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KATA PENGANTAR  

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan petunjuk-Nya 

sehingga “Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat AVoER 9, 

Penguatan Inovasi Dalam Sains dan Teknologi” dapat terlaksana dengan baik. 

Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

yang mendapatkan kepercayaan untuk diselenggarakannya kegiatan ini setiap tahun. 

Dari terlaksananya seminar ini diharapkan adanya kerjasama yang baik antar Pembicara 

Kunci, dan Pemakalah dalam rangka Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta 

segenap panitia yang mempersiapkan sebelum seminar ini dilaksanakan. 

Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

Pimpinan Universitas dan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, keynote speaker , tim 

reviewer, sponsor, pemakalah, serta segenap panitia yang telah berpartisipasi atas 

terselenggaranya acara ini. 

Tidak lupa kami selaku panitia pelaksana memohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan 

acara ini ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. 

Akhir kata kami ucapkan selamat seminar, semoga kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita 

semua. 
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KATA SAMBUTAN DEKAN  
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Assalamualaikum wr wb 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat NYA lah kita bisa berada 

disini.  

Dengan rasa bangga saya menyambut kegiatan AVoER 9 yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Teknik Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini disusun oleh Program Studi Arsitektur, yang tentu 

nya dengan dukungan penuh dari pihak fakultas dan rektorat. 

Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menerima banyak pembicara dan pemakalah dari 

seluruh Indonesia. Acara ini menggabungkan peneliti, akademisi, para ahli, dan juga 

mahasiswa. Saya yakin dan optimis kegiatan AVoER 9 ini akan menjadi kesempatan luar 

biasa untuk bertukar informasi, ilmu, dan juga meningkatkan kesadaran untuk terus berupaya 

untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan 

kontribusi terhadap kegiatan AVoER 9 ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia 

dalam mensukseskan kegiatan ini. Dan ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada 

seluruh sponsor yang telah membantu kegiatan ini.  

 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.S., Ph.D 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

 

Assalamualaikum wr wb 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat NYA sehingga seminar 

nasional AVoER 9 ini dapat terlaksana  

Fakultas Teknik memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik 

yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian para akademisi maupun pengabdian 

masyarakat yang menerapkan hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Penguatan 

Inovasi dalam sain dan teknologi  dipilih menjadi tema AVoER kali ini karena relevan dengan 

upaya meningkatkan kapabilitas dan kapasitas bangsa Indonesia untuk maju dalam persaingan 

global.  

Pada kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber 

kunci yang telah berkenan hadir pada acara seminar ini.Kami juga  mengucapkan terima kasih 

kepada pihak Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik dan pihak sponsor atas dukungannya 

dalam suksesnya acara ini.  

 

Ketua PanitiaAVoER ke-9 Universitas Sriwijaya 

Ir. Ari Siswanto, MCRP. Ph.D 
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ABSTRAK: Banyak cara yang digunakan pengguna ( user) dalam mengakses internet, salah satunya yaitu  hotspot yang 

yang umum dipakai saat ini. Layanan hotspot sangat mudah ditemui pusat perbelanjaan, café-café, pendidikan dan 

institusi lainnya. Layanan internet  dapat diakses melalui jaringan  nirkabel  atau  hotspot, tetapi masih menggunakan  

password secara bersama dengan metode WPA (Wi-Fi Protected Access). Menumpuknya jumlah pengguna yang 

menggunakan jalur internet  yang sama, sehingga akan terjadi kemacetan di semua pengguna dan  tidak bisa mengakses 

tujuan sama sekali. Tujuan yang hendak dicapai dalam  penelitian  ini : Rancang bangun jaringan  hotspot berbasis 

mikrotik router; merancang manajemen bandwidth dengan mikrotik; membangun keamanan jaringan hotspot untuk 

mengantisipasi ada pihak yang ingin menyalah gunakan fasilitas. Metode penelitian yang dilaksanakan terdapat 5 (lima) 

tahapan : mengidentifikasi masalah, menentukan hardware dan software, perancangan desain, instalasi jaringan dan 

pengujian. Penelitian ini menggunakan Mikrotik sebagai sistem operasi untuk mengatur Firewall dan Nat, Routing, 

Hotspot, Manajemen Bandwidth, Konfigurasi Keamanan sehingga tidak terjadi penumpukkan  pengguna dan hak akses. 

Penelitian ini menggunakan topologi star dengan menggunakan 5 IP (internet Protocol), manajemen bandwidth yang 

digunakan dengan membagi 4 paket user  untuk paket Jendral dengan user dosen rata-rata kecepetan untuk download 2,76 

Mbps dan upload 1,7 Mbps, paket bintara dengan user karyawan rata-rata kecepetan untuk download 1,54 Mbps upload 

1,65 Mbps, paket bintara dengan user mahasiswa rata-rata kecepetan  untuk download 0,87 Mbps upload 0,87 Mbps, 

paket unlimited dengan user tamu rata-rata kecepatan download 0,47 Mbps upload 0,33 Mbps. Keamanan jaringan hotspot 

menggunakan motode otentifikasi dimana pengguna harus daftar ke administrasi jaringan  untuk antisipasi adanya pihak 

yang menyalah gunakan fasilitas.  

 

Kata Kunci: Manajemen Bandwidth, Hotspot, Mikrotik 

 

 

PENDAHULUAN 

 Mengingat perkembangan teknologi informasi 

kemunikasi seperti internet yang begitu cepat. Hal ini 

telah memberikan proses komunikasi secara mudah 

dengan meniadakan jarak dan waktu yang selama ini 

menjadi dan dirasakan sebagai faktor penghambat. 

Banyak cara yang dimanfaatkan pengguna (user) 

dalam mengakses internet, salah satunya yaitu  hotspot. 

