pendampingan mulai dari penjaringan masalah (a) hingga rancangan (f) 
 

HASIL PENDAMPINGAN  

Tata Tempat (Zonasi)  
Zonasi mengembalikan kembali zona privasi untuk hunian dan memisahkan dengan jelas antara 

hunian dan TK Bank Sampah. Tata tempat dilakukan dengan pemisahan yang tegas antara zona 
pendidikan TK dan zona pendidikan daur ulang. Untuk itu, pada zonasi TK Bank Sampah dibagi menjadi 
3 zona besar yaitu zona pendidikan TK, zona pendidikan daur ulang sampah dan zona servis. Zona 
pendidikan TK terdiri dari ruang kelas TK, ruang administrasi TK, ruang bermain dan perpustakaan TK. 
Zona pendidikan daur ulang sampah terdiri dari ruang proses pengolahan, ruang penyimpanan dan ruang 
pamer/galeri. Zona servis terdiri dari ruang cuci untuk sampah non organik, ruang cuci TK , KM/WC 
untuk TK, KM/WC untuk ruang pengolahan. Zona TK ini disempurnakan dengan pemisahan yang jelas 
antara akses masuk ke hunian dan akses ke TK. Hunian memiliki dua akses dari depan dan dari samping. 
Selama ini akses menuju hunian terganggu karena kegiatan TK.Untuk itu akses hunian dan carport yang 
selama ini bercampur dengan kegiatan TK dikembalikan lagi pada fungsi awal. Ruang carport dan 
halaman depan hunian masih dapat digunakan sebagai space multi fungsi jika ada kegiatan sosial 
kemasyarakatan lain seperti posyandu lansia dan posyandu anak-anak. Ilustrasi perubahan tata tempat 
terlihat gambar zonasi dibawah ini. 
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(a) Zonasi  Awal 

 

 
(b) Zonasi setelah ditata ulang 

 
Gambar 4. Penataan ulang zonasi 

Penghawaan dan Pencahayaan 
Sebelum penataan, cahaya didapat dari arah selatan dan utara. Pencahayaan yang dihasilkan masih 

kurang atau remang-remang, sehingga saat pembelajaran diperlukan tambahan lampu dan bukaan pada 
atap carport. Pada penataan ulang, pencahayaan cahaya dimaksimalkan dengan penambahan bukaan pada 
arah barat yang merupakan area terbuka. Terkait juga dengan penghawaan, dengan penambahan bukaan 
ini tercipta ventilasi silang pada area ruang kelas.  

 
 

U 

U 
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Sebelum penataan (a)  

Sesudah penataan (b) 
Gambar 5. Tata ulang bukaan 

 
Rancangan 

Rancangan ulang TK Bank Sampah Junjung Biru dilakukan dengan memaksimalkan tanah 
kosong yang tersedia untuk tiga zona utama, pendidikan TK, pendidikan daur ulang dan servis. Secara 
keseluruhan, terdapat satu bangunan utama dan dua bangunan pendukung. Bangunan utama terdiri dari 
dua lantai, sedangkan bangunan pendukung merupakan bangunan permanen satu lantai dan bangunan 
semi permanen. Zona pendidikan TK menempati lantai bawah bangunan utama terdiri dari ruang kelas 
dan administrasi TK. Terdapat pemisahan secara fisik antara zona pendidikan TK dan pendidikan daur 
ulang berupa zona servis. Zona pendidikan daur ulang menempati lantai atas bangunan utama untuk 
produksi dan bangunan pendukung. Pada zona ini terbagi menjadi area publik, semi publik dan privat. 
Pada area publik terdapat ruang pamer atau display berupa galeri terbuka dan tertutup. Galeri terbuka 
menunjukkan hasil olahan daur ulang berupa pagar pembatas transisi antara zona penerima atau halaman 
TK Bank sampah dengan area semi publik. Area ini juga dilengkapi dengan bangunan semi permanen 
berupa warung sebagai bagian dari display produk pengolahan sampah.  Pada area semi publik terdapat 
area cuci dan pengolahan sampah besar seperti ruang bubut kayu dan gudang penyimpanan. Area semi 
publik lainnya terdapat di lantai atas  bangunan utama yang digunakan untuk area produksi seperti area 
jahit dan area jemur. Ilustrasi tiga dimensi rancangan ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
 

 

  

  

 

Gambar 6. Rancangan 3D 
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Penutup 

Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan, ternyata metode yang sesuai adalah metode diskusi 
informal dan sharing. Tahapan pertemuan yang sudah dirancang berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan 
perancangan yang ideal tidak terlaksanakan termasuk pada tahapan penyuluhan. Hal ini disebabkan 
permasalahan, usulan, harapan, keinginan, pemecahan masalah, dan konsep sering kali disampaikan tiap 
kali pertemuan sehingga tim pendampingan harus memilah-milah cara menyampaikan penyuluhan dan 
menggali informasi pada saat pendampingan agar sesuai dengan teori dan rencana kerja pengabdian. 
Tahapan yang krusial adalah pada tahapan identifikasi permasalahan karena setiap pihak memiliki 
berkepentingan berbeda dalam hal wawasan dan harapan. Kesulitan yang ditemui adalah saat meminta 
pendapat disain untuk user anak-anak TK. Hal ini memerlukan teknik komunikasi yang sesuai usia 
mereka dan berbeda dari orang dewasa. Dalam kegiatan ini, pendapat mereka dijaring melalui bantuan 
para guru. Untuk masa yang akan datang, diperlukan strategi khusus mengenai teknik komunikasi 
penjaringan ide bagi user usia dini seperti siswa taman kanak-kanak. 
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 ABSTRAK 
 

Proses pengasapan pisang, pembuatan tape singkong dan tape beras ketan, mulai dari persiapan bahan, 
pengupasan, pencucian, pengasapan, pemasakan atau pengukusan untuk ubi kayu & beras ketan 
dilakukan pencucian, ditiriskan beberapa menit, selanjutnya pemberian ragi tape berupa serbuk yang 
dihamburkan dipermukaan baik ubi maupun beras ketan secara merata, kemudian dilakukan proses 
fermentasi,  minimal dua hari pada temperature kamar. hasilnya berupa  tape ubi kuning, ubi putih dan 
juga tape ketan hitam & putih yang harum. Proses pengasapan pisang pada hari ketiga warnanya sudah 
menjadi coklat dan mengkilat.  
 
Kata Kunci: Pengasapan (Pisang), Fermentasi, Tape (Ubi, Beras Ketan) 
 

 
PENDAHULUAN 
1.1. Analisis situasi 

Kelurahan Siring Agung merupakan satu dari kelurahan yang ada di kecamatan alang-alang 
lebar kota Palembang.  Penduduk kelurahan ini  terdiri dari berbagai ragam etnis. 
 
1.2. Identifikasi dan perumusan masalah   

Berdasarkan analisis situasi dan analisis data potensi kelurahan ini, serta hasil awal terhadap 
beberapa orang masyarakat di daerah ini yang ada keinginan untuk mendapatkan penyuluhan tentang 
pisang  berupa  pisang asap, dan  untuk mendapatkan penyuluhan tentang proses fermentasi karbohidrat 
dari singkong & beras ketan guna memberdayakan diri mereka  agar tetap selalu produktif, 
memanfaatkan potensi umbi-umbian & pisang yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat disini layak mendapatkan penyuluhan tersebut.  
 
1.3. Tujuan kegiatan  adalah 
a.  Peningkatan kesadaran masyarakat kelurahan ini  bagaimana  cara buat  pisang asap dan proses 
secara Fermentasi Karbohidrat dari ubi dan beras ketan. 
b. Memfasilitasi keingintahuan  masyarakat cara praktis pembuatannya. 

 
1.4. Manfaat kegiatan  

Pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat untuk : 
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan  segala jenis pisang  berupa  pisang 

asap, singkong dan beras ketan yang dapat difermentasi.  
2. Memotivasi masyarakat untuk  meningkatkan taraf ekonomi keluarga. 
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3. Terealisasikan program tri darma perguruan tinggi  
4.  Terjalinnya komunikasi ilmiah antara Unsri dan masyarakat.  

 
TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Pisang Pisang 

Merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting di dunia karena potensi produksinya 
yang cukup besar.  Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Sentra 
produksi pisang adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, 
Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pisang 
dapat dibedakan atas empat golongan, yaitu: 
(1) pisang yang dapat dimakan langsung (contohnya pisang kepok, susu, hijau, emas, raja. 
(2) pisang yang dapat dimakan setelah diolah terlebih dahulu (contohnya pisang tanduk, oli, kapas, 
bangkahulu),  
(3) pisang yang dapat dimakan langsung setelah masak maupun diolah terlebih dahulu (contohnya pisang 
kepok dan raja),  
(4) pisang yang dapat dimakan sewaktu masih mentah  (pisang klutuk dan batu untuk dibuat rujak).  

Pemanfaatan pisang sejauh ini masih sangat terbatas, umumnya dimakan sebagai buah segar. 
Padahal, buah pisang dapat diolah dalam keadaan mentah maupun matang. Pisang mentah dapat diolah 
menjadi gaplek, tepung, dan keripik, sedangkan pisang matang dapat diolah menjadi anggur, sari buah, 
digoreng, direbus, kolak, getuk, selai, dodol, pure, saus, dan sale. Salah satu upaya untuk menanggulangi 
kelebihan produksi dan pemasaran pisang segar adalah dengan melakukan pengawetan menjadi sale. 
Pisang sale telah lama dikenal sebagai makanan tradisional khas Jawa Barat. Selain untuk 
memperpanjang masa simpan, sale juga meningkatkan harga jual dibandingkan dengan buah pisang 
segarnya.  

 
2.2 Teknologi  Pengolahan  Pisang  

Warna buah pisang cepat sekali berubah oleh pengaruh fisika misalnya sinar matahari dan 
pemotongan, serta pengaruh biologis (jamur) sehingga mudah menjadi busuk. Oleh karena itu pengolahan 
buah untuk memperpanjang masa simpannya sangat penting.  
Ada 3 (tiga) cara membuat sale pisang, yaitu : 
a. Cara tradisional dengan menggunakan asap kayu; 
b. Cara pengasapan dengan menggunakan asap belerang; 
c. Cara basah dengan menggunakan natrium bisulfit. 

2.3 Ketela pohon, ubi kayu, atau singkong  
Adalah perdu tahunan tropika dan subtropika. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok 

penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran.  Bagian dalam umbinya berwarna putih atau 
kekuning-kuningan. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. 
Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang 
bersifat racun bagi manusia. Umbi ketela pohon merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun 
sangat miskin protein. Pada keadaan tertentu, terutama bila teroksidasi, akan terbentuk glukosida racun 
yang selanjutnya membentuk asam sianida (HCN). Sianida ini akan memberikan rasa pahit.  Kandungan 
gizi singkong per 100 gram cukup banyak. 
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2.4 Singkong kuning alias singkong mentega  
Yang harga perkilonya cukup murah rasanya lebih empuk, kenyal dan legit saat dikunyah. 

Walaupun konon singkong kuning ini lebih sering dibuat untuk membuat tape singkong.  Beda singkong 
putih dan singkong kuning, dari warna dan teksturnya,   rasa lebih manis dan kenyal. 
 
2.5 Beras ketan 

(Oryza sativa var. glutinosa) adalah sebuah jenis beras yang utamanya tumbuh di Asia Tenggara 
dan Asia Timur Di Indonesia, beras ketan merupakan salah-satu bahan penting dalam banyak resep 
makanan. Beras umumnya tumbuh sebagai tanaman tahunan.   
 
Beras Ketan Putih adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang 
mengandung energi sebesar 362 kilokalori, protein 6,7 gram, karbohidrat 79,4 gram, lemak 0,7 gram, 
kalsium 12 miligram, fosfor 148 miligram, dan zat besi 1 miligram.  Selain itu di dalam Beras Ketan 
Putih juga terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,16 miligram dan vitamin C 0 miligram. 
 
2.6.  Ragi, atau fermen  

Merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang 
melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk 
butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk 
membuat makanan dan minuman. Mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi umumnya terdiri atas 
berbagai bakteri dan fungi (khamir dan kapang), yaitu Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, 
Endomycopsis, Saccharomyces, Hansenula anomala,, Lactobacillus, Acetobacter,   
 
2.7.  Fermentasi,   

Adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik (tanpa oksigen). Secara umum 
fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik   Gula adalah bahan yang umum dalam 
fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat. Ragi dikenal sebagai bahan yang 
umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur dan minuman 
beralkohol lainnya. 

 
MATERI  & METODE  PELAKSANAAN 

Dalam bagian materi dan metode kegiatan terdiri dari kerangka  pemecahan masalah, khalayak 
sasaran, metode kegiatan, rencana dan jadwal kegiatan dan perkiraan biaya. 
3.1 Kerangka  Pemecahan  Masalah,  

Kelurahan Siring Agung merupakan satu dari kelurahan yang ada di kecamatan alang-alang 
lebar kota Palembang. Penduduk kelurahan ini  terdiri dari berbagai ragam etnis. Berdasarkan analisis 
situasi dan analisis data potensi kelurahan ini, serta hasil awal terhadap beberapa orang masyarakat di 
daerah ini yang ada keinginan untuk mendapatkan penyuluhan tentang pisang  berupa  pisang asap, 
proses fermentasi karbohidrat dari singkong dan beras ketan. Pisang dan Singkong banyak didapat 
dipasar tradisional ada singkong putih dan ada pula singkong kuning yang dapat diberlakukan proses 
fermentasi yang baik dan beberapa jenis pisang menghasilkan bahan yang dapat dimakan dan jadi 
sumber bahan makanan lain, serta sumber mata pencaharian yang dapat menambah pendapatan 
masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat disini layak mendapatkan penyuluhan 
tersebut.  
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3.2. Khalayak sasaran   
Sasaran penyuluhan disini adalah masyarakat kelurahan Siring Agung alang-alang lebar, dari 

khalayak sasaran yang strategis tersebut diharapkan berbagai informasi tentang Proses Fermentasi 
Karbohidrat dari Singkong, Beras ketan,    pisang asap dari pisang, dan dapat disebarkan kepada 
masyarakat lainnya, sehingga masyarakat tersebut yang mau memperaktekkan pembuatan dan 
konsumsinya. 