Layanan hotspot banyak ditemui di institusi, industry, 

pendidikan, pusat perbelanjaan dan berbagai fasilitas 

umum lainya. Metode autentifikasi yang digunakan para 

penyedia layanan pun berbeda-beda, mulai dengan 

menggunakan password bersama baik dengan metode 

enksripsi WEP (Wired Equivalent Privacy ), WPA (Wi-Fi 

Protected Access),  sistem portal captative dengan 

mengharuskan pengguna memasukan username dan 

password untuk menggunakan layanan hotspot 

(Wicahyanto, 2012) 

Saat ini gedung-gedung pendidikan, kantor-kantor 

telah memiliki layanan internet yang dapat diakses 

melalui jaringan nirkabel  atau  hotspot, tetapi masih 

menggunakan  password secara bersama dengan metode 

WPA (Wi-Fi Protected Access). Menumpuknya jaringan  

komputer dengan  menggunakan jalur yang sama, tanpa 

pengaturan akan terjadi kemacetan sehingga semua 

pengguna sulit mengakses atau  penggunaan  jaringan 

oleh orang yang tidak berhak, maka perlu ada  mekanisme 

otentikasi agar pengguna yang sudah teregistrasi yang 

dapat mengaksesnya sehingga tidak ada pemakaian 

bandwidth yang berlebihan, dan terbuangnya bandwidth 

secara sia-sia. (Wicahyanto, 2012) 

Sistem operasi Mikrotik Router, merupakan sistem 

operasi router, yang di release dengan nama mikrotik 

routerOs yang mampu diinstall pada komputer biasa, 

tidak seperti sistem operasi router lainya yang hanya bisa 

diinstall pada hardware tertentu. Mikrotik  memiliki fitur 

antara lain; Firewall, Nat, Routing, Hotspot, Point to 

Point Tunneling Protocol, DNS server, DHCP server, 

Manajemen Bandwidth, Konfigurasi Keamanan dan 

masih banyak fitur lainya. Mikrotik RouterOs dapat   
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difungsikan untuk membagi-bagi koneksi internet ke 

beberapa komputer pengguna user (Riadi, 2011). 

 

LANDASAN TEORI 

Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan suatu sistem 

jaringan, dimana seluruh komputer saling berbagi data 

dan resources satu sama lain sehingga tercapai efisiensi 

dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Perangkat-perangkat yang telah terhubung ke jaringan 

dapat bekerja bersama-sama melalui media transmisi 

jaringan baik menggunakan media kabel atau tanpa kabel, 

saling bertukar data atau dokumen. Desain jaringan 

berperan penting dalam membuat rancangan kinerja dan 

kebutuhan pengembangan jaringan, sehingga dapat 

mementukan topologi yang akan digunakan (Prihanto & 

Hendrik, 2008). 

Jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih 

dibandingkan dengan komputer stand-alone (Supriyadi & 

Gartika, 2007),  yaitu ; 1. Manajemen sumber daya lebih 

efisien; 2. mempertahankan informasi agar tetap up-to-

date; 3. Mempercepat  proses  tansfer  data  (data 

sharing); 4. Komunikasi jarak jauh.  

Komputer mempunyai 5 jenis jaringan antara lain : 1.  

Local Area Network (LAN). 2. Metropolitan Area 

Network (MAN). 3. Wide Area Network (WAN), 4. 

Internet. 5. Jaringan Tanpa Kabel, atau lebih dikenal 

dengan wireless  

 

Perangkat Keras (hardware) Jaringan 

Penelitian menggunakan 2 perangkat keras antara 

lain :  

1. Perangkat Keras Pengembangan Jaringan (server) 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun 

sebuah jaringan komputer yaitu : Routerboard, 

Wireless, Switch, Kabel UTP (Unshielded Twisted 

Pair), Conector RJ45 (Registered Jack), dan peralatan 

tambahan (Periperal) yang dibutuhkan untuk process 

transformasi data didalam jaringan.  

2. Perangkat Keras Pengguna Jaringan (client) 

Perangkat keras pengguna jaringan (client) dalam 

penelitian ini terbagi 2 yaitu perangkat keras 

monitoring jaringan (client administrasi) dan client 

pengguna (end user) jaringan. perangkat keras 

monitoring akan mengunakan sebuah PC dan sebuah 

notebook. Fungsi dari PC mengambil peranan 

sebagian besar dibandingkan dengan menggunakan 

notebook yang hanya dipergunakan untuk 

mempermudah dan memperlancar penelitian. 

Monitoring jaringan akan memberikan informasi 

tentang status koneksi, pengukuran kecepatan, 

mengevaluasi kondisi untuk mempertahankan 

manajemen yang sedang berjalan. Perangkat clien 

yang digunakan yaitu komputer laptop dan 

smartphone yang mendukung konektifitas nirkabel 

akan dihubungkan dengan jaringan WiFi Hotspot 

melalui access point. 

 

Perangkat Lunak (Sotfware) Jaringan  

Perangkat lunak (software) dalam melakukan 

penelitian ini dibedakan atas 2 (dua) macam antara lain :  

1. Perangkat Lunak (Software) Pengembangan 

Jaringan (Server). Perangkat lunak yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yang akan 

berfungsi sebagai pengembangan jaringan (server) 

yaitu MikroTik RouterOS™, merupakan sistem 

operasi independen berbasis Linux khusus yang telah 

terinstal didalam routerboard, didesain untuk 

keperluan administrasi jaringan seperti merancang 

dan  membangun sebuah sistem jaringan komputer 

skala kecil hingga yang kompleks.  

Mikrotik memberikan kemudahan bagi 

penggunanya, dapat diakses melalui windows application 

(WinBox), mencakup berbagai fitur seperti firewall dan 

nat, routing, hotspot, DNS server, DHCP  server, 

management bandwitch, web proxy serta mampu 

menyaring  akses di internet dan dapat memblokir 

website, membagi bandwidth internet kepada client 

(Riadi, 2011). Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk 

menjadikan komputer manjadi router network 

(http://mikrotik.co.id/), mencakup berbagai fitur yang 

dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, serta 

digunakan oleh ISP (Internet Service Provider) dan 

hotspot. 

2. Perangkat Lunak (Software) penguna (Client) 

Perangkat lunak pengguna jaringan (client) dalam 

penelitian ini terbagi 2 yaitu perangkat lunak monitoring 

jaringan (client administrasi) dan client pengguna (end 

user) jaringan. perangkat lunak monitoring akan 

mengunakan windows application (WinBox) yang 

terinstal sebuah PC dengan menggunakan windows 7 

sebagai sistem operasi dan sebuah notebook. Perangkat 

lunak client (end user)  yang digunakan yaitu komputer 

laptop dengm oprasi windows XP, windows 7,  windows 

8, windows 10 dan smartphone yang menggunakan sistem 

operasi android dan windows mobile. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di 

laboratorium, bengkel kerja dan lapangan. Runtun 

pelaksanaan penelitian terdiri dari 5 (lima): 1). 

Mengidentifikasi masalah; 2). Menentukan hardware dan 

software; 3). Perancangan desain 4). instalasi jaringan; 5). 

Pengujian, terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Fishbone 

 

Berdasarkan Gambar 1. Perencanaan tahap ini, 

peneliti mengidentifikasi masalah serta pengumpulan 

data seperti : lokasi, jumlah komputer atau host yang ada, 

dan jaringan yang ada saat ini. Menentukan hardware 

dan software, penelitian ini perlu menentukan 

komponen-komponen hardware dan software yang sesuai 

dengan kebutuhan dan permasalahan yang dibuat didalam 

penelitian. Perancangan desain dilakukan untuk 

mendapatkan hasil dan karakteristik dari komponen-

komponen yang akan digunakan dalam membangun 

jaringan komputer menggunakan mikrotik router sebagai 

server. Proses instalasi jaringan mikrotik, dilakukan 

pengerjaan seperti : 

a) Pengerjaan potong kabel UTP (Unshielded 

Twisted Pair) 

Pengerjaan potong adalah proses memotong 

komponen-komponen seperti pemotongan kabel 

UTP, menyusun warna kabel dan perataan kabel 

menggunakan alat tang crimping atau cutter. 

b) Peyambungan kabel UTP ke Konektor RJ 45 

Penyambungan adalah proses menyabung kabel 

ke konektor RJ45 menggunakan tang crimping 

dengan cara menjepit RJ45 kemudian 

memasukan kabel UTP dan dites menggunakan 

LAN tester apakah kabel sudah terpasang 

dengan benar. 

c) Perakitan Jaringan 

Perakitan adalah menyatukan komponen-

komponen jaringan komputer baik komponen 

utama maupun komponen penunjang menjadi 

sebuah jaringan dengan topologi tertentu yang 

dapat dioperasikan. 

d) Instalasi dan konfigurasi Perangkat Lunak 

Menggunakan GUI winbox, pemakai dapat 

mengkonfigurasi fasilitas-fasilitas  mikrotik 

router diantarnya konfigurasi Ip Address, DHCP 

Server, konfigurasi hotspot, Network Address 

Translation(NAT), dan manajeman bandwidth.  

Pengujian parameter yang diamati saat pengujian 

jaringan menggunakan mikrotik router sebagai server, 

fungsi masing-masing komponen  pada jaringan tersebut, 

kecepatan transfer data, uji karakterisasi, kapasitas client 

dari jaringan pada jaringan local (LAN). Selanjutanya 

dilakukan pengujian untuk akses keluar (internet) sudah 

berjalan dengan baik atau tidak serta memastikan bahwa 

jaringan tersebut sudah dapat digunakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Topologi jaringan yang digunkanan  dalam 

penelitian  yaitu topologi star (bintang). Proses 

konfigurasi hotspot pada mikrotik dapat dilakukan melalui 

software Winbox, konfigurasi Mikrotik melakukan Login 

melalui aplikasi winbox, Konfigurasi IP address, 

Konfigurasi IP DNS, Konfigurasi IP Rolites, Konfigurasi 

IP Firewall, Konfigurasi IP POOL, Konfigurasi IP DHCP 

Server, Konfigurasi IP DHCP. Konfigurasi manajemen 

bandwidth pada setiap user, dalam penelitian ini membuat 

4 user profile, yaitu : 1). Paket bintara shared user yang 

digunakan yakni sebanyak 5 user,dengan bandwidth 

upload dan downloadnya yaitu 1MBps; 2). Paket  perwira, 

jumlah shared user nya 4, dan rate limit (rt/tx) yakni 

2m/2m; 3). Paket jendral, jumlah shared usenya  3, dan 

rate limit (rt/tx) yakni 3m/3m; 4). Paket unlimited, jumlah 

shared usernya  6, dan rate limit (rt/tx) yakni 512k/512k 

(KBps). 
Pengujian konfigurasi jaringan pada mikrotik 

dengan cara menguji  setiap port yang ada pada mikrotik 

dengan IP yang berbeda, yaitu : 1). Pengujian port2 

Router, jaringan internet telah terkoneksi pada Port2 

dengan IP 192.168.120.1; 2). Pengujian port3 Acces point 

jaringan internet telah terkoneksi pada Port3 dengan IP 

192.168.130.1; 3). Pengujian port4 Acces point jaringan 

internet telah terkoneksi pada port4 dengan IP 

192.168.140.1; 4). Pengujian Pengujian port5 Hub 

jaringan internet telah terkoneksi pada port5-Hub dengan 

IP 192.168.150.1, terlihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Pengujian Setiap Port 

 

Pengujian Konfigurasi Mikrotik Hotspot dengan 

cara login terlebih dahulu dengan wifi yang ada, Setelah 

terkoneksi hostpost,  perangkat user ini melakukan akses 

ke sebuah web maka akan di redirect ke halaman 

login.html untuk proses otentikasi user, memasukan 

Manajemen Bandwith Berbasis Mikrotik Router.
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username dan pasword user yang telah didaftarkan oleh 

admin kemudian klik lambang yang diberi anak panah 

seperti pada Gambar 3 atau menekan tombol enter pada 

keyboard perangkat user dapat login pada jaringan 

hotspot. 

 

Gambar 3. Login  Otentifikasi User  

 

Pengujian bandwidth user dalam penelitian ini 

dilakukan dengan aplikasi speedtest di setiap user yang 

akan di ujicoba yakni 1).dosen , 2).karyawan, 

3).mahasiswa, 4).tamu, pada setiap server hotspot yakni : 

1).Wifi 1 2).Wifi 2 3).wifi 3, 4).Hub.  tujuan dari 

percobaan ini yakni untuk mengetahui bandwidth masing-

masing user, bandwidth tercepat, bandwidth terlambat 

dan rata-rata bandwidth pada setiap server hotspot, 

terlihat pada tebel 1. 