 
3.3. Metode kegiatan   

Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan pengabdian pada masyarakat 
ini adalah dengan  cara ceramah, diskusi dan tanya jawab, pembuatannya adalah :  
a. Tape Singkong 

Bahan singkong yang tersedia itu dapat dibuat menjadi bahan makanan yang sehat dengan cara 
dibuat tape singkong, caranya dilakukan melalui tahap-tahap kegiatan sebagai berikut : 
1. Pilih ubi kayu yang masih segar,  
2. Kupas kulit ubi kayu dengan pisau yang tajam, kemudian kerok lendir  yang menempel pada 
permukaannya. 
3. Cuci ubi kayu tersebut dengan air bersih yang mengalir atau air bersih yang bertekanan, hingga 
benar-benar bersih. 
4. Rebus ubi kayu dalam dandang (alat pengukus) hingga matang, namun jangan sampai terlalu lunak. 
5. Angkat ubi kayu yang telah matang, kemudian tiriskan dan dinginkan. 
6. Taburkan ragi tape yang telah dihancurkan pada permukaan ubi kayu secara merata, namun jangan 
terlalu tebal.   
7. Masukkan ubi kayu yang telah ditaburi ragi tape tersebut ke dalam wadah yang telah diberi alas daun 
pisang, kemudian tutup dengan daun pisang. 
8. Simpan atau fermentasikan ubi kayu dalam wadah di tempat yang aman, pada suhu  kamar, selama 2 
— 3 hari, hingga diperoleh tape ubi kayu yang lunak dan berasa manis. 
9. dilakukan juga terhadap singkong kuning,   ketan  putih,  dengan cara yang sama.  
 
b. Pisang asap 

Cara pembuatan pisang asap, proses pembuatan sale pisang adalah sebagai berikut: Pisang yang 
telah tua dan matang dikupas kulitnya, dikerok sedikit bagian luarnya hingga bersih. Proses tersebut 
bertujuan untuk menghilangkan lapisan tanin yang terdapat pada permukaan pisang, sehingga sale yang 
dihasilkan berwarna cokelat mengkilap dan tidak sepat. Tanin yang tidak dihilangkan akan 
menghasilkan sale yang berwarna hitam. 
Pisang diletakkan di atas tampah, dimasukkan ke dalam lemari pengasapan. Pisang diasapkan dengan 
menggunakan asap kayu bakar. 

3.4  Rencana & Jadwal kegiatan   
Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan pengabdian pada 

masyarakat ini adalah dengan  cara ceramah, diskusi dan tanya jawab. Demonstrasi langsung 
bagaimana cara  pembuatan tape & pisang asap ini pada masyarakat, rencana kegiatan dibawah ini :  

 

 Jadwal Kegiatan penyuluhan   

   
no Uraian kegiatan  bln.ke1 bln.ke2 bln.ke3 bln.ke4 

1 survei lapangan & ident.masalah,  x   
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2 perizinan  x   
3 pertemuan dgn aparat kelurahan  x   
4 persiapan alat, bahan & materi x   
5 pelaksanaan penyuluhan  x  
6 evaluasi akhir x  
7 pembuatan laporan akhir  x 

8 penggandaan laporan   x 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilakukan pada tanggal 24 September 2016, 
dengan dipaparkan proses pembuatan pisang asap, tape singkong,  tape beras ketan,    Pada proses 
pembuatan pisang asap ini, menggunakan berbagai jenis pisang antara lain ; pisang ambon, pisang batu, 
pisang raja, pisang gedah, pisang lilin serta pisang udang. Pisang yang telah dikupas lalu ditaruh diatas 
rak penjemuran sambil diasap dibawahnya.  Pengasapan selama satu hari lalu dibalik sambil di penyet, 
kemudian di asap kembali. Warnanya sudah berubah dari kekuningan menjadi kecoklatan.  

Setelah dua hari dilakukan cara yang sama yaitu dibalik lagi yang sebelumnya dipenyet dulu 
sehingga agak pipih, dan warnanya sudah semakin coklat,  demikian juga pada hari ketiga   warnanya 
sudah menjadi coklat dan mengkilat. Pada hari ketiga ini merupakan proses akhir dari proses pengasapan 
pisang asap.  Pisang yang sudah selesai dari proses pengasapan dikeluarkan dari rak penjemuran atau rak 
pengasapan. Jadi proses pengerjaan pisang menjadi pisang asap mulai dari pisang yang sudah mateng  

Demikian juga persiapan bahan singkong, dilakukan pengupasan, pencucian, pemasakan atau 
pengukusan, pemberian ragi tape, kemudian dilakukan pemeraman selama beberapa hari. Setelah 
beberapa hari akan terlihat hasil yang didapat dari proses pemeraman atau proses fermentasi yang 
berlangsung beberapa hari. Pada pembuatan pertama dilakukan, hasil pemeraman atau fermentasinya  
sangat buruk atau kurang berhasil, lalu dilakukan lagi pembuatan kedua, yang hasil fermentasinya juga 
tidak menghasilkan seperti yang diharapkan atau dengen kata lain hasilnya jelek sekali. Untuk pengerjaan 
ketiga kalinya digunakan ragi yang baru, tidak menggunakan ragi pada proses kesatu dan kedua, hasilnya 
baik sesuai yang diharapkan menghasilkan tape ubi kuning dan ubi putih dan juga tape ketan hitam dan 
ketan putih. Kemudian dilakukan dialog dengan masyarakat disana,   
 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tape merupakan hasil fermentasi dari bahan berupa ketela pohon putih dan ketela pohon kuning, 

juga dari bahan beras ketan putih dan beras ketan hitam. Sampai saat ini penduduk hanya 
memanfaatkannya dengan cara di rebus atau digoreng, sedikit yang memanfaatkannya jadi tape 
yang lebih lanjut bisa dibuat bahan untuk bahan tambahan kue.  

2. Pisang yang digunakan adalah pisang mateng 
3. Lama pengasapan minimal tiga hari 
4. Pengasapan sempurna ditunjukkan dengan warna pisangnya coklat dan berkilat  
5. Pada umumnya penduduk dapat menerima penyuluhan ini yang dilakukan oleh perguruan tinggi, 

kalau bisa dilakukan tiap bulan pada tanggal 9 yang bersamaan dengan arisan warga. 
6. Materi yang disampaikan tim pengabdian masyarakat FT. Unsri dirasa dapat diterima masyarakat.  
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan pengujian terhadap hasil olah Purun (Lepironia Articulata) yang diproses dengan cara-
cara tradisional dan cara-cara modern. Cara tradisional, adalah dengan ditumbuk, dan cara modern adalah 
dengan proses press dengan sepasang roll. Pengujian ini meliputi foto makro terhadap hasil purun yang 
diperoleh dengan cara ditumbuk dan dengan cara press, diikuti dengan upaya penciptaan mesin yang 
dapat dipergunakan untuk proses pemipihan purun. Purun yang dipipihkan dengan cara ditumbuk akan 
mengalami kerusakan fisik secara mikroskopis, sehingga akan mempercepat proses kerusakan ketika 
dipakai (ruinned); sedangkan purun yang dipipihkan dengan cara di-press melalui sepasang batang roll 
akan lebih baik dan diharapkan akan lebih tahan lama ketika digunakan sebagai bahan anyaman. 
 
PENDAHULUAN 

Saat ini Indonesia sudah berada pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Segala daya upaya 
seharusnya sudah sejak lama didaya upayakan untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal 
sehingga mampu berkompetisi ditingkat regional Asean. Untuk itu maka semua daerah harus membangun 
dan membantu masyarakat yang umumnya bergerak dalam  industri kecil. Tentu saja hal ini harus 
dimotori oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 
 
ANALISIS SITUASI 

         Di Sumatera Selatan, khususnya desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan 
Komering Ilir terdapat industri rumahan  berupa anyaman dengan bahan baku purun untuk dijadikan tikar. 
Bahan baku purun untuk anyaman tikar ini diperoleh dari lebak dan rawa di dekat desa tersebut.  

Purun merupakan tanaman air (hydrofit) yang tumbuh secara liar di rawa dan lebak yang banyak 
terdapat di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Di Indonesia diantaranya terdapat di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. Sejak dahulu kala tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi anyaman 
berupa tikar dan sumpit. Dewasa ini anyaman ini masih merupakan faktor penting dalam menunjang 
perekonomian masyarakat. Bahkan menjadi makin penting berkaitan dengan adanya keinginan untuk 
menggunakan bahan baku ramah lingkungan, yang cepat rusak dan hancur setelah dibuang. Setelah 
diketahui, plastik membahayakan lingkungan dan mengurangi kesuburan lahan karena perlu waktu 
ratusan tahun untuk terlarut di alam, setelah dibuang. 
        Purun adalah rumput panjang dengan batang berongga seperti buluh, tidak berdaun. Rimpang 
mengayu, menjalar datar, tertutupi sisik-sisik bentuk bundar telur, meruncing, kecokelatan. Batang 
ramping, muncul satu-satu dari rimpang, kaku, licin, hijau keabu-abuan atau keputihan, sangat berubah-
ubah ukurannya, 40-150(-200) cm × 2-5(-8) mm, sekat ruang (septae) dalam batang berdekatan, hanya 
terlihat dari luar manakala batang mengering. Daun tereduksi menjadi seludang yang membungkus 
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batang, tanpa helai daun, tepinya saling menangkup, kuning jerami hingga kecokelatan, yang teratas jauh 
lebih panjang daripada yang bawah, panjang 10-30 cm.  
Jumlah pengrajin anyaman ini di desa Pedamaran kurang lebih 100 orang. Hingga saat ini kerajinan ini 
belum merupakan mata pencaharian tetap bagi penduduk setempat, terutama karena purun itu sendiri 
tidak tumbuh sepanjang tahun. Tetapi peran anyaman ini secara ekonomi pada masa depan tetap besar 
terutama karena sifatnya yang ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk tujuan lain misalnya sebagai 
benda seni ( craft and art ). Sehingga hasil kerajinan ini diperkirakan memiliki daya saing yang cukup 
kuat di masa depan. 
          Sebagai konsekwensinya, kerajinan ini perlu dijaga dan dikembangkan lebih lanjut agar lebih baik 
dan lebih berdaya saing. Untuk memperbaiki dan mengembangkan produk ini secara lebih rinci  ada 
baiknya kita mengenal diagram alir proses produksinya secara lengkap.  
 

HASIL-HASIL YANG DICAPAI 

Secara teknis, diagram alir pengolahan purun meliputi, Pengeringan, Pemipihan, Pewarnaan dan 
Penganyaman dan Penjualan. Pengeringan dilakukan dengan menjemur purun dibawah terik matahari. 
Artikel ini akan membahas tentang penciptaan mesin pemipih purun yang bekerja dengan prinsip roll dan 
perbandingan antara hasil pemipihan yang dilakukan dengan proses roll dan pemipihan yang dilakukan 
dengan cara tradisional yaitu ditumbuk. 

Proses press untuk pemipihan dengan mesin dilakukan dengan cara melewatkan purun melalui 
celah antara dua roll. Roll tersebut dibuat dari  baja yang merupakan bekas mesin penggiling mie yang 
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memproses pemipihan purun. Gambar 2, Gambar 3  
merupakan mesin yang dimaksud yang meliputi pandangan depan, pandangan samping kiri dan 
pandangan samping kanan. 
 

 
Gambar 1. Pemipihan purun dengan cara tradisional  

yaitu dengan cara ditumbuk. 
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Gambar 2. Tampak depan Mesin Pemipih Purun 

 

    

Gambar 3. Tampak samping kiri dan samping kanan 
Mesin Pemipih Purun 
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  Gambar 4.  Penyerahan Mesin Pemipih Purun dari inovator Dr.Ir. Darmawi, MT kepada Kepala 

Desa Pedamaran IV dengan disaksikan ibu-ibu pengrajin  purun pada tanggal 14 
September 2016 di desa Pedamaran IV. 

 
 

 
Gambar 5. Purun yang dipipihkan dengan cara ditumbuk 
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Gambar 6: Purun yang dipipihkan dengan press roll. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Mesin Pemipih Purun yang bekerja dengan prinsip melewatkan purun melalui celah dua roll 

merupakan cara yang baik karena tidak merusak purun secara mikroskopis, hemat tenaga dan lebih 
maju secara teknologi dibanding dengan cara tradisional yaitu ditumbuk. 

2. Produk anyaman purun yang dihasilkan masyarakat masih perlu diolah menjadi produk dalam bentuk 
lain yang lebih menarik agar harga jualnya meningkat. 
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ABSTRAK 
 

Desa Pelabuhan Dalam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pemulutan Kabupaten 
Ogan Ilir. Dari  kota Palembang berjarak sekitar 15 km kearah indralaya. Masyarakat Desa pelabuhan 
dalam mayoritas petani sawah dan beternak bebek sebagai pekerjaan sampingan, karena sebagian besar 
wilayah Desa Pelabuhan Dalam adalah rawa yang dimanfaatkan warga untuk menanam padi. Pengabdian 
ini mensosialisasikan bagaimana cara penetasan telur bebek menggunakan mesin tetas listrik. Bagi warga 
dan tim pengabdian, teknologi ini memang sudah lama ada, namun sosialisasi kepada warga Desa 
Pelabuhan Dalam belum pernah ada. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi ini banyak warga yang 
dapat melakukan penetasan telur bebek dengan mesin tetas sehingga dapat menjadi suatu pekerjaan yang 
menjanjikan. Setelah dilakukan sosialisasi banyak warga yang berhasil melakukan penetasan telur bebek. 
Dari keseluruhan telur yang dimasukkan kedalam mesin tetas, rata-rata 50% lebih menetas. Banyak juga 
warga yang akan menekuni penetasan telur bebek ini karena bisa menjadi sumber penghasilan yang 
menjanjikan. 

Kata Kunci: Penetasan Telur, Bebek, Listrik, Pelabuhan Dalam 
 

PENDAHULUAN 
Desa Pelabuhan Dalam berada pada Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. Untuk mencapai desa tersebut menggunakan kendaraan bermotor yang dapat ditempuh 
melalui jalur simpang Pemulutan ± 15 km dari jalan utama Palembang-Prabumulih.  

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir, Desa Pelabuhan Dalam 
Kecamatan Pemulutan ini merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Potensi 
aksesibilitas desa ini akan berkembang dengan direncanakannya ruas jalan Pelabuhan Dalam-Pipa Putih 
dan Pelabuhan Dalam-Inderalaya. Luas lahan di Kecamatan Pemulutan mencapai 296 Ha, sedangkan 
desa Pelabuhan Dalam mencapai 10% dari luas Kecamatan Pemulutan. Sedangkan aksesibilitas perairan 
dapat menggunakan sungai Ogan untuk menuju desa lainnya. Oleh karena itu, dengan berkembangnya 
desa tersebut dan dengan aksesibilitas akan lebih baik maka desa tersebut akan lebih maju kedepannya. 

Topografi berupa dataran rendah ±5 m dari permukaan laut. Desa Pelabuhan Dalam terdapat 
Sungai Ogan dan sungai kecil lainnya yang masih dipengaruhi oleh pasang surut. Air pada sungai kecil 
tersebut mengalir dengan arah bolak balik sesuai dengan pasang atau surut. 

Potensi desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir adalah pertanian (cabe 
dan padi sawah), perikanan (lebak lebung dan sungai), tenun songket, dan indutri rumah tangga 
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(kemplang dan kerupuk). Sebagian besar wilayah desa Pelabuhan Dalam ini adalah persawahan yang 
sangat luas, sehingga banyak penduduk yang memiliki ternak bebek dan ayam dalam skala rumahan. 

Pada masa panen padi masyakarat disini tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan pakan 
ternak bebek dan ayam, karena dari sisa penggilingan padi di desa ini sangat berlimpah untuk jadikan 
pakan untuk ternak. Sejauh ini peternakan bebek dan ayam masih dalam skala rumahan, sehingga 
peternakan bebek ini belum menjadi suatu pekerjaan yang benar-benar ditekuni oleh masyarakat dan 
hanya bersifat pekerjaan sampingan. 