Tabel 1 Pengujian Bandwidth 
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rx tx rx tx rx tx rx rx rx tx

Dosen 3,0 2,60 2,67 1,40 2,50 1,20 2.9 1,60 2,76 1,70

Karyawan 1,35 1,62 1,75 1,70 1,57 1,69 1,50 1,60 1,54 1,65

Mahasiswa 0,90 0,91 1,00 1,00 0,58 0,60 1,00 1,00 0,87 0,87

Tamu 0,50 0,20 0,48 0,40 0,43 0,30 0,50 0,45 0,47 0,33

HubUser 

Hotspot

Percobaan

Wifi 1 Wifi 2 Wifi 3 Rata-rata

Mbps
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ABSTRACT: The aims of this study is to create a traffic lights system with the ability to self-diagnose the function of the 

electronic circuit work, which if disturbed, can be detected immediately and report it using Short Message Service (SMS) 

service to a monitoring unit that can be placed anywhere as far as affordable of wireless communication services Global 

System for Mobile communications (GSM).  To detect the disturbance that happened, it use microcontroller as main 

controller. The expected output obtained from this research is a traffic light monitoring system capable of informing the 

type of traffic light disturbance that occurs, the time (hours, days and dates) of disturbance and location of the traffic light. 

The expected output of this research is traffic light monitoring system in Bandar Lampung which can be useful to inform 

the kind and the time of disturbance for Transportation Department, Bappeda, Public Works Department, Police and 

Academic World. The other expected output is we can develop the integration of traffic light monitoring system service 

into mobile application service in just seconds. 

   

Keywords: traffic light monitoring, mobile communication, self-diagnose 

 

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan membuat sistem perangkat lampu lalu lintas dengan kemampuan untuk mendiagnosa 

sendiri (self-diagnose) fungsi kerja rangkaian elektroniknya, dimana jika mengalami gangguan, segera dapat terdeteksi 

dan melaporkannya menggunakan layanan Short Message Service (SMS) ke suatu unit monitoring yang dapat diletakkan 

dimanapun sejauh terjangkau layanan komunikasi nirkabel Global System for Mobile communications (GSM). Untuk 

deteksi gangguan yang terjadi digunakan mikrokontroler sebagai pengendali utama. Output yang diharapkan diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebuah sistem monitoring lampu lalu-lintas yang mampu menginformasikan jenis gangguan 

lampu lalu-lintas yang terjadi, waktu (jam, hari dan tanggal) terjadi gangguan dan lokasi lampu lalu-lintas. Keluaran dari 

penelitian ini diharapkan akan terbentuk aplikasi integrating smart monitoring traffic light di Provinsi Lampung yang bisa 

bermanfaat bagi instansi yang membutuhkan seperti Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PU, Kepolisian serta Dunia 

Akademis. Selain itu diharapkan terwujud sistem monitoring dapat dikembangkan ke arah integrasi layanan traffic light 

monitoring system ke dalam layanan mobile aplication dalam hitungan detik saja. 

 

Kata Kunci: traffic light monitoring, mobile communication, self-diagnose 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kemacetan dan kecelakaan sudah menjadi 

permasalahan yang kompleks tidak hanya di kota besar, 

tetapi sudah terjadi hampir di setiap perkotaan di 

Indonesia. Kedua hal yang menjadi sumber permasalahan 

tersebut akan menimbulkan dampak kerugian finansial. 

Data menunjukkan kerugian finansial akibat kemacetan di 

Bandung sekitar Rp4,63 triliun per tahun (Republika, 

2015). Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya 

kecelakaan lalu-lintas diperkirakan mencapai Rp210 

triliun per tahun di kota Jakarta (Warta Ekonomi, 2014). 

Kota lainnya seperti Bandar Lampung jika tidak 

diantisipasi dari sekarang, juga akan mengalami hal yang 

sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia. 

Ada banyak faktor yang dapat mengakibat terjadinya 

kemacetan dan kecelakaan tersebut. Salah satunya adalah 

lemahnya model pengendalian sistem lampu lalu-lintas 

yang ada hingga kurangnya kesadaran dari pengguna 

kendaraan dalam mematuhi lampu lalu-lintas. Selain itu 
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kesiapsediaan lampu lalu-lintas untuk selalu berfungsi 

secara kontinyu merupakan syarat mutlak guna 

mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan dalam 

berlalulintas. gangguan lampu lalu-lintas dapat diketahui 

dengan penerapan Area Traffic Control System (ATCS) 

yang diadopsi dari Australia. Selain tidak sesuai dengan 

karakteristik lalu-lintas di Indonesia , penerapan ATCS ini 

cukup mahal dan rentan terhadap gangguan seperti 

perilaku pengemudi serta ketidakstabilan jaringan listrik. 

Pada kenyataannya tidak jarang lampu lalu-lintas juga 

mengalami gangguan yang diakibatkan selain putusnya 

aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), tetapi 

juga diakibatkan oleh rusaknya lampu lalu-lintas itu 

sendiri mungkin karena adanya tegangan yang mengalir 

pada lampu yang berlebihan atau karena usia dari lampu 

tersebut sudah tidak layak lagi bekerja secara konstan 

sepanjang hari, sehingga rusaknya lampu lalu-lintas 

utamanya di persimpangan jalan yang dipasang lampu 

lalu-lintas mengakibatkan terjadinya kemacetan karena 

arus kendaraan tidak ada yang mengaturnya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

beberapa penelitian sebelumnya, baik dari sisi model 

transportasinya, juga dari sisi teknologi informasi. 

Kondisi yang ada saat ini, sering kali saat terjadi 

gangguan pada lampu lalulintas, adanya waktu tunda 

(delay) yang cukup signifikan bahkan lebih dari 24 jam 

antara waktu saat pertama kali lampu lalu-lintas rusak 

dengan waktu perbaikannya. Hal ini disebabkan oleh 

lamanya laporan gangguan yang diterima oleh pihak yang 

bertanggung jawab untuk segera memperbaiki gangguan 

lampu lalu-lintas. Kondisi ini berakibat aktifitas lalu-

lintas di persimpangan akan kacau karena tanpa adanya 

pengaturan. 

Dengan kondisi begitu banyaknya lampu lalu-lintas 

yang ada pada sebuah kota besar, akan semakin 

mempersulit proses monitoring. Semakin lama informasi 

gangguan yang diterima oleh pihak yang berwenang 

untuk memperbaiki perangkat lampu lalul-intas tersebut, 

maka proses perbaikannya pun akan semakin lama, 

sehingga angka kemacetan dan kecelakaan berpotensi 

semakin meningkat. 

Untuk itulah dirancang sistem lampu lalu-lintas yang 

dapat menginformasikan kondisi perangkat lampu ke 

pusat monitoring (komputer sebagai pemantau) 

menggunakan SMS berbasis komunikasi GSM. 

Tujuannya adalah meminimalkan waktu tunda informasi 

gangguan pada lampu lalu-lintas yang dapat diketahui 

sesegera mungkin. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

dihasilkannya sistem monitoring terhadap gangguan yang 

terjadi pada lampu lalu-lintas yang secara langsung dapat 

dipantau oleh Dinas Perhubungan dan instansi lainnya 

yang membutuhkan, sehingga masalah dapat cepat 

diperbaiki; ini berarti mempersingkat lamanya kemacetan 

yang disebabkan oleh gangguan lampu lalu-lintas. 

Aplikasi traffic light monitoring yang dihasilkan 

diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam 

memperlancar transportasi serta pengurangan kecelakaan 

lalu-lintas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pelayanan transportasi pada masyarakat. 

Penggunaan teknologi informasi berupa traffic light 

monitoring tentunya akan meningkatkan efisiensi dalam 

tata kelola transportasi perkotaan, serta memudahkan 

instansi terkait dalam pengaturan serta pengelolaan 

sumber daya. 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

Telah banyak riset dilakukan baik di dalam maupun di 

luar negeri berhubungan dengan usaha mengoptimalkan 

peran sebuah lampu lalu-lintas, mulai dari 

memaksimalkan fungsi lampu, hingga membangun 

sebuah model lalu-lintas yang baru. Riset yang dilakukan 

oleh Seno (2007) yang menitikberatkan pada 

pengendalian lampu lalu-lintas menggunakan gelombang 

radio FM Berbasis PC. Penelitian ini mempunyai gagasan 

menyangkut waktu pengaturan nyala lampu lalu-lintas 

secara dinamis melalui komputer yang pengiriman 

datanya menggunakan gelombang FM. Replika sistem 

pengendali dan pemantau lampu lalu-lintas melalui 

internet menggunakan webcam sebagian kecil terdiri 

beberapa perangkat keras seperti router, webcam dan 

beberapa komponen elektronik dikembangkan oleh 

Mardita (2010). Sedangkan bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah PHP,Visual Basic serta JavaScript. 

Sistem ini akan terkendala ketika di area tersebut tidak ada 

koneksi jaringan internet. Pengaturan lampu lalu-lintas 

menggunakan kendali mikrokontroler dengan sensor infra 

merah bertujuan untuk mengontrol jalur lalu lintas pada 

persimpangan jalan juga telah dilakukan (Sinaga, 2010).  

Penelitian ini masih mengandung kelemahan yakni tidak 

dapat memberikan solusi jika terjadi kerusakan pada 

lampu lalu-lintas. Pada penelitian lain sistem monitoring 

dan kontrol dengan menggunakan teknologi Google maps 

API dikembangkan model aplikasi yang digunakan untuk 

mengintegrasikan informasi kepadatan lalu-lintas dan 

kerusakan traffic light yang ditampilkan pada sisi 

pengguna, serta dapat mengontrol kondisi traffic light 

yang dilakukan pada sisi pengelola aplikasi (Budiman, 

2012), tetapi penggunaan aplikasi informasi disini masih 

bersifat simulasi, belum terhubung pada perangkat yang 

sebenarnya. 

Latar belakang keilmuan dalam bidang-bidang ini 

meliputi teknik informatika, teknik transportasi, sistem 

informasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, 
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sangat relevan dalam kaitannya untuk mengembangkan 

aplikasi smart monitoring traffic light.  

Salah satu riset yang dilakukan oleh tim peneliti 

berusaha membangun lampu lalu-lintas yang dapat 

mengatur sendiri waktu aktivasi lampu merah, hijau dan 

kuning dinamis terhadap tingkat kepadatan kendaraan di 

persimpangan dengan metode fuzzy (Mamdani, 2005). 

Riset tersebut mengembangkan sebuah model 

pengendalian lampu lalu-lintas berbasis sistem cerdas 

logika fuzzy dimana memungkinkan pegendalian lampu 

lalu-lintas secara otomatis dan dapat menyesuaikan 

dengan kepadatan kendaraan yang melintas. Tim peneliti 

juga mencoba mengintegrasikan lampu hitung mundur 

sebagai informasi lama menunggu di persimpangan, agar 

pengendara dapat mengetahui berapa lama ia harus 

menunggu. Beberapa penelitian terdahulu tersebut lebih 

menitikberatkan pada pengendalian lampu lalu-lintas saja. 

Sedangkan untuk sistem monitoring yang dapat mengecek 

apabila terjadi kerusakan pada tiap-tiap lampu lalu-lintas 

belum banyak dikembangkan.  

Penelitian yang sudah dilakukan tim peneliti 

sebelumnya adalah penerapan sistem monitoring 

gangguan terhadap lampu lalu-lintas baru sebatas pada 

satu atau dua persimpangan pada lingkup perguruan 

tinggi, belum dimanfaatkan secara luas oleh instansi 

terkait dan masyarakat juga belum mengetahui 

manfaatnya. Dibutuhkan penerapan ke skala yang lebih 

luas tentang teknologi yang sudah dikembangkan ini agar 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui instansi 

yang terkait.  

Sistem monitoring gangguan lampu lalu-lintas yang 

akan dikenalkan kepada masyarakat dan instansi terkait 

adalah sebuah simulator untuk mensimulasikan 

kemungkinan macam gangguan pada lampu lalu-lintas. 