Dengan kawasan persawahan yang luas dan adanya sungai, Desa Pelabuhan Dalam ini sangat 
prospek untuk dikembangkan sektor peternakannya terutama peternakan bebek. Namun disini memiliki 
kendala karena bebek yang diternak oleh masyarakat hanya bertelur dan tidak mengerami sendiri 
sehingga proses perkembangbiakkan sangat lambat. Biasanya jika telur bebek mau dierami, masyarakat 
meminta bantuan ayam atau itik untuk mengerami telur bebek tersebut. Ditambah lagi bebek ini tidak 
bertelur sepanjang waktu, namun memiliki periode-periode tertentu. Sehingga untuk meningkatkan hasil 
peternakan bebek di Desa Pelabuhan Dalam ini harus dikembangkan system penetasan telur bebek. 
 

METODELOGI PENELITIAN 
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Sosialisasi 
Pada tahap ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pelabuhan dalam tentang akan 
diadakannya workshop pembuatan penetasan telur bebek. Kegiatan sosialisasi ini akan disandingkan 
dengan program pengabdian yang telah berjalan di Desa ini. 

2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini adalah tahap pembuatan penetasan secara langsung melibatkan masyarakat sekitar 
(workshop). Mulai dari tahap penyiapan bahan hingga penyelesaian tempat penetasan telur bebek. 

3. Tahap Evaluasi 
Setelah selesai dilaksanakan workshop, masyarakat akan mempraktikkan sendiri penetasan telur 
bebek. Apabila terdapat kesalahan dan kendala bagi masyarakat maka akan dilakukan pertemuan 
kembali antara masyarakat dengan tim ahli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (evaluasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tahap sosialisasi. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Pelabuhan Dalam 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan ilir. Tim pengabdian melakukan sosialisasi ini dengan cara 
menghubungi pihak perangkat desa dalam hal ini Kades setempat. Setelah ini Kades akan memberi 
tahu kepada seluruh warganya tentang akan diadakannya sosialisasi teknologi penetasan telur bebek 
dengan menggunakan mesin tetas listrik. Tahap ini telah dilakukan pada tanggal 18 Juli 2016 sampai 
30 Juli 2016. 

2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan tim melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah 
berkumpul di gedung PKK Desa Pelabuhan Dalam pada tanggal 22 September 2016. Peserta sosialisasi 
yang hadir sekitar 60 orang yang terdiri dari perangkat desa dan warga (Gambar 1). Alat penetasan 
telur bebek sebelumnya telah dibuat oleh tim pengabdian sebelum kegiatan pelaksanaan ini di lakukan 
(Gambar 2). Untuk pembuatan mesin tetas ini, tim pengabdian membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) 
hari. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat mesin tetas sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 
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Gambar 1. Acara Pembukaan Sosialisasi 

 

 
Gambar 2. Mesin Tetas Telur Bebek 

 
Setelah persiapan sosialisasi sudah siap, selanjutnya tahap sosialisasi. Dimana pada tahap ini tim 
pengabdian menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan dan cara pembuatan mesin tetas manual (Gambar 
3). Semua penjelasan dibuat dalam bentuk presentasi power point. Tim pengabdian juga menjelaskan 
fungsi-fungsi dari alat yang ada pada mesin tetas seperti bohlam, thermometer, thermostat, baki/bak 
penampung air, rak telur, dan rangkaian listrik. 

 
Gambar 3. Paparan Tim Pengabdian Universitas Sriwijaya 
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Setelah dilakukan paparan oleh tim pengabdian, selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab dengan 
para peserta sosialisasi dengan harapan semua peserta dapat memahami dan mengerti baik dalam 
proses pembuatan mesin tetas sampai proses penetasan telur. Adapun pertanyaan yang diajukan 
oleh peserta sosialisasi dapat dilihat pada table lampiran C. 
Kemudian setelah sesi Tanya jawab berakhir, maka kegiatan sosialisasi penetasan telur bebek 
berakhir (Gambar 4). Alat yang telah dibuat akan ditinggalkan untuk warga setempat sebagai 
contoh (Gambar 5). 
 

 
Gambar 4. Foto Besama 

 

 
Gambar 5. Penyerahan Mesin Tetas ke Pihak Desa Pelabuhan Dalam 

 
3. Tahap Evaluasi. Pada tahap evaluasi tim meninjau kembali perkembangan penetasan telur bebek 

yang telah warga lakukan. Pada tanggal 30 september 2016 tim melihat beberapa alat yang telah 
warga buat dan warga gunakan (Gambar 6).  
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Gambar 6. Mesin Tetas Listrik Buatan Warga Desa Pelabuhan Dalam 

 
Pada tanggal 11 Oktober 2016, tim kembali lagi mengunjungi warga desa pelabuhan dalam yang 
melakukan penetasan telur menggunakan mesin tetas. Hasilnya beberapa warga yang menggunakan 
mesin tetas listrik berhasil menetaskan telur menggunakan mesin tetas. Pada awalnya mereka hanya 
mengetahui bahwa telur bisa ditetaskan dengan lampu pijar, setelah tim pengabdian kepada 
masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya melakukan sosialisasi, bagi mereka ternyata 
penetasan telur bebek menggunakan mesin tetas tidak sesulit dan serumit yang mereka bayangkan 
selama ini. 
Rata-rata 50% lebih telur yang mereka masukkan kedalam mesin tetas berhasil menetas. Hal ini 
cukup membanggakan karena ada dampak positif dari hasil sosialisasi. Untuk hasil yang masih 
tergolong rendah ini merupakan pekerjaan rumah tim pengabdian untuk terus melakukan 
pembinaan kepada warga hingga hasil penetasan mereka bisa mencapai 85% lebih kedepannya. 
Akan tetapi untuk tahap pemula, dapat menetaskan sekitar 50% telur dari keseluruhan telur 
merupakan prestasi yang membanggakan. Terlihat telur pada mesin tetas warga sudah mulai 
menetas (Gambar 7). 

 
Gambar 7. Telur menetas pada mesin tetas warga 

 

KESIMPULAN 
Setelah dilakukannya pengabdian kepada masyarakat Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Setelah mengetahui secara detail cara penetasan telur bebek menggunakan mesin tetas listrik, banyak 

warga yang ingin beternak bebek. 
2. Warga yang belum memiliki pekerjaan tetap merasa tertarik untuk menekuni pekerjaan penetasan 

telur bebek dan menjual anak bebek 
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ABSTRAK 
 

Palembang yang telah ditetapkan sebagai kota pusaka  memiliki banyak tinggalan situs Sriwijaya dan 
bangunan bersejarah yang layak ditetapkan sebagai kawasan dan bangunan cagar budaya.Kerajaan 
Sriwijaya telah dipastikan sebagai awal berdirinya Palembang. Beberapa situs Sriwijaya di Palembang 
diantaranya adalah Bukit Siguntang, Karanganyar, Kolam Pinisi, Kambang Purun, dan Candi Angsoka. 
Selanjutnya, masa Kesultanan Palembang memiliki peninggalan bangunan monumental yang terletak di 
pusat kota diantaranya  Masjid Agung, Keraton Kuto Besak (BKB), dan pemukiman di seputar Sekanak, 
di Seberang Ulu dan di Seberang Ilir. Pada masa kolonial Belanda berkuasa didirikan bangunan 
diantaranya Kantor Ledeng (Kantor Wali Kota), BP7 dan permukiman di Talang Semut. Palembang 
memiliki banyak Rumah-rumah tradisional yang termasuk dalam klasifikasi bangunan cagar budaya 
diantaranya adalah rumah limas, rumah gudang dan rumah China yang terdapat di daerah Seberang Ulu 
dan Seberang Ilir. Setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa bangunan yang dapat diklasifikasikan 
sebagai bangunan cagar budaya. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya dan kondisi eksisting di 
lapangan, sebagian dari situs Sriwijaya dan bangunan cagar budaya tersebut sudah hilang, rusak dan 
kurang terpelihara. Kegiatan sosialisasi ini dibertujuan untuk memberikan pemahaman pada generasi 
muda melalui guru-guru SMA agar memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap kawasan dan 
bangunan cagar budaya. Situs Sriwijaya dan bangunan cagar budaya merupakan asset sejarah dan 
identitas lokal yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi-generasi berikutnya. 
 
Kata kunci: Situs Sriwijaya, Bangunan Cagar Budaya, Sosialisasi Generasi Muda. 
 
 
PENDAHULUAN 

Pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya wawasan terhadap aspek pelestarian dengan alas an 
ekonomi seringkali menimbulkan keputusan yang keliru. Di sisi lain, sering terjadi kurangnya perhatian 
terhadap kawasan dan bangunan cagar budaya serta kurang terkoordinasi antar instansi yang terlibat 
dalam pembangunan dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. Hal ini berdampak pada alih 
fungsi lahan dan pembongkaran bangunan bernilai cagar budaya. 

Berdasarkan data arkeologis dari berbagai penelitian dan penggalian dapat diketahui bahwa 
permukiman di Palembang telah berkembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Sesuai dengan karakter 
alam Palembang, kawasan permukiman berkembang sesuai kondisi geografis Palembang, yaitu pada 
lahan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya serta ditepian sungai dan rawa (Taim,1995:65 -- 69). Lokasi 
permukiman tetap berkembang pada masa Kesultanan Palembang bahkan sampai sekarang. Kondisi dan 
lokasi permukiman di masa Sriwijaya mempengaruhi keberadaan situs-situs dari masa kesultanan, secara 
geografis terlihat adanya pola yang sama berdasarkan lokasipermukimannya. 
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Palembang telah berusia 1.334 tahun dan merupakan kota tua jika merujuk pada berdirinya 
kerajaan Sriwijaya. Usia kota yang sangat panjang telah meninggalkan jejak berupa situs arkeologi dan 
bangunan cagar budaya yang tersebar pada lokasi di beberapa bagian wilayah kota Palembang. 
Pertumbuhan kota Palembang menjadi kota Metropolitan tidak serta merta disertai dengan kesadaran 
untuk melestarikan kawasan dan bangunan cagar budaya yang berkaitan dengan sejarah kota Palembang 
dan provinsi Sumatera Selatan di masa lalu.  Pertumbuhan kota dan meningkatnya arus urbanisasi di 
Palembang sering dianggap sebagai indikator kemajuan dan modernisasi. Sebagai akibatnya, banyak 
terjadi alih fungsi lahan/ kawasan situs dan bangunan cagar budaya menjadi kawasan permukiman dan 
komersial dengan tingkat kepadatan bangunan sedang sampai tinggi. 

Berdasarkan pada penelitian, pada masa Śrīwijaya (tahun 680-an) telah berkembang wilayah 
mulai dari 1 Ilir di sebelah timur sampai desa Karanganyar di sebelah barat, mulai dari tepi utara Musi 
sampai Desa Talang Kelapa di sebelah utara. Sebaliknya, wilayah Seberang Ulu (selatan Musi) belum 
ditemukan data arkeologis dari Masa Śrīwijaya. Ini berarti kota Palembang yang kala itu masih bernama 
Śrīwijaya masih menempati areal Seberang Ilir(sisi utara sungai Musi).  

Pada masa kesultanan Palembang, luas Palembang tidak berbeda jauh dengan masa Śrīwijaya, 
pengembangan terjadi pada wilayah Seberang Ulu. Walaupun demikian, pusat pemerintahan tetap berada 
di Seberang Ilir. Pusat pemerintahan (keraton tempat tinggal sultan) berpindah-pindah. Mulai dari daerah 
1 Ilir (Keraton Palembang Lamo, atau Kuto Gawang), 16 Ilir (Keraton Beringin Janggut), Kuto Lama 
atau Kuto Batu, dan terakhir Keraton Kuto Besak. Kuto Besak dibangun sekitar 100 meter di sebelah 
barat Keraton Kuto Lama. Pada saat ini, keraton kesultanan Palembang yang masih tersisa adalah 
kawasan Keraton Kuto Besak dengan pagar banteng yang masih tersisa. Pada masa ini sudah terdapat 
penataan kota, misalnya tempat tinggal orang-orang asing terletak di wilayah Seberang Ulu, di sekitar 
Plaju.   

Pada tahun 1819, Wolterbeek dan Muntinghe yang membuat peta kota dan menyebut kota 
Palembang sebagai Venice from The East (Venesia dari Timur) karena berdasarkan pada kondisi 
geografis Palembang yang memiliki lebih dari seratus anak sungai  yang semuanya bermuara ke sungai 
Musi, sungai utama dan membagi kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu daerah Ulu dan Ilir. Sungai 
Musi ini telah menjadi urat nadi transportasi dan komunikasi serta mempunyai peran penting dalam 
sejarah  Palembang jauh sebelum Belanda menguasai Palembang.  Pemerintah kolonial Belanda juga 
menyebutPalembang sebagai De Stad TwintigEinlanden (Kota Dua Puluh Pulau), pulau-pulau yang 
terbentuk akibat alur anak-anak sungai yang memotong daratan.   
 
PALEMBANG SELAYANG PANDANG 

Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit tahun 682, kerajaan Sriwijaya mulai berdiri dan dianggap 
sebagai berdirinya Palembang, kota tertua di Indonesia. Sejarah Palembang sebagai kota yang dibelah 
oleh sungai Musi, telah dikenal sejak abad VII ditandai dengan lahir dan berkembang kerajaan Sriwijaya 
hingga abad XII. Beberapa situs Sriwijaya di Palembang diantaranya adalah Bukit Siguntang, 
Karanganyar, Kolam Pinisi, Kambang Purun, dan Candi Angsoka adalah sebagian dari 17 situs Sriwijaya 
yang ada di Palembang. 

Surutnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya menyebabkan terjadinya kevakuman kekuasaan di 
Palembang yang kemudian dikuasai bajak laut dari China. Kawanan bajak laut ini sering mengganggu 
jalur perdagangan laut di selat Malaka dan untuk mewujudkan keamanan maka  kaisar Cina mengutus 
Laksamana Cheng Ho untuk menangkap kawanan bajak laut tersebut sampai ke Palembang. Selanjutnya, 
Palembang “terlahir kembali” dan berkembang sebagai pusat penyebaran Islam pada masa Kesultanan 
Palembang. Pada masa kesultanan ini makin berkembang hubungan Palembang dengan VOC, berlanjut 
dengan Hindia Belanda pada awal abad XIXdan konflik yang terjadi antara Palembang dan Belanda yang 
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berakhir dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang (Muljana, 2006; Veth, 1869). Bangunan-
bangunan peninggalan Kesultanan Palembang yang monumental yang terletak di pusat kota adalah 
Masjid Agung, Keraton Kuto Besak (BKB), dan pemukiman di seputar Sekanak, Depaten dan lainnya. 