Segala informasi yang berkaitan dengan semua aktivitas 

yang terjadi pada simulator tersebut secara otomatis 

dikirimkan oleh sistem pengendali ponsel transmitter dan 

menampilkan informasi tersebut pada personal computer 

(PC). Program aplikasi pada komputer dibuat untuk 

melakukan dokumentasi data hasil simulasi dalam bentuk 

data base. Personal computer digunakan sebagai display 

untuk menampilkan report atau laporan yang dikirim oleh 

HP station. Dengan menggunakan program yang dibuat 

menggunakan perangkat lunak visual basic 6.0 maka 

dapat diperoleh data mengenai kondisi yang terjadi pada 

simulator berupa sistem data base yang mampu 

menampung beberapa informasi berupa waktu (jam, hari 

dan tanggal), lokasi tempat gangguan dan jenis gangguan.  

 

LAMPU LALU-LINTAS 

 

Bentuk pengaturan lalu-lintas yang dikembangkan untuk 

mengurangi jumlah konflik dan meningkatkan keamanan 

jalan adalah lampu pengatur lalu-lintas. Pengaturan lampu 

lalu-lintas dimaksudkan untuk mencegah arus lalu-lintas 

berjalan terus, dengan mengatur kesempatan untuk 

kendaraan berjalan setelah dihentikan dengan urutan 

tertentu pada arus lalu-lintas yang mengalami konflik. 

Setiap pemasangan lampu lalu-lintas bertujuan untuk 

mendapatkan gerakan lalu-lintas secara teratur, 

meningkatkan kapasitas pendekat (approach), 

mengurangi tingkat kecelakaan hingga titik tertentu. Di 

samping itu, mengoordinasikan lampu lalu-lintas di 

bawah kondisi jarak antar simpang yang cukup ideal, 

sehingga aliran lalu-lintas tetap berjalan menerus pada 

kecepatan tertentu. Juga memutus arus lalu-lintas tinggi 

agar memungkinkan adanya penyebrangan kendaraan lain 

atau pejalan kaki melintasi jalan utama (major road), serta 

sebagai pengendali pada jalan masuk menuju jalan bebas 

hambatan (Oglesby, 1993). 

Lampu lalu-lintas terdiri atas lensa merah, kuning dan 

hijau yang terpisah dan berdiameter 8 atau 12 inchi, 

masing-masing dilengkapi sumber cahaya sendiri. Lampu 

lalu-lintas dipasang pada tiang atau siku-siku di luar batas 

jalan atau digantung di atas persimpangan jalan. Tinggi 

lampu yang dipasang pada tiang disarankan 8 sampai 15 

kaki di atas trotoar atau di perkerasan trotoar (Hobbs, 

1995). Instruksi jalan yang dinyatakan oleh lampu lalu-

lintas pada suatu persimpangan mengikuti suatu urutan 

tertentu yang di Inggris adalah warna merah, merah dan 

kuning bersama-sama, kuning dan hijau. Periode kuning 

distandarkan selama 3 detik, merah dan kuning bersama-

sama adalah 2 detik. Setiap pengulangan lampu lalu-lintas 

keseluruhan disebut satu siklus sinyal. Pengendali yang 

sederhana adalah pengaturan waktu pada persimpangan 

jalan tunggal yang dapat mengatur satu sampai beberapa 

indikasi lampu lalu lintas (Hobbs, 1995). Setiap 

pemasangan lampu lalu-lintas bertujuan untuk memenuhi 

satu atau lebih fungsi yang tersebut seperti berikut ini : 

a. Mendapatkan gerakan lalu lintas yang teratur. 

b. Meningkatkan kapasitas lalu lintas pada perempatan 

jalan. 

c. Mengurangi frekuensi jenis kecelakaan tertentu. 

d. Mengoordinasikan lalu lintas di bawah kondisi jarak 

sinyal yang cukup baik, sehingga aliran lalu lintas 

tetap berjalan terus-menerus pada kecepatan tertentu. 

e. Memutuskan arus lalu lintas tinggi agar 

memungkinkan adanya penyeberang kendaraan lain 

atau pejalan kaki. 

f. Sebagai pengendali pada jalan masuk menuju jalan 

bebas hambatan (Clarkson, 1993). 

Panjang siklus adalah waktu yang diperlukan untuk suatu 

rangkaian indikasi lampu lalu-lintas yang lengkap dan 

besarnya antara 30 sampai 120 detik. Lampu lalu-lintas 

waktu tetap diatur untuk menghalangi dengan pewaktuan 

secara tetap pada interval tertentu. Setiap jalur jalan pada 
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persimpangan normal, lampu lalu-lintas dapat 

melewatkan sebuah kendaraan setiap 2,1 detik lampu 

hijau. Interval kuning sesudah periode hijau biasanya 3 

sampai 6 detik tergantung pada lebar jalan dan kecepatan 

kendaraan yang mendekati persimpangan (Hobbs, 1995). 

Aspek berhenti pada suatu persimpangan jalan 

mengakibatkan terkumpulnya kendaraan dalam antrian di 

belakang garis henti. Pelepasan antrian ini terjadi setelah 

mereka menerima lampu hijau dan akan bergerak mula-

mula dalam bentuk kumpulan. Bila kumpulan ini 

mendekati persimpangan lain yang diatur dengan lampu 

lalu lintas maka dibuat bersamaan dengan penerima hak 

jalan lampu hijau, sehingga kendaraan ini tidak 

mengalamai waktu tunda (Hobbs, 1995). 

Peralatan rambu yang digunakan untuk lampu lalu lintas 

adalah : 

a. Kontroler 

Pada dasarnya adalah suatu alat pengatur waktu yang 

melaksanakan operasi penyaklaran (on-off) pada 

seperangkat lampu lalu lintas berdasarkan suatu program 

tertentu. Suatu kontroler pada umumnya melaksanakan 

urutan pengaturan waktu secara elektronik. 

b. Detektor dan Prosesor 

Detektor kendaraan diperlukan untuk menunjukkan 

kehadiran suatu kendaraan. Detektor dapat berupa 

pneumatik, magnetik, elektronik maupun mekanik yang 

dipasang di bawah atau di atas permukaan jalan. 

Teknologi elektronika berupa prosesor mikro 

memungkinkan untuk memonitor lalu-lintas dalam batas 

yang dapat dilaksanakan dengan mengukur parameter 

seperti kecepatan kendaraan, jarak kendaraan, jumlah 

klasifikasi, jumlah volume kendaraan serta pengukuran 

lain yang didasari distribusi detektor (Hobbs, 1995). 

 

Area Traffic Control System (ATCS) 

Area Traffic Control System atau yang lebih 

dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem 

pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada 

suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan 

kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi 

pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. 

ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu : 

1. Server, Workstation, yang berfungsi sebagai pusat 

operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi 

lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area. 

 

2. Wall map, yang berfungsi menyediakan informasi 

status dan kondisi dari Local Controller. 

3.  Local Controller (pengontrol persimpangan). 

4.  Video Surveilance (CCTV). 

5.  Vehicle Detector. 

 

Gambar 1. Mekanisme Store and Forward 

Fungsi ATCS antara lain: 

1. Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara 

responsif dan terkoordinasi. 

2. Dalam keadaan tertentu, memberikan waktu hijau pada 

kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam 

Kendaraan, Ambulance, VVIP, Konvoi, Dll). 

3. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan 

alternatif lintasan. 

4. Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian 

kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan 

Manfaat ATCS (Area Traffic Control System) 

1. Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan. 

2. Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang 

aman, selamat dan berwawasan lingkungan. 

3. Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu 

lintas di persimpangan. 

 

Short Message Service (SMS) 

Short Message Service merupakan fasilitas 

standar dari Global System for Mobile Comunication 

(GSM). Fasilitas ini dipakai untuk mengirim dan 

menerima pesan dalam bentuk teks ke dan dari sebuah 

ponsel. SMS adalah data tipe asynchoronous message 

yang pengiriman datanya dilakukan dengan mekanisme 

protokol store and forward (lihat Gambar 1). Hal ini 

berarti bahwa pengirim dan penerima SMS tidak perlu 

berada dalam status berhubungan (connected/ online) satu 

sama lain ketika akan saling bertukar pesan SMS. 

Pengiriman pesan SMS secara store and forward berarti 

pengirim pesan SMS menuliskan pesan dan nomor 

telepon tujuan dan kemudian mengirimkannya (store) ke 

server SMS (SMS-Center) yang kemudian bertanggung 

jawab untuk mengirimkan pesan tersebut (forward) ke 

nomor telepon tujuan (Setiawan, 2004). 

Keuntungan mekanisme store and forward pada SMS 

adalah, penerima tidak perlu dalam status online ketika 

ada pengirim yang bermaksud mengirimkan pesan 

kepadanya, karena pesan akan dikirim oleh pengirim ke 

SMSC yang kemudian dapat menunggu untuk 

meneruskan pesan tersebut ke penerima ketika ia siap dan 

dalam status online di lain waktu. Ketika pesan SMS telah 

terkirim dan diterima oleh SMSC, pengirim akan 

menerima pesan singkat (konfirmasi) bahwa pesan telah 

terkirim (message sent). Hal inilah yang menjadi 

kelebihan SMS dan populer sebagai layanan praktis dari 

sistem telekomunikasi bergerak. 

 

AT Command 

Dibalik tampilan menu message pada ponsel 

sebenarnya adalah AT Command yang bertugas mengirim 

atau menerima data ke atau dari SMS-Center. AT 

Command tiap-tiap SMS device bisa berbeda-beda, tetapi 
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pada dasarnya sama. Beberapa AT Command yang 

penting untuk SMS yaitu : 

• AT+CMGS : untuk mengirim SMS 

• AT+CMGL : untuk memeriksa SMS 

• AT+CMGD : untuk menghapus SMS 

AT Command untuk SMS, biasanya diikuti oleh data I/O 

yang diwakili oleh unit-unit PDU. 

 

METODOLOGI 

 

Tahapan yang dilakukan dalam perancangan alat 

secara berurutan adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan model sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan yang menyeluruh 

terhadap sistem perangkat pemantau (monitoring) kondisi 

lampu lalulintas yang terdiri atas blok-blok sistem, yaitu : 

simulator, mikrokontroler sebagai pengolah data serta 

program aplikasi pada PC yang meliputi monitoring dan 

database. Hasil dari perancangan sistem adalah berupa 

diagram blok yang memiliki kaitan antara satu dengan 

lainnya. 

2. Perancangan rangkaian 

Perancangan rangkaian adalah merupakan realisasi dari 

blok-blok yang ada pada perancangan sistem. Dalam 

perancangan rangkaian ditentukan komponen-komponen 

yang diperlukan untuk mewujudkan fungsi kerja dari 

setiap blok. Setelah komponen-komponen yang 

diperlukan ditentukan, dilakukan penghubungan antara 

komponen yang satu dengan yang lain sesuai dengan 

fungsi dari masing-masing pin komponen. Selain itu 

dilakukan juga perancangan algoritma program yang 

mengendalikan fungsi kerja kontroler. 

3. Perancangan Program Aplikasi 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan program aplikasi 

berupa hasil monitoring terhadap kondisi lampu 

lalulintas, dan aplikasi yang mampu menampung atau 

menyimpan seluruh hasil akhir monitoring dalam sebuah 

database, serta melakukan penampilan hasil akhir 

monitoring pada layar monitor PC. Proses perancangan 

ini diawali dengan perancangan algoritma program 

aplikasi dan diakhiri dengan hasil akhir yaitu berupa 

sebuah aplikasi perangkat lunak (software). 

Pembuatan rangkaian alat dilakukan pertama kali 

menggunakan Project Board, jika rangkaian telah bekerja 

sesuai dengan fungsi yang diinginkan maka rangkaian 

dibuat ke dalam bentuk PCB (printed circuit board). 

Namun jika ada beberapa fungsi yang tidak bekerja sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan maka akan dilakukan 

peninjauan ulang terhadap rancangan rangkaian, baik itu 

berupa peninjauan terhadap pemilihan jenis komponen, 

pola hubungan antar kaki komponen atau algoritma 

program yang ada pada kontroler. Realisasi dari program 

aplikasi yang dibuat dilakukan dengan membuat program 

atas algoritma yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 

bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic 

6. Hasil akhir dari realisasi program aplikasi adalah 

adalah software dengan tampilan GUI (graphic user 

interface) yang memiliki fungsi mengambil data dari 

Handphone, menampilkan hasil monitoring kondisi 

lampu lalulintas, dan melakukan dokumentasi data ke 

dalam sebuah file database. 