Pendudukan Belanda di Palembangdimukai dengan pembangunan  kantor dan rumah residen 
Belanda yang pertama yaitu Residen Van Sevenhoven, yang kini bangunan tersebut menjadi Museum 
Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada awal abad XX pihak kolonial Belanda semakin banyak mendirikan 
bangunan, jalan dan jembatan, juga sarana dan prasarana lainnya. Pembangunan tersebut tidak dapat 
dilepaskan dari ditetapkannya Palembang sebagai Gemeente (Kota Praja) pemerintah pusat Belanda di 
Batavia berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi 1 April 1906 (Staadblad van Nederlnadsch Indie, 
No. 126, 1 April 1906; ANRI, Besluit van Governour Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, 
Bundel Algemeen Secretarie). Untuk melengkapi fasilitas perkotaan, Belanda mendirikan bangunan 
Kantor Ledeng (sekarang Kantor Walikota Palembang), Balai Pertemuan (Restoran dan Theater Kuto 
Besak), Balai Prajurit, Hotel Musi (sekarang Kantor BKD Kota Palembang), bangunan-bangunan di 
kawasan Jalan Merdeka hingga Kambang Iwak dan lainnya (Farida, Yunani dan Wulandari, 2014). 

Rumah-rumah tradisional yang termasuk dalam klasifikasi bangunan cagar budaya diantaranya 
adalah rumah Limas, rumah Gudang dan rumah Cina yang terdapat di daerah Seberang Ulu dan Seberang 
Ilir. Rumah Limas merupakan rumah tradisional masyarakat Palembang. 

Semua situs Sriwijaya dan bangunan cagar budaya merupakan asset sejarah dan identitas lokal 
yang merupakan gambaran Palembang masa lalu dan harus dijaga kelestariannya. Berdasarkan survey 
awal, diperoleh data dan fakta bahwa sebagian dari situs Sriwijaya dan bangunan cagar budaya tersebut 
sudah hilang, rusak dan kurang terpelihara. Untuk itu perlua upaya sosialisasi terhadap pentingnya 
pelestarian situs Sriwijaya dan bangunan cagar budaya terutama pada generasi muda sehingga dimasa 
mendatang aset warisan budaya di Palembang lebih terlindungi.  

Palembang dapat dianggap sebagai sebuah situs kota (urban site) yang memiliki beragam langgam 
arsitektur sebagai produk peradaban dari berbagai kurun waktu. Dilihat dari data tertulis (prasasti dan 
naskah-naskah kuno) dan data arkeologis sejarah Palembang dari masa Sriwijaya sampai menjadi kota 
metropolitan dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Fase I merupakan Fase Awal (682-1365) berdirinya sebuah kota ditandai dengan pembangunan wanua 
(=perkampungan) Śrīwijaya pada tanggal 16 Juni 682 Masehi oleh Dapunta Hiyaŋ yang dilanjutkan 
dengan pembangunan Taman Śrīksetra pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, dan akhirnya perluasan 
wilayah kekuasaan ke berbagai penjuru (Jambi, Bangka, dan Lampung).  
 
2. Fase II merupakan Fase Pendudukan (1365-1407) oleh Majapahit atau dapat dikatakan juga Fase Status 
Quo yang terjadi pada sekitar abad ke-14 Masehi. Pada masa ini Palembang dalam keadaan “tidak 
terurus” dan secara de jure tidak ada penguasa. Berita Tiongkok menyebutkan bahwa pada masa itu 
Palembang dikuasai oleh orang-orang dari Nan-hai dengan menobatkan Liang Tau-ming bersama 
putranya sebagai penguasa tertinggi.   
 
3. Fase III merupakan Fase Awal Kesultanan Palembang (1407-1642). Dimulai tahun 1407 ketika Mugni 
diangkat menjadi raja di Palembang dengan gelar Sultan Palembang. Pada tahun 1445 Mugni kemudian 
digantikan oleh Aria Damar -seorang bangsawan Majapahit yang memeluk Islam-- menjadi penguasa di 
Palembang setelah berganti nama menjadi Ario Dilah. Pada masa ini Palembang masih berada di bawah 
pengaruh Jawa (Demak dan Mataram) sampai dengan tahun 1642.  

4. Fase IV merupakan Fase Kesultanan Palembang-Darussalam (1643-1821) dimulai dari masa 
pemerintahan Sri Susuhunan Abdurrahman (1643-1651), dan diakhiri pemerintahan Sultan Mahmud 
Badaruddin II (1811-1821). Pada fase ini, Palembang pada masa pemerintahan Sultan Mahmud 
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Badaruddin I (1724-1758) mengalami pembangunan fisik besar-besaran. Bangunan monumental yang 
dibuat pada kala itu adalah Keraton Kuto Tengkuruk, Mesjid Agung Palembang, Makam Kawah 
Tengkurep, dan Benteng Kuto Besak.  
 
5. Fase V merupakan Fase Pendudukan oleh Belanda yang diawali dengan jatuhnya Benteng Koto Besak 
pada tahun 1821. Fase ini berlangsung sampai kemerdekaan tahun 1945. Pada masa ini, bangunan 
Keraton Kuto Tengkuruk diratakan dengan tanah, dan di atas runtuhannya dibangun rumah Komisaris 
Belanda. Bangunan ini sekarang menjadi bangunan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. 
 
6. Fase VI merupakan Fase Masa Kemerdekaan Indonesia menuju kota Metropolitan yang diawali dengan 
pembangunan gedung dan bangunan modern seperti Pasar Cinde dan Jembatan Ampera. 

 
KONDISI EKSISTING SITUS SRIWIJAYA DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI 
PALEMBANG 

Kondisi eksisting bangunan cagar budaya di Palembang umumnya cukup memprihatinkan hanya 
beberapa bangunan yang masih digunakan dengan pengalihan fungsi. Bangunan cagar budaya umumnya 
tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Peninggalan bangunan masa sriwijaya tidak banyak 
ditemukan di Palembang akan tetapi peninggalan umumnya berupa bentang alam alami tanpa bangunan 
seperti situs karanganyar yaitu berupa kawasan yang memiliki peninggalan kanal-kanal buatan yang 
diduga dibuat pada masa sriwijaya. Akan tetapi pada proses pembukaan dan pembangunan kawasan 
menjadi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya pengalian banyak menggunakan alat berat yang dilarang 
dialam proses eksavasi objek arkeologi, selain itu bangunan baru pada kawasan akan memberikan 
perbedaan  tafsiran bagi para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung tanpa studi atau petunjuk 
mana bangunan tambahan seharusnya bangunan baru berada diluar kawasan sehingga pada kawasan 
hanya berupa bentang alam dank anal-kanal alami tanpa di turap atau di bendung. Bukit Siguntang juga 
merupakan peninggalan kerajaan sriwijaya yang berupa bukit atau dataran tinggi yang dipercaya sebagai 
tempat suci pada masa Sriwijaya. Belum ada temuan bangunan pada masa sriwijaya pada kawasan ini 
beberapa penggalian arkeologi baru menemukan beberapa fragmen batu bata, pada kawasan dibangun 
beberapa bangunan baru yang juga akan memberikan tafsiran berbeda bagi para pengunjung dan 
kepentingan studi dimasa mendatang. Di Situs Bukit Siguntang juga terdapat beberapa makam yang 
seharusnya keberadaan makam tersebut masih dipertanyakan kebenarannya.  

Bangunan peninggalan pada masa pra kesultanan dan pada masa kesultanan Palembang lebih 
banyak ditemukan dibanding masa Sriwijaya seperti peninggalan makam Ki Gede ing Suro dan Makam 
Kawah Tekurep yang masih dalam kondisi yang baik. Sedangkan bangunan lainnya seperti Masjid Agung 
Palembang masih digunakan dan dikembangkan sampai saat ini begitu juga peninggalan Keraton Benteng 
Kuto Besak masih berdiri akan tetapi kondisinya juga kurang diperlakukan sebagai mestinya seperti 
beberapa bagian yang tidak terawat dan ditumbuhi tanaman dan pengalihan fungsi sebagai kantor Militer 
dan Rumah Sakit masih dirasakan belum tepat apabila akan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata.  

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

1008 
 

 
Gambar 1. Bangunan Kolonial yang sudah dibongkar di Kota Palembang, Kantor Pos (kiri), Bank 

Indonesia (kanan) 

Umumnya bangunan cagar budaya telah direnovasi tanpa kaidah konservasi yang benar sebagai 
contoh bangunan kantor ledeng atau kantor walikota Palembang sebagai salah satu peninggalan 
pemerintahan Belanda pada bagian atap telah ditambah bangunan baru yang merubah karakter gedung. 
Selain bangunan juga terdapat kawasan binaan pemerintah Belanda seperti permukiman di talang Semut, 
Kompleks Pertamina Plaju, Permukiman dan Stasiun Kereta Api di Kertapati yang bangunan dan 
kawasanya sudah banyak berubah dan di bongkar. Pada masa pendudukan Jepang juga meninggalkan 
beberapa bangunan yang jarang diketahui oleh masyarakat, akademisi dan pemerintah,  informasi 
mengenai peninggalan Jepang didapatkan dari hasil dialog dengan peserta sosialisasi seperti bunker 
pertahanan Jepang , akan tetapi kondisi bangunan ini sangat memprihatinkan tidak dirawat bahkan 
beberapa telah dibongkar. Banyak bangunan situs yang telah hilang di Kota Palembang seperti Kantor 
Pos lama, Gedung Bank Indonesia yang dulunya Bank milik pemerintahan Belanda. Apabila tidak 
diperhatikan maka dapat dipastikan semua bangunan Cagar Budaya akan berangsur rusak bahkan yang 
paling dikhawatirkan akan rusak atau dirobohkan untuk kepentingan tertentu. 

 

  
 

Gambar 2. Bangunan Tawanan Jepang di Sikam Plaju (Kiri), Bungker Jepang di Kemuning Km.5 
palembang (kanan) 
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PENDIDIKAN SEJARAH DAN PERANNYA DALAM KONTEKS PELESTARIAN 
Situs Sriwijaya dan bangunan bersejarah penting untuk disosialisasikan kepada para guru sejarah 

yang tergabung ke dalam MGMP Sejarah, yang mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota 
Palembang. Hal ini disebabkan agar para guru sejarah mendapat bekal yang cukup tentang sejarah situs 
Sriwijaya dan bangunan cagar budaya pada masa Kesultanan Palembang dan kolonial Belanda di 
Palembang. Pengetahuan tersebut untuk memberikan kesadaran kepada para guru, agar berupaya ikut 
melestarikan peninggalan cagar budaya yang ada. Guru sejarah juga sebagai ujung tombak dalam 
menanamkan nilai-nilai sejarah dan budaya kepada para siswanya di sekolah. Dengan pemahaman yang 
mereka miliki, maka guru dapat menjalankan fungsinya dalam upaya tersebut di atas. Mengingat generasi 
muda penting mengetahui dan memahami sejarah dan warisan budaya lokalnya sendiri, karena mereka 
yang akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh generasi sebelum mereka. Tanpa penanaman 
nilai-nilai sejarah dan budaya Sumatera Selatan umumnya dan Palembang khususnya, maka tidak akan 
mungkin upaya pelestarian dapat dilakukan dengan baik. Untuk itu maka perlu dilakukan penyuluhan 
kepada para guru di tingkat SMA di kota Palembang yang tergabung di dalam MGMP Sejarah 
 
KEGIATAN SOSIALISASI  

Sosialisasi Pelestarian Situs Sriwijaya dan  Bangunan Cagar Budaya masa Kesultanan Palembang 
dan Kolonial Belanda di Kota Palembang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman guru-guru sejarah di Kota Palembang tentang sejarah bangunan cagar budaya peninggalan 
Kesultanan Palembang dan kolonial Belanda di Kota Palembang. Pertemuan sosialisasi direncanakan 
sebanyak 3 kali. Manfaat yang akan diperoleh adalah:  
1. Bagi peserta penyuluhan yang terdiri dari guru-guru sejarah yang tergabung dalam MGMP adalah 

mereka akan mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang pelestarian situs Sriwijaya dan 
bangunan cagar budaya masa Kesultanan Palembang dan kolonial Belanda di Kota Palembang.  

2. Bagi sekolah, dengan meningkatnya pengetahuan para guru sejarah, berarti kualitas pendidikan akan 
meningkat pula, yang berdampak positif pada kualitas output dari masing-masing sekolah, sekaligus 
guru dan siswa akan berupaya untuk turut melestarikan warisan cagar budaya di Kota Palembang. 

Bagi Universitas Sriwijaya, sebagai wujud tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pendidikan, 
sekaligus untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah bidang pengajaran sejarah. 
Pemahaman tersebut akan berdampak positif terhadap Universitas Sriwijaya dalam upaya memberikan 
pelayanan terhadap dunia pendidikan. 
 
PENUTUP 

Perkembangan peradaban di Kota Palembang melahirkan sejarah panjang dan menghasilkan 
peningalan artefak penting mulai dari masa kerajaan Sriwijaya, Pra Kesultanan Palembang Darussalam, 
Masa Kesultanan Palembang Darussalam, Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Masa pendudukan 
Jepang dan Masa Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Melaui sosialisasi ini selain memberikan 
masukan dan sosialisasi kepada guru pelajaran sejarah di Kota Palembang juga memberikan umpan balik 
kepada tim sosialisasi berupa informasi penting bangunan peninggalan yang umumnya belum diketahui 
seperti bunker atau bangunan pertahanan milik jepang dan bangunan lainnya yang harus dimasukan 
kedalam pengkategorian awal bangunan konservasi. 
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ABSTRAK 

Pemakaian plastik sebagai turunan dari polimer berkembang pesat setelah abad 20. Dapat dikatakan 
bahwa, kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dari pemakaian plastik. Sebagai material yang bersifat 
ringan, murah, dan relatif kuat, pemakaian plastik telah memassuki kehidupan manusia sebagai alat bantu 
utama. Kegunaan plastik telah dimanfaatkan disegala lini yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti 
pembungkus makanan, tempat penampung cairan, bagian dari kendaraan bermotor, dan lainnya. Inovasi 
dan kreatifitas manusia menyebabkan berkembangnya pemakaian plastik ini. Pada sisi lain banyak 
diantara masyarakat tidak mengetahui bahwa pemakaian plastik yang tidak sesuai dengan standard akan 
berakibat fatal terhadap kesehatan. Meningkatnya pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari, telah 
meningkatkan jumlah limbah plastik bekas tersebut. Sehingga perlu adanya kesadaran secara umum, 
bahwa plastik bekas yang terbuang percuma dan mengendap dipermukaan bumi tidak akan bisa cepat 
hancur dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memahaminya. Tujuan 
dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu memberikan pengetahuan bahwa bahaya plastik 
yang dipakai tidak semestinya, serta plastik bekas masih dapat dimanfaatkan menjadi barang lain dengan 
cara pelumeran dan mencetaknya. Diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat umum. Kegiatan ini berupa penyuluhan dan dilaksanakan agar masyarakat umum dapat 
mengerti bahwa plastik yang dipakai dalam kehidupan keseharian mempunyai dampak terhadap 
kehidupan dan plastik bekas dapat dimanfaatkan dengan cara pelumeran ulang. Kegiatan Pengabdian 
pada Masyarakat ini berupa penyuluhan dengan khalayak sasaran Siswa SMA Yayasan Bina Insani 
Campang Tiga Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sasaran yang dituju adalah 
siswa SMA dengan harapan mereka dapat memahami isi daripada tujuan Pengabdian Pada Masyarakat 
ini dan akan menyebarkannya kepada keluarga dan tetangga serta siswa lain yang tidak hadir pada saat 
pelaksanaan ini dilakukan. 
 
Kata Kunci: Plastik Bekas, Dampak Bahaya, Pemanfaatan Plastik Bekas 
 
PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 
Kegiatan manusia pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari dua jenis material yaitu logam dan non 

logam. Telah diketahui bahwa pemakaian logam telah dimulai lebih dari 1000 tahun lalu. Sedangkan 
pemakaian material non logam, yang dalam hal ini tidak termasuk kayu dan batu, dipakai di daerah Cina 
untuk material keramik dan untuk material non logam lainnya ditemukan setelah teknologi pengolah 
material berkembang. (Surdia dan Saito, 1995). 

Pemakaian plastik sebagai turunan dari polimer berkembang pesat setelah abad 20. Dapat dikatakan 
bahwa, kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dari pemakaian plastik. Sebagai material yang bersifat 
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ringan, murah, dan relative kuat, pemakaian plastik telah memasuki kehidupan manusia sebagai alat bantu 
utama. Kegunaan plastik telah dimanfaatkan disegala lini yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti 
pembungkus makanan, tempat penampung cairan, bagian dari kendaraan bermotor, dan lainnya. Inovasi 
dan kreatifitas manusia menyebabkan berkembangnya pemakaian plastik ini. 

Pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. 
Plastik, karena kemudahan proses pembuatannya,  maka semakin meningkat keragaman pemakaiannya. 
Pemakaian plastik sudah menjadi bagian keseharian manusia, dimana plastik digunakan sebagai bahan 
pembungkus, wadah air, komponen peralatan, alat komestik, bidang elektronika, dan lain sebagainya.  

Pada sisi lain banyak diantara masyarakat tidak mengetahui bahwa pemakaian plastik yang tidak 
sesuai dengan standard akan berakibat fatal terhadap kesehatan. 

Telah dipahami bahwa, pemakaian plastik yang semakin meningkat karena jumlah manusia yang 
memanfaatkannya juga meningkat, maka timbul masalah setelah pemakaiannya. Limbah plastik telah 
menjadi masalah bagi setiap Negara di dunia. Potensi sampah kota ini sangat besar karena menurut data 
bahwa di Indonesia pada tahun 2000 adalah sebesar 100.000 ton per hari. Sampah plastik yang menjadi 
permasalahan utama mempunyai sumbangan sebesar 2%, sehingga dalam satu hari dapat menghasilkan 
2000 ton per hari (Sudraj, 2004)  dan komposisi sampah atau limbah plastik yang dibuang oleh setiap 
rumah tangga adalah 9,3% dari total sampah rumah tangga (Hartono, 1998). Penelitian mengenai daur 
ulang sampah atau pengolahan sampah menjadi material baru yang berkualitas, sangatlah menarik untuk 
dikaji. Dengan pemanfaatan sampah kota sebagai material pengikat dan  pengisi (filler) diharapkan 
mampu mewujudkan hal tersebut. 

Secara umum beberapa jenis plastik mempunyai sifat fisik, mekanik dan kimia berbeda satu sama 
lainnya. Penggunaan plastik semakin meluas dibanding dengan logam, terutama dalam hal bobot massa 
yang lebih ringan serta harga yang lebih murah. Plastik secara umum dikenal dalam dua golongan yaitu 
bersifat thermoplastic dan yang bersifat thermoset. Thermoplastic mempunyai sifat yang dapat dibentuk 
kembali dengan mudah dengan cara pemanasan dan diproses menjadi bentuk lain, namun untuk jenis 
thermoset italic tidak dapat dilakukan hal serupa. Kedua jenis material ini termasuk dalam rumpun 
material polymer. 

Pada tataran pemanfaatan limbah plastik, sedikit orang yang telah mengerti bahwa plastic bekas 
dapat didaur ulang. Umumnya pihak industri yang telah melakukan kegiatan recycle untuk memanfaatkan 
limbah plastik ini menjadi barang baru (re-use). 

Meningkatnya pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari, telah meningkatkan jumlah limbah 
plastik bekas tersebut. Sehingga perlu adanya kesadaran secara umum, bahwa plastik bekas yang terbuang 
percuma dan mengendap dipermukaan bumi tidak akan bisa cepat hancur dan ini menjadi bagian dari 
tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memahaminya. Maka dari itu diperlukan suatu pengetahuan 
umum bahwa plastik bekas sesungguhnya masih dapat dimanfaatkan sebagai material baru. Sehingga 
dengan demikian dipandang perlu untuk mencari terobosan baru yang sederhana bagi masyarakat umum 
untuk mendapatkan pengetahuan pemanfaatan limbah plastik. 

 
Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu memberikan pengetahuan bahwa 
bahaya plastik yang dipakai tidak semestinya, serta plastik bekas masih dapat dimanfaatkan menjadi 
barang lain dengan cara pelumeran dan mencetaknya. 

Diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum. Kegiatan ini 
berupa penyuluhan dan dilaksanakan agar masyarakat umum dapat mengerti bahwa plastik yang dipakai 
dalam kehidupan keseharian mempunyai dampak terhadap kehidupan dan plastik bekas dapat 
dimanfaatkan dengan cara pelumeran ulang. 
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METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan 

solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini. Dalam 
pelaksanaan penyuluhan pada para siswa dan guru disampaikan beberapa hal penting yang berhubungan 
dengan plastik. 

Sebelumnya telah ditawarkan kepada pihak sekolah, bahwa pihak tim jurusan teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya akan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat siswa dan guru 
di sekolah tersebut dengan topik yang berhubungan dengan kegiatan dan pemanfaatan plastik dalam 
kehidupan sehari-hari. Pihak sekolah telah menyambut baik akan kegiatan ini. Dari anggota tim telah 
disampaikan urutan kegiatan penyuluhan sebagai berikut: 
a. Materi pengetahuan dasar plastik, meliputi antara lain pengetahuan dasar polymer, sejarah penemuan 

dan jenis plastik, serta pemakaian plastik dalam ilmu dan teknologi seperti antara lain dalam bidang 
transportasi dan konstruksi. 

b. Materi pemakaian plastik sebagai kemasan obat, makanan, minuman. Materi ini mencakup jenis plastik 
berdasarkan kode daur ulang dari kemasan plastik serta penyalahgunaan kemasan plastik dalam 
kehidupan keseharian. 

c. Penjelasan proses pendaur ulangan plastik bekas dengan menggunakan alat pelumer dan pengujian sifat 
mekanisnya. 

Pada akhirnya diadakan tanya jawab yang diikuti oleh peserta dan dijawab oleh para anggota tim 
penyuluhan. Para anggota tim lainnya menambahkan hal-hal yang dirasa perlu untuk dilengkapi dan 
menjawab pertanyaan sesuai dengan kepakaran masing-masing anggota. 

 
KHALAYAK SASARAN DAN MATERI YANG DISAMPAIKAN,  
Khalayak Sasaran 

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini berupa penyuluhan dengan khalayak sasaran Siswa SMA 
Yayasan Bina Insani Campang Tiga Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
Sasaran yang dituju adalah siswa SMA dengan harapan mereka dapat memahami isi daripada tujuan 
Pengabdian Pada Masyarakat ini dan akan menyebarkannya kepada keluarga dan tetangga serta siswa 
lain yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ini dilakukan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 
8 Oktober 2016. 
 
Materi yang Disampaikan 

Dalam penyuluhan kepada masyarakat ini ada tiga materi utama yang disampaikan yaitu: 
 

1. Pendahuluan  
Telah disampaikan tentang pengetahuan umum plastik, disampaikan secara sederhana tentang 

sejarah, pemanfaatan, macam plastik dan limbahnya. Juga disampaikan bahaya pemakaian plastik tanpa 
mengerti peruntukannya, disampaikan bahwa plastik mempunyai pengaruh samping yang berbahaya 
untuk kesehatan manusia bila dipakai tidak memenuhi tanda  standard. 

 
Sejarah Plastik 

Sejarah plastik  buatan manusia pertama diciptakan oleh Alexander Parkes yang secara terbuka 
ditunjukkan di pameran internasional 1862 di London. Bahan disebut Parkes ini adalah bahan organik 
yang berasal dari selulosa bahwa setelah dipanaskan dapat dibentuk, dan mempertahankan bentuknya 
saat didinginkan. (Moldingzone, 2011). 
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Seluloid berasal dari selulosa dan kamperal coholized (ditambahkan alkohol). John Wesley Hyatt 
menciptakan seluloid sebagai pengganti gading dibola bilyar pada tahun 1868. Dia pertama kali mencoba 
menggunakan collodion bahan alami, setelah menumpahkan sebotol itu dan menemukan bahwa bahan 
tersebut dikeringkan menjadi film tangguh dan fleksibel. Namun, bahan itu tidak cukup kuat untuk 
digunakan sebagai sebuah bola bilyar, sampai penambahan kapur barus, turunan dari pohon laurel. 
Paraseluloid baru bisa dibentuk dengan panas dan tekanan menjadi bentuk tahan lama. (Moldingzone, 
2011) 

Setelah selulosanitrat, formaldehida adalah produk berikutnya untuk memajukan teknologi dari 
plastik. Sekitar tahun 1897, upaya untuk memproduksi papan tulis putih menyebabkan plastik kasein 
(protein susu dicampur dengan formaldehida) Galalith dan Erinoid adalah dua contoh nama dagang awal. 

(Moldingzone, 2011). 
Pada tahun 1899, Arthur Smith dari Inggris menerima Paten nomor 16.275, karena "fenol-

formaldehida resin untuk digunakan sebagai pengganti ebonit dalam isolasi listrik", paten pertama untuk 
pengolahan resin formaldehida. Namun, pada tahun 1907, Leo Hendrik Backeland meningkatkan fenol-
formaldehida dengan teknik reaksi dan menemukan resin sintetis penuh pertama yang menjadi sukses 
secara komersial, Bakelitetradenamed. (Moldingzone, 2011) 

Pengertian Plastik  

Plastik adalah polimer rantai panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak 
unit molekul berulang, atau monomer (Mujiarto, 2005). Berdasarkan sifat kimia yang dimiliki, plastik 
dapat diklasifikasikan atas plastik yang bersifat termosetting dan plastik yang bersifat termoplastik. 
Plastik yang bersifat termosetting adalah bahan plastik yang tidak dapat dibentuk kembali oleh panas 
setelah dibuat menjadi suatu produk akhir (tidak dapat kembali ke bentuk semula), karena plastik jenis 
ini dibuat melalui proses crosslinking polymers. Pemanfaatan limbah plastik dengan cara daur ulang 
umumnya dilakukan oleh industri. Secara umum terdapat empat persyaratan agar suatu limbah plastik 
dapat diproses oleh industri, antara lain limbah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan (biji, pellet, 
serbuk, pecahan), limbah harus homogen, tidak terkontaminasi, serta diupayakan tidak teroksidasi. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, sebelum digunakan limbah plastik diproses melalui tahapan sederhana, yaitu 
pemisahan, pemotongan, pencucian, dan penghilangan zat-zat seperti besi dan sebagainya. 

Polimer alam yang telah kita kenal antara lain selulosa, protein, karet alam dan sejenisnya. Pada 
mulanya manusia menggunakan polimer alam hanya untuk membuat perkakas dan senjata, tetapi keadaan 
ini hanya bertahan hingga akhir abad 19 dan selanjutnya manusia mulai memodifikasi polimer menjadi 
plastik. Plastik yang pertama kali dibuat secara komersial adalah nitro selulosa. Material plastik telah 
berkembang pesat dan sekarang mempunyai peranan yang sangat penting dibidang elektronika, pertanian, 
tekstil, transportasi,  furniture, konstruksi, kemasan kosmetik, mainan anak–anak dan produk–produk 
industri lainnya. 

Pemanfaatan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali barang-barang plastik telah berkembang 
pesat. Hampir seluruh jenis limbah plastik dapat dipergunakan dan diproses kembali menjadi barang 
semula walaupun harus dilakukan pencampuran dengan bahan baku baru dan aditif untuk meningkatkan 
kualitas. (Fusito, 2013). 

 
Klasifikasi Plastik 

Polimer dapat dibedakan berdasarkan asalnya, jenis monomer penyusunnya, pengaruh panas 
terhadap sifat fisiknya dan berdasarkan strukturnya. (Mujiarto, 2005). 
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a. Berdasarkan Asalnya  
Polimer dibedakan menjadi polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam telah banyak 

dikembangkan sejak tahun 1880 untuk memproduksi berbagai material. Polimer sintetik merupakan 
polimer yang dibuat di pabrik dan tidak terdapat di alam. Polimer ini meliputi semua jenis plastik, serat, 
karet sintetik dan nilon. 
b. Berdasarkan Jenis Monomer Penyusunnya  

Berdasarkan monomer penyusunnya maka polimer dibedakan menjadi homopolimer dan 
kopolimer. Homopolimer terbentuk dari monomer yang sejenis. Contohnya yaitu polyethylene, 
polypropylene, polystyrene, PVC, teflon, amilum, selulosa dan sebagainya. Kopolimer terbentuk dari dua 
atau lebih monomer yang berbeda jenisnya. Contoh polimer ini yaitu dakron. 
c. Berdasarkan Pengaruh Panas Terhadap Sifat Fisik  

Dibedakan menjadi dua yaitu polimer thermosetting dan polimer thermoplastic. Polimer 
thermosetting bila dipanaskan akan mengeras dan bila dipanaskan lagi akan rusak, sehingga tidak dapat 
kembali ke bentuk semula. Contoh : phenol formaldehyde. Sedangkan polimer thermoplastic, apabila 
dipanaskan akan meleleh dan setelah didinginkan akan mengeras dan dapat kembali ke bentuknya semula. 
Contoh: polyethylene dan polyvinyl chloride.  
d. Berdasarkan Struktur  

Berdasarkan strukturnya, maka dibedakan atas polimer yang berstruktur tiga dimensi dan polimer 
yang berstruktur linear. Polimer yang berstruktur tiga dimensi memiliki susunan rantai yang saling 
mengikat membentuk struktur tiga dimensi dan biasanya bersifat thermosetting. Contoh: phenol 
formaldehyde. Sedangkan polimer yang berstruktur linear memiliki susunan rantai yang berbentuk lurus 
(linear) dan biasanya bersifat thermoplastic. Contoh: polyethylene dan polyvinyl chloride. 

 
2. Limbah Plastik 

Limbah plastik merupakan masalah yang dianggap serius bagi kehidupan sehari-hari dan 
mencemari lingkungan. Plastik merupakan bahan anorganik yang tidak dapat terurai oleh bakteri. Akibat 
dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula 
buangan/limbah yang dihasilkan. Limbah/buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi 
masyarakat sering disebut limbah domestik atau sampah. Limbah tersebut menjadi permasalahan 
lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. 

(Hestyawan, 2012) 
Melihat pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka patut dinyatakan bahwa 

kebutuhan akan penggunaan plastik pasti cenderung meningkat. Berbagai pemakaian jenis plastik 
dimanfaatkan manusia saat ini, berbagai jenis plastik telah dikembangkan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa, limbah plastik yang tidak dapat diurai ini akan terus bertambah setiap tahun. 
Akibatnya, limbah plastik semakin bertambah semakin besar setiap tahun, dan ini merupakan satu 
kerugian bagi manusia pada masa mendatang.  

Pada prinsipnya, limbah plastik dapat didaur ulang. Teknologi daur ulang ini telah lama dipakai 
orang. Pemakaian kembali (re-use) maupun daur ulang (recycle) merupakan suatu usaha menghemat 
sumber daya alam dan mengurangi bahan baku impor dari luar negeri. Beberapa contoh pemakai kembali 
dan daur ulang seperti pembuatan ember plastik, kantong plastik, isi ulang air minum galon, sapu ijuk 
plastik, dan sebagainya. 
Kode Daur Ulang untuk Plastik. 

Matoa (2010) menyampaikan tulisan tentang type dan jenis kemasan bahan plastik, dimana 
diungkapkan bahwa kode daur ulang untuk plastik dikeluarkan oleh The Society of Plastic Industry pada 
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tahun 1998 di Amerika Serikat dan diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode, seperti 
ISO (International Organization for Standardization). 
a. PET 

Tanda ini biasanya tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya serta tulisan PETE atau 
PET (Polyethylene Terephthalate) di bawah segitiga. Biasa dipakai untuk botol plastik berwarna jernih, 
tembus pandang/transparan seperti botol air mineral, botol minuman, botol jus, botol minyak goreng, 
botol kecap, botol sambal, dan hampir semua botol minuman lainnya. Untuk pertekstilan, PET digunakan 
untuk bahan serat sintetis atau lebih dikenal dengan polyester PETE/PET direkomendasikan hanya untuk 
sekali pakai. Penggunaan berulang kali terutama pada kondisi panas dapat menyebabkan melelehnya 
lapisan polimer dan keluarnya zat karsinogenik dari bahan plastik tersebut, sehingga dapat menyebabkan 
kanker untuk penggunaan jangka panjang. 
b. HDPE 

Pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya, 
serta tulisan HDPE (high density polyethylene) di bawah segitiga. Jenis ini memiliki sifat bahan yang 
lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap temperatur tinggi. HDPE biasa dipakai untuk botol 
kosmestik, botol obat, botol minuman, botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air 
minum, kursi lipat, dan jerigen pelumas dan lain-lain. Walaupun demikian sama seperti PET, HDPE juga 
direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian, karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus 
meningkat seiring waktu. Bahan HDPE bila ditekan tidak kembali ke bentuk semula. 
c. PVC 

PVC (polyvinyl chloride) adalah plastik yang paling sulit di daur ulang. Plastik ini bisa ditemukan 
pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat 
pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. PVC 
berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan. Tertera logo daur ulang (terkadang berwarna 
merah) dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V. V itu berarti PVC (polyvinyl chloride), yaitu jenis 
plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), 
dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini 
berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan. Sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus 
makanan lain (bukan bertanda 3 dan V) seperti plastik yang terbuat dari polietilena atau bahan alami 
(daun pisang misalnya). 
d. LDPE 

LDPE (low density polyethylene) biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. 
Barang-barang dengan kode 4 dapat di daur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan 
fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan  angka 4 bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik 
untuk tempat makanan. Tertera logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE. LDPE 
(low density polyethylene) yaitu plastik tipe cokelat (thermoplastic/dibuat dari minyak bumi), biasa 
dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Sifat mekanis jenis plastik 
LDPE adalah : 
1) Kuat 
2) Agak tembus cahaya 
3) Fleksibel dan permukaan agak berlemak 
4) Pada suhu di bawah 600C sangat resisten terhadap senyawa kimia 
5) Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik 
6) Kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen  
7) Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat, 

dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia.  
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Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit 
bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. 
e. PP (polypropylene) 

PP (polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk yang berhubungan 
dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol 
minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Cari 
simbol ini bila membeli barang berbahan plastik. Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, 
serta tulisan PP. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen 
lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil 
terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. 
f. PS (Polystyrene) 

Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS di bawah segitiga. Biasanya 
dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai seperti sendok, garpu gelas, 
dan lain-lain. Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam 
makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk 
kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan 
pertumbuhan dan sistem syaraf, selain itu bahan ini sulit didaur ulang. Pun bila didaur ulang, bahan ini 
memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Bahan ini dapat dikenali dengan kode angka 6, namun 
bila tidak tertera kode angka tersebut pada kemasan plastik, bahan ini dapat dikenali dengan cara dibakar 
(cara terakhir dan sebaiknya dihindari). Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna 
kuning-jingga, dan meninggalkan jelaga.  

 
g. Other 

Tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER di bawah segitiga. 
Untuk jenis plastik 7 Other ini terdapat 4 macam, yaitu : SAN (styrene acrylonitrile), ABS (acrylonitrile 
butadiene styrene), PC (polycarbonate), dan Nylon. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi 
terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan 
sehingga merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan 
ataupun minuman. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, 
penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa.  

PC atau Polycarbonate dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita (sippy cup), botol 
minum polikarbonat, dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Dapat 
mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berbahaya bagi 
kesehatan sehingga dianjurkan untuk tidak digunakan sebagai tempat makanan ataupun minuman. 
Ironisnya banyak botol susu yang terbuat dari PC dan sangat mungkin mengalami proses pemanasan 
untuk tujuan sterilisasi dengan cara merebus, dipanaskan dengan microwave, atau dituangi air mendidih 
atau air panas. 

 
Kode Daur Ulang Jenis Plastik 

Kode PET HDPE PVC LDPE PP PS Other 

Gambar 
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3. Pelumeran Plastik Bekas 

Pelumeran plastik dengan memakai alat pelumer sederhana untuk nantinya dapat dibuat benda 
plastik lainnya. Pada sesi ini dijelaskan hal seperti berikut, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi memunculkan penemuan-penemuan baru diberbagai bidang. Dunia teknik merupakan salah 
satu bidang yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Inovasi baru senantiasa dilakukan 
dalam rangka mencapai suatu hasil yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Plastik adalah bahan 
yang banyak sekali di gunakan dalam kehidupan manusia, plastik dapat di gunakan sebagai alat bantu 
yang relatif kuat, ringan, dan mempunyai harga yang murah. Alat pelumer dalam rangka pembuatan 
sampel sederhana seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 1. Alat Pelumer pembuatan Sampel Plastik Bekas 

 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
Dari pengamatan pada saat pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat bahwa 

peminatan akan pengetahuan umum tentang plastik dan dampak pemakaian yang salah telah menarik 
perhatian. Hal ini dapat diamati dari berbagai jenis pertanyaan yang timbul dan dilontarkan oleh para 
siswa dan guru.  
Beberapa pertanyaan adalah: 
a.  Apakah  semua kemasan jenis plastik berbahaya bagi kesehatan? 
b. Mana yang lebih berbahaya antara bungkus plastik dengan kertas koran untuk bungkus makanan? 
c. Apakah label tanda segitiga dibagian bawah botol minuman dapat dipercaya sesuai dengan aturan? 
Pertanyaan yang lebih spesifik disampaikan oleh guru, bentuk pertanyaan adalah: 
a. Pengalamannya memakai wadah plastik berwarna yang luntur warnanya setelah pemakaian yang tidak 

begitu lama. Apakah warna yang luntur dan masuk kedalam tubuh manusia berbahaya bagi tubuh 
manusia? 

b. Berapa lama pengaruh kesalahan pemakaian plastik terhadap tubuh manusia sehingga timbul penyakit 
kanker? 

c. Apakah berbahaya memakai plastik tahan panas untuk membuat lontong ataupun ketupat, dimana 
kantong plastik tahan panas diisi dengan beras dan kemudian direbus dengan air panas sehingga 
menjadi ketupat atau lontong?.  

Dari beberapa pertanyaan ini, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan telah memenuhi target yang 
direncanakan. Dalam waktu tidak begitu lama, sudah timbul beberapa pertanyaan yang cukup bermutu. 
Butuh waktu untuk dapat memahami bahasa ilmiah populer yang disampaikan oleh para penyuluh.  
Namun dengan pendekatan dan bahasa sederhana maka penyuluhan ini telah menampakkan hasil berupa 
pemahaman tentang plastik dan semua aspek yang berhubungan dengannya.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Penyuluhan yang telah dilakukan berlangsung dengan baik dan sukses. Pemahaman peserta akan 

plastik dan aspek-aspek pendukungnya, baik pengetahuan dasar, klasifikasi kode simbol daur ulang, efek 
negatif kesalahan pemakaian maupun perencanaan daur ulang yang disampaikan dan dipahami oleh 
peserta. Sejumlah bahan penyuluhan berupa kertas lepas (hand out) maupun alat pelumer telah diserahkan 
kepada pihak sekolah untuk dipelajari dan dipahami.  

Dengan cara penyuluhan secara langsung dan penerimaan bahan penyuluhan ini diharapkan di masa 
depan timbul masalah dan pertanyaan yang baru dan disampaikan kepada tim dari jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. 
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ABSTRAK 
 

Media teknologi informasi seperti televise, ponsel, media sosial, website, aplikasi mobile dan lainya dapat 
kita manfaatkan untuk berbisnis, baik media teknologi informasi yang sudah ada maupun menciptakan 
yang baru. Media teknologi informasi akan memberikan peluang untuk mempercepat jaringan koneksi 
bisnis kita dalam waktu yang bisa dibilang cukup cepat. Dengan adanya media informasi ini, dapat 
memudahkan para pelaku usaha untuk terus menawarkan bisnisnya untuk para pengguna. Adapun yang 
dibahas dalam workshop ini meliputi bisnis pemula, teknologi informasi, internet dan web, media sosial 
dan perangkat teknologi informasi. Praktek memanfaatkan website dan media sosial dalam bisnis 
dilakukan pada workshop ini. Metode kegiatan dalam pencapaian keberhasilan kegiatan ini, 
menggunakan beberapa metode yaitu identifikasi masalah. Memberikan pendidikan dan seminar, metode 
diskusi, dan metode demonstrasi. Hasil kegiatan workshop ini menunjukkan antusias siswa dalam 
memanfaatkan teknologi informasi pada gadget terutama pada media sosial. 

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Website, Media Sosial 
 
 
PENDAHULUAN  

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering berhubungan dengan media teknologi informasi 
seperti televise, ponsel, media sosial, web, aplikasi mobile dan lainya. Media teknologi informasi tersebut 
dapat kita manfaatkan untuk berbisnis, baik media teknologi informasi yang sudah ada maupun 
menciptakan yang baru. Media teknologi informasi akan memberikan peluang untuk mempercepat 
jaringan koneksi bisnis kita dalam waktu yang bisa dibilang cukup cepat. Dengan adanya media informasi 
ini, dapat memudahkan para pelaku usaha untuk terus menawarkan bisnisnya untuk para pengguna.  

Para pelajar tidak menutup kemungkinan menjadi sebagai pembisnis pemula. Terutama bagi 
pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat dikatakan sebagai kelompok sedang tumbuh dan 
berkembang tingkat kematangan pemikiran. Mereka telah memiliki jiwa inovasi dan berfikir ingin maju, 
bahkan di bidang bisnis. Bagi para pemula pelaku bisnis seperti pelajar SMA, maka sangat tepat jika 
memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis usahanya.  

Dari penjelasan di atas maka para dosen Jurusan Teknik Elektro Unsri mengadakan workshop 
mengenai tema yang telah dijelaskan sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen. Judul 
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kegiatan yang diadakan adalah ”Workshop Memaksimalkan Media Teknologi Informasi Pada Bidang 
Bisnis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)”. 

METODE KEGIATAN 

Dalam pencapaian keberhasilan kegiatan ini menggunakan beberapa metode, antara lain : 
1. Identifikasi masalah 

Sebelum kegiatan, terlebih dulu dikumpulkan data tentang masalah yang akan dihadapi. Dalam usulan 
pengabdian ini permasalahan utama yang diambil adalah memaksimalkan penerapan media teknologi 
bagi masyarakat untuk bisnis. 

2. Memberikan pendidikan dan seminar 
Metode ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai teknologi informasi dan 
pembelajaran dari beberapa contoh media teknologi informasi untuk pemaksimalan bisnis. 

3. Metode diskusi 
Metode diskusi dilakukan dengan berdiskusi langsung kepada para peserta kegiatan yang 
berhubungan dengan topic yang dibahas dan dilakukan selama kegiatan berlangsung. 

4. Metode demonstrasi 
Metode ini dilakukan dengan cara melihat langsung bagaimana cara memanfaatkan media teknologi 
untuk berbisnis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Materi Workshop 

Materi-materi yang diberikan kepada peserta kegiatan workshop berupa mengenai : 
a. Bisnis Pemula 

Kesuksesan adalah hal yang dicari setiap orang. Salah satu cara yang banyak dilakukan orang 
untuk meraihnya adalah dengan memulai bisnis. Pemikiran untuk menjadi pengusaha sudah menjadi tren 
di semua kalangan masyarakat, terutama kalangan muda. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang 
sudah sukses menjadi pengusaha di usia muda. Hal ini memang tidak mengherankan, karena banyak 
orang yang mulai merasa lelah dan terbatas dengan hanya menjadi karyawan, sehingga pemikiran untuk 
membuat bisnis menjadi pilihannya.  

Untuk sukses memulai bisnis tidak selalu berjalan lancar, diperlukan beberapa keahlian dan 
langkah yang harus dilakukan dengan benar. Bahkan ada pemikiran yang berkata bahwa tidak semua 
orang bisa menjadi pengusaha. Tapi sebenarnya, semua orang bisa kok menjadi pengusaha jika kamu 
mau belajar dan bekerja keras. Scott Gerber adalah seorang pengusaha muda, penulis, dan investor asal 
Amerika Serikat.  

Berikut ini adalah 10 tips untuk sukses memulai bisnis untuk pemula oleh Scott Gerber, yaitu : 
1. Fokus pada satu peluang bisnis 
2. Lakukan hal yang kamu sukai 
3. Kuasai segalanya tentang bisnis kamu 
4. Selalu mau belajar dari orang lain 
5. Hiduplah dengan sederhana 
6. Belajar dari kegagalan 
7. Tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik  
8. Jagalah kesehatan 
9. Buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata 
10. Tahu kapan harus berhenti berusaha 
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 Seorang kapten yang bijak tidak akan tenggelam bersama kapalnya. Itulah pepatah yang 
menjelaskan bahwa seorang yang bijak adalah orang yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus 
berhenti. Berhenti berusaha tidak selalu bentuk dari menyerah, terkadang ada hal-hal yang memaksa 
kamu untuk berhenti, jika tidak kamu akan semakin terpuruk.  

 
b. Teknologi Informasi 

TI adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras 
komputer, bahasa program , dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau 
pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi 
multimedia, dianggap bagian dari TI. TI menyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk 
membantu menjalankan strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, 
menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. 

 
c. Internet dan Web 

Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan yang menggunakan 
standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini adalah 
jaringan dari jaringan yang terdiri dari jutaan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan pemerintah, 
dari lokal untuk lingkup global, yang dihubungkan oleh sebuah array yang luas dari teknologi jaringan 
elektronik dan optik. Internet membawa berbagai macam sumber informasi dan layanan, seperti antar-
linked hypertext dokumen dari World Wide Web (WWW) dan infrastruktur untuk mendukung surat 
elektronik.  

 
d. Media Sosial 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web 
baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling 
berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka 
sendiri. Post di blog, tweet, atau video Youtube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh 
jutaan orang secara gratis.  
 
e. Perangkat Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi terdiri atas enam bagian yaitu : (1) teknologi masukan (input technology), 
(2) teknologi keluaran (output tecnology), (3) teknologi perangkat lunak (Software Technology), (4) 
technology penyimpan (storage technology), (5) teknologi komunikasi (communicaton technology) (6) 
mesin pemproses (processing mechine) atau CPU. Teknologi masukan ialah segala perangkat yang 
digunakan untuk menangkap data/informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain 
barcode scanner dan keyboard. Barcode, scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang 
biasa digunakan pada pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa. Agar informasi 
dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan informasi, maka perlu disajikan dalam berbagai bentuk. 
Dalam hal ini teknologi keluaran memiliki andil yang cukup besar. Pada umumnya informasi disajikan 
dalam monitor.  
  
Praktek 

Dari materi diatas yang diberikan, pemateri juga memberikan cara-cara bagaimana menggunakan 
media teknologi informasi dibidang bisnis. Pelajar juga melakukan diskusi dan langsung mempraktekan 
media teknologi informasi tersebut. Hasil diskusi dan praktek tersebut juga dinilai dan diberi masukkan 
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kepada setiap peserta agar peserta dapat memaksimalkan lebih baik lagi untuk selanjutnya. Praktek yang 
dilakukan berupa bagaimana memanfaatkan website dan media sosial dalam bisnis. 

Praktek dalam memanfaatkan website untuk memaksimalkan bisnis berupa pengenalan tahapan-
tahapan awal pembuatan website, seperti : 

1. Menentukan website apa yang dibuat ? 
2. Siapa yang akan menggunakan website ? 
3. Dimana dan kapan website digunakan ? 
4. Bagaimana website akan dikembangkan ? 

 
Media sosial yang diperaktekkan untuk memaksimalkan bisnis  berupa : 

1. Facebook 
2. Instagram 
3. Youtube 
4. Line 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Logo Media Sosial Yang Dipraktekan 
 

Peserta 
Kegiatan Workshop ini melibatkan pelajar SMA di Palembang yang ingin belajar dan mengetahui 

bisnis dengan menggunakan teknologi. Beberapa sekolah yang dipilih diberikan undangan, sehingga 
sekolah yang diundang mengutus perwakilan siswanya yang berminat untuk mengikuti workshop. Peserta 
dibatasi sebanyak 50 (lima puluh) siswa. 

 
Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kegiatan workshop dilaksanakan yaitu : 
Hari / Tanggal : Rabu / 14 September 2016 
Pukul  : 08.00 – 12.00 WIB  
Lokasi  : Ruang Pelatihan Kantor Adoapo.com 
   Jl. KH Ahmad Dahlan No.43 Bukit Kecil Palembang 
Urutan Kegiatan : Lihat Tabel  

 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan 
No Pukul Kegiatan Pelaksana 

1 07.30 – 08.00 
Registrasi dan peserta 
memasuki ruangan. 

Panitia 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL AVOER 8 
Applicable Innovation of Engineering and Science Researches 

19-20 Oktober 2016 Palembang, Indonesia 
 

 

 

 

1024 
 

2 08.00 – 08.45 
Pemberian Materi I 
Bisnis Pemula 

Pemateri I 

3 08.45 – 09.30 
Pemberian Materi II 
Teknologi Informasi 
Menunjang Bisnis 

Pemateri II 

5 09.30 – 10.00 Diskusi Pemateri I dan II 
6 10.00 – 10.15 Istirahat   
7 

10.15 – 11.00 
Praktek Pemanfaatan 
Website Dalam Bisnis 

Pemateri III 

8 
11.00 – 11.45 

Praktek Pemanfaatan 
Media Sosial Dalam Bisnis 

Pemateri IV 

9 11.45 – 12.00 Diskusi Pemateri III dan IV 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan workshop ini adalah bahwa antusias pelajar Sekolah 
Menengah Atas terhadap media teknologi informasi terutama media sosial sangatlah tinggi. Dilihat semua 
peserta workshop mempunyai akun media sosial, baik yang sudah berbisnis maupun belum memulai 
bisnisnya. Media sosial yang banyak digunakan oleh para peserta dimulai dari instagram, line, facebook. 
Facebook merupakan media sosial yang sudah lama digunakan oleh para peserta.   

Setelah mengikuti workshop ini maka para peserta dapat :  
1. Mengetahuan mengenai bagaimana memaksimalkan media teknologi informasi seperti website dan 

media sosial (facebook, instagram, youtube, line) untuk berbisnis. 
2. Mempraktekkan cara memaksimalkan media teknologi informasi seperti website dan media sosial 

(facebook, instagram, youtube, line) untuk berbisnis. 
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ABSTRAK 
 

Pengabdian Masyarakat dengan model kegiatan pendampingan dan penyuluhan  tentang Pengolahan Air 
Sungai Menjadi Air Bersih Di Desa Ibul Besar,Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi 
Sumatera Selatan telah dilaksanakan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) merupakan 
bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang  diadakan setiap tahun  bagi dosen Universita 
Sriwijaya dengan lokasi yang berada diwilayah Sumatera Selatan.Tujuan kegiatan ini adalah 
pemberdayaan masyarakat  khususnya didesa yang  masih kurang tersentuh pembinaann dari pihak 
terkait. Proses pengolahan air sungai menjadi air bersih biasanya menggunakan bahan kimia berupa tawas 
dan kaporit  seperti yang dillakukan PDAM untuk penrjernihan dan membunuh mikroba yang terbawa 
dalam air sungai. Pemakaian berlebihan bahan kimia ini mempunyai dampak negatif dari segi kesehatan 
lingkungan, rumah tangga yang menggunakan air bersih dari PDAM  dirasakan berdampak bau kaporit 
yang menyengat  dan rasa kelat berasal dari bahan tawas, sehingga diperlukan cara baru yang tidak 
menggunakan bahan kimia tersebut. Cara baru yang dimaksud menggunakan batuan mineral  seperti batu 
kuarsa, bentonit. zeolit, dan karbon aktif . Penggunaan batuan  mineral ini sebagai penyaring dan 
pembersih kemudian dialirkan ke cartridge filter sebagai membran. Dalam penelitian ini, batu kuarsa dan 
karbon aktif digunakan untuk menyaring air sungai nebjadi air bersih kemudian dijernihkan  
menggunakan karbon aktif. 
 
Kata Kunci: Zeolit; Karbon aktif, AIr Bersih, Air minum 
 
 
PENDAHULUAN 

Desa Ibul Besar Dua, Kecamatan Pemulutan , Kabupaten Ogan ilir terdiri dari 2 dusun: Dusun 
Ibul besar1, Dusun Ibul besar 2 yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pemulutan Kabupaten 
Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Desa ini berbatasan langsung dengan Kota Palembang. Oleh karena desa ini 
dilewati sungai kecil yang bermuara ke sungai Ogan dan bertemu dipersimpangan sungai musi. Desa Ibul 
Besar Dua  penduduknya sebagian besar menggunakan air sungai sebagai sumber air untuk kegiatan 
sehari-hari.Mandi,WC dan merupakan mencuci pakaian merupakan kondisi yang mudah terlihat dalam 
desa ini. Tentunya ini tidak memenuhi syarat layak hidup sehat karena air yang digunakan masih keruh 
dan berbau. Untuk mengatasi kekeruhan dan bau dari air, masarakat menampungnya dulu kedalam drum 
dan membiarkannya semalaman untuk memisahkan kotorang air mengendap didasar drum, biasanya air 
yang jernih terlihat dipermukaan drum. Ada beberapa penduduk yang sudah menggunakan bahan kimia 
sebagai zat penjernih dan pembunuh kuman seperti tawas dan kaporit dan sudah familiar dalam 
kehidupannya. Ada juga masyarakat yang menggunakan saringan pasir dan ijuk sebagai media 
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penyaringnya. Umumnya masyarakat didesa ini mengambilm air dari sungai ketika air sungai pasang dan 
menampungnya kedalam drum atau gentong dibiarkan semalaman untuk mendapatkan air bersihnya. hal 
inilah yang melatar belakangi mengapa pentingnya penyuluhan tentang pengolahan air sungai menjadi 
air bersih diadakan.  

Ditinjau dari segi ilmu kesehatan air memiliki fungsi yang sangat banyak. Yang kita tahu air 
berfungsi sebagai untuk menjaga kesegaran, mengeluarkan racun dalam tubuh dan juga membantu 
pencernaan. 

Air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air 
kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air 
untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan 
bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena  sudah mutlak bahwa sebagian besar zat 
pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang 
ada di dunia ini dapat terus berlangsung karen tersedianya Air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan 
kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri.Berikut ini 
air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, antara lain digunakan 
untuk: 

 keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci dan pekerjaan lainnya, 
 keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan 

kota, tempat rekreasi dan lain-lainnya. 
 keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. 
 keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll. 
 keperluan pertanian dan peternakan 
 keperluan pelayaran dan lain sebagainya 

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan kita. Kita mempunyai 
kepentingan melestarikan dan menjaga  air yang bersih selamanya dengan melakukan pengelolaan air 
yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran 
air sehingga dapat menggangu ekosistem yang ada. 

TINJAUAN PUSTAKA 

KUALITAS AIR BERSIH 

  Kualitas air dalam hal ini mencakup keadaan fisik dan kimia yang dapat mempengaruhi 
ketersediaan air untuk kehidupan manusia dalam bidang pertanian, industri, rekreasi dan pemanfaatan air 
lainnya, Asdak (2004:497). Berikut karakteristik fisika dari air: 
1. Total dissolved solid (TDS) 
  Salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan bahwa air yang layak konsumsi. Menurut 
DEPKES RI melalui PERMENKES: 492/Menkes/Per/IV/2010, standar TDS maksimum yang 
diperbolehkan adalah 500 mg/liter. 
 
2. Warna  

Warna air disebabkan oleh adanya zat warna yang alami maupun sintetik yang terlarut dalam air. 
Zat warna alami dapat berasal dari tanaman, hewan dan bahan metal, sedangkan zat warna sintesis 
digolongkan menjadi 7 bahan warna yaitu Napthol, Indigosol, Rapide, Ergan Soga, Kopel Soga, Chroom 
Soga, dan Procion (Budiyono, 2008). 
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Air limbah pewarna sintetis yang digunakan sebagai sampel pada penelitian kali ini adalah zat 
warna Procion Blue MR (Reactive Blue 4) yang sering digunakan sebagai bahan pewarna dalam 
pembuatan benang kain songket. Zat warna jenis ini termasuk jenis yang rekatif dan pada aplikasinya 
akan sulit dihilangkan karena adanya ikatan kovalen yang kuat antara atom karbon dari zat warna dengan 
atom O, N, tau S dari gugus hidroksi, amino atau thiol dari polimer. 

Dampak yang disebabkan oleh zat warna dari limbah cair songket yaitu dapat menyebabkan 
perubahan kualitas air yang berujung ke pencemaran air dan gangguan kesehatan. Terutama untuk 
masyarakat yang tinggal didaerah sekitar pembuangan limbah cair tersebut. 

 
3. Derajat Keasaman (pH) 
  pH atau derajat keasaman adalah ukuran suatu kondisi air dalam kondisi asam atau basa.pH sangat 
penting dalam proses penjernihan air, karena berpengaruh terhadap pemanfaatan air tersebut. pH air basa 
bernilai lebih dari 7, sedang pH air asam bernilai kurang dari 7. Standar kualitas air bersih dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan RI adalah hal pH yang tidak lebih kecil 6,5 dan lebih besar dari 9. 
 
METODOLOGI 

PEMBUATAN KARBON AKTIF 

  Karbon aktif adalah senyawa karbon yang telah ditingkatkan daya adsorpsinya dengan melakukan 
proses karbonisasi dan aktivasi. Pada dasarnya karbon aktif dapat dibuat dari semua bahan yang 
mengandung karbon baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang maupun barang tambang seperti 
berbagai jenis kayu, sekam padi, tulang binatang, batu bara, kulit biji kopi, tempurung kelapa, tempurung 
kelapa sawit, mahkota nenas dan lain-lain (Manocha dan Satish, 2003). 
  Adapun tahapan pembuatan karbon aktif yaitu:  
1. Pemilihan Bahan Dasar 
  Dalam melakukan pemilihan bahan dasar karbon aktif, beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
diantaranya kemampuan ketersediaan bahan dasar tersebut untuk skala industri,harganya tidak mahal, 
memiliki kandungan karbon yang tinggi serta memiliki unsur inorganik (seperti abu) yang rendah 
(Manocha Satish, 2003) 
2. Proses Karbonisasi 
  Proses karbonisasi adalah proses  perlakuan panas pada kondisi oksigen  yang sangat terbatas 
(pirolisis) terhadap bahan dasar (bahan organik). Proses pemanasan tersebut menyebabkan 
terdekomposisinya bahan dan lepasnya komponen yang mudah menguap dan karbon mulai membentuk 
struktur pori-pori. 
3. Proses Aktivasi 
  Menurut Sontheimer, 1985  pada proses aktivasi terjadi pembentukan pori-pori yang masih 
tertutup dan peningkatan ukuran serta jumlah pori-pori kecil yang telah terbentuk. Dengan demikian 
karbon aktif hasil aktivasi memiliki luas permukaan internal yang lebih besar. Karbon hasil aktivasi 
disebut juga dengan karbon aktif. Aktivasi juga dapat dilakukan dengan cara aktivasi fisika dan kimia.  
  Aktivasi kimia biasanya digunakan untuk bahan dasar yang mengandung selulosa dan 
menggabungkan antara tahap karbonisasi dan tahap aktivasi. Sedangkan aktivasi fisika menurut Satish, 
(2003) yaitu proses untuk mengembangkan struktur pori dan memperbesar luas permukaan karbon aktif 
dengan perlakuan panas pada temperature 800-1000 oC dengan mengalirkan gas pengoksidasi seperti uap 
atau karbondioksida. 
  Penggunaan bubuk karbon aktif mempunyai kelebihan sebagai berikut: 
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1. Sangat ekonomis karena ukuran butir yang kecil dan luas permukaan kontak  persatuan berat 
sangat besar.  

2. Kontak menjadi sangat baik dengan mengadakan pengadukan cepat dan merata.  
3. Tidak memerlukan tambahan alat lagi karena karbon akan mengendap bersama  Lumpur yang 
terbentuk.  
4. Kemungkinan tumbuhnya mikro- organisme sangat kecil. 

a) Adsorpsi 
  Adsorpsi merupakan suatu proses dimana molekul-molekul suatu fluida, cair maupun gas, 
melekat pada permukaan padatan (zat penyerap) sehingga membentuk suatu lapisan tipis atau film.Pada 
peristiwa ini akan terjadi proses penggumpalan partikel atau zat terlarut (soluble) yang ada dalam fluida 
pada permukaan zat penyerap yang disebabkan adanya suatu ikatan kimia fisika antara zat terlarut dengan 
penyerapnya. Materi atau partikel yang diadsorpsi disebut adsorbat, sedangkan zat pengadsorpsi disebut 
adsorben. 

Kemampuan adsorpsi karbon aktif tergantung pada luas permukaan dan banyaknya ruang kosong 
yang terdapat di dalamnya. Kandungan molekul air yang terdapat dalam rongga saluran masuk pada 
struktur pori karbon aktif berkisar antara 10-25% dari berat karbon aktifnya. Proses adsorpsi pada karbon 
aktif terjadi melalui empat tahap yaitu: 
1. Perpindahan  molekul-molekul zat  terlarut  yang  terserap  menuju  lapisan tipis/film yang 

menyelimuti adsorben.  
2. Difusi  zat  terlarut  yang  terserap   melalui suatu  lapisan  tipis  (film  diffusion process). 
3. Difusi  zat  terlarut  yang  terserap   melalui  pori-pori  dalam  adsorben (pore diffusion process) 
4. Adsorpsi  zat  terlarut  yang  terserap  pada  dinding  pori  atau  permukaan adsorben (Reynolds, 1982). 
 
b) Filtrasi 
  Filtrasi adalah suatu cara pemisahan yang biasa dilakukan untuk memisahkan suatu pelarut 
terhadap pengotornya yang berupa padatan atau memisahkan suatu padatan kristal terhadap pelarutnya. 
  Fluida yang difiltrasi dapat berupa cairan atau gas; aliran yang lolos dari saringan mungkin saja 
cairan, padatan, atau keduanya. Keberhasilan pemisahan dengan cara ini sangat bergantung pada ukuran 
saringan yang kita gunakan. Jika ukuran saringan terlalu kecil sedangkan partikel yang disaring cukup 
besar, maka pemisahan akan berhasil baik tetapi memerlukan waktu penyaringan yang lamadan 
sebaliknya.Faktor yang mempengaruhi filtrasi yaitu debit filtrasi, konsentrasi, temperature, dan 
kedalaman media, ukuran, dan material 
  Medium filter pada setiap filtrasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Dapat menahan zat padat yang akan disaring dan menghasilkan filtrat yang bersih. 
2. Dapat tahan baik secara kimia maupun fisika dalam kondisi proses. 
3. Pengadaan alat dan proses tidak terlalu mahal. 
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RANCANGAN ALAT PENGOLAH AIR BERSIH 
 

 
Gambar 1. Flowsheet Alat Pengolah Air Bersih 

 
Adapun rancangan alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
1.Bak Penampung air bersih 
2.Tedmon Penampung air bersih 
3.Tabung Media Batu Kuarsa 
4.Tabung Media Karbon aktif 
5.Cartridge filter 
6.Pompa air 
 
Ketika air sungai pasang  hidupkan pompa air untuk mengambil air sungai yang agak jauh dari lokasi 
pengolahan kemudisn air sungai ini ditarik kedalam tabung pasir kuarsa dan tabung karbon aktif 
kemudian dialirkan kedalam catrridge filter. Setelah melewati cartridge filter air tersebut ditampung 
kedalam tedmon penanmpung air bersih. 
 
HASIL DAN KESIMPULAN 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  didesa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan 
Kabupaten ogan Ilir  telah dilakukan. Pemahaman untuk mengolah air sungai menjadi air bersih perlu 
disosialisasikan kepada masyarakat yang belum tersentuh dengan air bersih dari PDAM. 
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Abstrak. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari disebut sebagai sampah domestik. 
Sampah domestik yang tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan menumpuk dapat menjadi sumber 
penyakit, terlebih lagi apabila lokasi tumpukan sampah berada di sekitar pemukiman. Begitu pula yang 
terjadi di Pondok Pesantren Al Firdaus, dimana hingga saat ini belum tersedia sistem penanganan 
sampah yang baik. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan 
penyuluhan mengenai manfaat dalam mengelola sampah yang tepat, pelatihan dan praktek dalam 
pemilahan sampah domestik (organik dan non-organik), pelatihan dan praktek dalam melaksanakan 
prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) pada sampah non-organik, dan pembuatan kompos (sampah 
organik).  Terakhir,  memberikan  pelatihan  dan  praktek  dalam  menerapkan  sistem  manajemen 
koperasi sampah. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah pembukaan lokasi koperasi sampah yang 
nantinya dijalankan oleh para santri dan guru, dimana setiap hari Sabtu semua nasabah koperasi 
menyetorkan sampahnya di koperasi untuk dicatat ke dalam buku tabungan, sampah non-organik 
dipilah untuk diolah menjadi berbagai produk kerajinan atau dijual ke pengepul, dan penyusunan 
pengurus yang khusus menangani pembuatan kompos. Kompos akan digunakan sebagai pupuk 
pertanian sayuran organik dan apotik hidup oleh para santri di lingkungan pesantren. Pengelolaan 
sampah harus melibatkan semua pihak yang berada dalam lingkungan pesantren agar lingkungan 
terbebas dari sampah dan sampah menjadi produk yang berguna dan dapat menghasilkan uang. 

 
Kata kunci: pengelolaan, sampah domestik, koperasi sampah 

 
Pendahuluan 

 
Sampah domestik adalah sampah yang bersumber dari kegiatan manusia sehari-hari. Tidak hanya 

dari pemukiman, sampah domestik juga dihasilkan dari kawasan perdagangan, perkantoran, fasilitas 
umum,  dan  tempat  rekreasi.  Timbulan  sampah  yang  dihasilkan  setiap  orang  pada  sebuah  kota 
berbeda tergantung pada karakteristik wilayah, musim, jenis makanan, pemanfaatan teknologi, dan 
upaya pengelolaan sampah. Sampah domestik masih menjadi masalah yang dihadapi di berbagai kota 
di Indonesia, yang disebabkan oleh belum adanya peran serta masyarakat dan keterlibatan pihak swasta 
dalam mengelola dan mereduksi sampah. 

Pondok Pesantren Al Firdaus merupakan sebuah yayasan amal yang terdiri dari sekolah agama 
resmi di bawah Departemen Agama Propinsi mulai dari sekolah tingkat SD (Ibtidayah), SMP 
(Tsanawiyah), hingga SMA (Aliyah). Sebagian murid yang bersekolah disini juga tinggal di asrama 
sekolah (mondok) untuk lebih memperdalam pelajaran agama islam. Saat ini, terdapat 67 murid yang 
bersekolah dan 16 murid yang tinggal di asrama, sedangkan dari 18 orang guru dan pengurus pondok 
yang tinggal di asrama adalah 6 orang. Menurut Enri Damanhuri (2012), sampah domestik yang 
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dihasilkan dari kegiatan sekolah adalah 0,01-0,02 kg/murid/hari, dan dari rumah adalah 0,35-0,40 
kg/orang/hari, sehingga dalam satu hari, Pondok Pesantren Al Firdaus mampu menghasilkan sampah 
domestik rata-rata 10,5 kg yang berasal dari kegiatan sekolah dan asrama. 

 

Sampah domestik terdiri dari dua jenis, yaitu organik dan non-organik yang berbeda dalam 
penanganannya. Sampah organik yang berasal dari sisa-sisa makanan dapat dijadikan pupuk kompos, 
sedangkan sampah non-organik seperti plastik, botol plastik, pecahan kaca, dan sebagainya dapat didaur 
ulang menjadi produk yang masih bermanfaat (prinsip 3R). Pengelolaan sampah terpadu dapat 
diterapkan dengan manajemen koperasi sampah (menabung sampah) di sekolah. Sistem ini 
memungkinkan murid untuk menyetor sampahnya yang dapat ditukarkan dengan alat tulis dan 
kebutuhan sekolah sesuai dengan volume sampah yang ditabung. 

Garis besar dari tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terciptanya manajemen pengelolaan 
sampah terpadu di lokasi pengabdian, yang terdiri dari murid, guru, dan pengurus yayasan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, dibagi beberapa tahap kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai, yaitu: 

1)  Memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai  manfaat dalam  mengelola sampah  yang 
tepat. 

2) Memberikan pelatihan dan praktek dalam pemilahan sampah domestik (organik dan non- organik). 
3)  Memberikan pelatihan dan praktek dalam melaksanakan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 

pada sampah non-organik dan pembuatan kompos pada sampah organik menggunakan bak 
kompos. 

4)  Memberikan pelatihan dan praktek dalam menerapkan sistem manajemen koperasi sampah. 
 

Pengelolaan sampah secara mandiri ini memberikan manfaat langsung yaitu berkurangnya tumpukan 
sampah di lokasi kegiatan, dan manfaat tidak langsung berupa produk hasil kerajinan tangan dalam 
pemanfaatan sampah daur ulang (3R) yang dapat dijual kembali. Kompos yang dihasilkan pada lubang-
lubang biopori dapat ditanami berbagai jenis tanaman sayuran, buah, atau apotik hidup, sekaligus 
sebagai penyeimbang siklus air agar tidak terjadi banjir. Sedangkan koperasi sampah  memberikan  
manfaat  kepada  seluruh  anggota  koperasi  yaitu  sampah  yang  seharusnya dibuang dapat ditabung 
dan masih bernilai ekonomi (sebagai alat tukar barang). Manfaat lainnya adalah memberikan contoh 
pengelolaan sampah terpadu melalui koperasi sampah kepada sekolah - sekolah lainnya yang berada 
di sekitar lokasi kegiatan sehingga lingkungan sekitar dapat menjadi lebih bersih. 

 
Metodelogi Penelitian 

 
Pengelolaan sampah terpadu dengan manajemen koperasi sampah ini ditujukan kepada seluruh 

masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al Firdaus, yaitu murid, guru, dan 
pihak pengurus yayasan. Metode kegiatan adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai tujuan 
dan manfaat penanganan sampah domestik (organik dan non-organik), yang dilanjutkan dengan 
kegiatan pelatihan dan praktek dalam mengolah sampah dengan prinsip 3R untuk sampah non - 
organik dan pengomposan untuk sampah organik. Selanjutnya, adalah tahap pelatihan dan praktek 
dalam mendirikan dan menjalankan koperasi sampah yang melibatkan peran serta murid, guru, dan 
pengurus  yayasan  sehingga  pengelolaan  sampah  terpadu  dapat  terwujud.  Dibawah  ini  adalah 
kerangka  pemecahan  masalah  pada   lokasi   yang  direncanakan  sebagai  tujuan  dari  kegiatan 
pengabdian, yaitu: 
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Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah 
 
Hasil dan Pembahasan 

 
Pondok Pesantren Al Firdaus berlokasi di kota Palembang, tepatnya di Jalan Taqwa RT 
23 Nomor 

17 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni. Pondok Pesantren ini telah berdiri sejak 
tahun 1996. Dibawah ini adalah peta lokasi Pondok Pesantren Al Firdaus: 
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Gambar 2. Lokasi Pondok Pesantren Al Firdaus (Google Map, 2015) 

 

Saat ini, terdapat 67 murid yang bersekolah dan 16 murid yang tinggal di asrama 
Pesantren Al Firdaus, sedangkan dari 18 orang guru dan pengurus pondok yang tinggal di 
asrama adalah 6 orang. Yayasan Al Firdaus mempunyai komitmen membantu anak-anak 
yang kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan formal sekaligus memperdalam ilmu 
agama islam, sehingga sebagian besar murid yang bersekolah tidak membayar biaya sekolah 
maupun asrama. Sebagian besar biaya operasional ditanggung pihak yayasan, dan dibantu 
oleh beberapa donatur tidak tetap. Keterbatasan dana operasional tersebut membuat fasilitas 
sekolah seperti pengolahan sampah dan air bersih belum dapat dijalankan secara optimal. 
Oleh karena itu, rencana kegiatan pengabdian di Fakultas Teknik yang  diadakan   pada  
tahun   2016   ini  bertujuan  membantu   pihak   pengelola   yayasan   dalam melaksanakan 
manajemen pengelolaan sampah domestik sekaligus penyediaan sumber air bersih. Dibawah 
ini adalah gambaran kondisi sampah domestik di Pondok Pesantren Al Firdaus Palembang: 

 
 

 
 

Gambar 3. Kondisi Sampah Domestik di Pondok Pesantren Al Firdaus 
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Kegiatan pengabdian pada lokasi pesantren Al Firdaus didahului dengan penyuluhan 
mengenai manfaat dalam mengelola sampah yang tepat. Materi yang diberikan berupa 
dampak negatif sampah bagi lingkungan dan manusia sehingga sampah penting untuk 
dikelola agar mengurangi pencemaran lingkungan. Sosialisasi disampaikan dalam kalimat 
yang mudah dimengerti oleh siswa sekolah yang terdiri dari siswa Madrasah Ibtidayah 
(setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Al Firdaus. 
Kemudian, memberikan pelatihan dan praktek dalam memilah sampah domestik dengan jenis 
organik dan non organik, serta          memberikan pelatihan dan praktek dalam melaksanakan 
prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) pada sampah non organik dan pembuatan kompos pada 
sampah organik menggunakan bak kompos. 

 
Dibawah ini adalah diagram sistem pengelolaan sampah terpadu yang akan diterapkan 

pada lokasi pengabdian yaitu Pondok Pesantren Al Firdaus: 
 

 
Gambar 4. Sistem pengelolaan sampah domestik terpadu Ponpes Al Firdaus 

 
Kegiatan pengabdian dimulai dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai 

manfaat dalam mengelola sampah yang tepat. Kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada poto 
dibawah ini: 
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Gambar 5. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang 
tepat 

 
Kegiatan selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan praktek dalam melaksanakan 

prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) pada sampah non-organik dan pembuatan kompos pada 
sampah organik menggunakan bak kompos dan memberikan pelatihan dan praktek dalam 
menerapkan sistem manajemen koperasi sampah. Poto kegiatan pengabdian dapat dilihat 
pada gambar 6 dibawah ini: 

 
 

 
 

 
 

 

Gambar 6. Hasil kegiatan daur ulang dan bak kompos pada kegiatan 
pengabdian di Pondok Pesantren Al Firdaus 
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Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh pada kegiatan pengabdian ini adalah memberikan wawasan 

dan pengetahuan baru kepada santri Pondok Pesantren Al Firdaus mengenai pengelolaan 
sampah yang tepat dan metode pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan produk yang 
masih berguna. Sedangkan kegiatan inti dari pengabdian ini adalah santri mendapatkan 
pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan koperasi sampah sebagai upaya pengelolaan 
sampah terpadu di lingkungan Pondok Pesantren Al Firdaus Palembang. 
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