Selanjutnya dilakukan tahapan pengujian dan analisis 

rangkaian. Dalam tahapan ini ada beberapa pengujian 

terhadap alat yang dibuat, yaitu: 

1. Menguji respon alat terhadap berbagai kondisi yang 

diberikan oleh simulator. 

2. Menguji waktu pengiriman data oleh transmitter 

dengan waktu sampainya data pada receiver dengan 

berbagai variasi jarak antara station dan server. 

3. Menguji waktu pengiriman data oleh transmitter 

dengan waktu sampainya data pada receiver dengan 

berbagai variasi waktu pengiriman. 

Dari ketiga proses pengujian di atas akan dianalisa 

kehandalan kerja dari sistem, yaitu: 

1. Apakah sistem mampu merespon segala aktivitas yang 

ditimbulkan oleh simulator. Apakah sistem dapat bekerja 

dengan toleransi waktu tunda pengiriman rata-rata di 

bawah satu menit dalam berbagai variasi jarak yang diuji 

cobakan antara station dan server. 

2. Apakah sistem dapat bekerja dengan toleransi waktu 

tunda pengiriman rata-rata di bawah satu menit dalam 

berbagai variasi waktu saat pengiriman data. terhadap 

pengembangan aplikasi penyimpanan data. 

Spesifikasi dari sistem yang dirancang adalah: 

1. Blok sistem pada transmitter menggunakan tegangan 

DC 5 V. 

2. Menggunakan tiga buah push button sebagai simulator 

untuk mewakili tiga buah lampu lalulintas. 

3. Microcontroller atmega 8 sebagai pengendali utama 

transmitter yang berfungsi menganalisis kondisi push 

button. 

4. Menggunakan dua buah handphone, satu sebagai 

transmitter dan satu lagi sebagai receiver. 

5. Sistem mampu mengubah sinyal yang diterima oleh 

microcontroller menjadi SMS untuk dijadikan sebagai 

kode informasi yang akan ditampilkan di Komputer 

pribadi (PC Intel Pentium 1,80 GHz, RAM 256 MByte, 

Window XP, dan HDD 80 GB). 

6. Tampilan data pada komputer memberikan informasi; 

jenis gangguan, waktu awal gangguan, dan lokasi 

lampu lalu-lintas yang terganggu. 

7. Komunikasi antara handphone receiver dengan PC 

menggunakan komunikasi serial 8 bit 19200 bps. 

8. Sistem menggunakan Visual Basic 6.0 untuk 

menampilkan hasil informasi yang diterima sistem. 
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9. Sistem menggunakan Microsoft Office Access 2003 

untuk membangun database. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Sistem monitoring lampu lalu-lintas 

 

PERANCANGAN ALAT 

 

Secara garis besar, sistem ini dibagi menjadi dua 

bagian utama. Bagian pertama disebut station, yang terdiri 

dari simulator, mikrokontroller (Arduino UNO) dan 

modul GSM SIM800L. Adapun fungsi dari bagian ini 

adalah sebagai pemberi informasi. Sedangkan bagian 

kedua disebut server, terdiri dari handphone maupun 

smartphone dan seperangkat komputer. Adapun fungsi 

dari bagian ini adalah sebagai pusat penerima informasi. 

Perangkat sistem monitoring lalu lintas yang 

dirancang pada dasarnya adalah sebagai perangkat yang 

berfungsi untuk menginformasikan secara cepat kondisi 

lampu lalu lintas apabila terjadi kerusakan. Untuk 

mempercepat sampainya informasi, dipilihlah layanan 

komunikasi nirkabel (wireless), yaitu dengan 

menggunakan sebuah modul GSM SIM800L. 

Mikrokontroller akan mendiagnosa kondisi lampu lalu 

lintas yang sedang beroperasi. Beberapa skenario 

kerusakan yang mungkin terjadi pada saat lampu lalu- 

lintas beroperasi akan diprogramkan pada 

mikrokontroller ini. Apabila terjadi skenario kerusakan 

yang bersesuaian, maka mikrokontroller akan 

memerintahkan modul GSM SIM800L untuk 

mengirimkan informasi dalam bentuk SMS tentang 

kerusakan yang sedang terjadi ke bagian server. 

Tentu saja pada tahap awal perancangan alat, belum 

memungkinan membuat alat siap pakai secara 

keseluruhan. Hal ini didasarkan pada perlunya dilakukan 

simulasi terlebih dahulu maupun pengujian alat sampai 

ditemukan spesifikasi yang ingin dicapai. Pencapaian 

tahap awal yang diinginkan pada purwarupa (prototype) 

sistem diagnosis mandiri (self-diagnosting) lampu lalu 

lintas ini, yaitu : 

1. Bagian station dapat memberi informasi kondisi 

dirinya sendiri (auto-update) dalam kondisi lampu lalu-

lintas beroperasi normal setiap beberapa waktu tertentu ke 

bagian server, misal : setiap 10 menit bagian station secara 

terus-menerus mengirim SMS ke bagian server bahwa 

kondisi lampu lalu lintas beroperasi normal. 

2. Bagian station dapat memberi informasi berupa 

berita SMS dengan segera ke bagian server apabila terjadi 

ketidaknormalan pada kondisi lampu lalu-lintas yang 

sedang beroperasi. Tentu saja pada tahap awal ini, 

skenario ketidaknormalan akan dilakukan melalui bagian 

simulator. 

 

Perancangan Sistem Simulasi (Simulator) 

Pada prinsipnya, sistem simulator ini dibuat untuk 

menggantikan peran lampu lalu lintas sesungguhnya. 

Adapun alasan pemilihan penggunaan simulator untuk 

menggantikan lampu lalu lintas yang sebenarnya adalah 

nantinya untuk mempermudah proses pengujian sistem 

secara keseluruhan. Hasil kerja dari simulator ini 

diharapkan dapat menciptakan berbagai kemungkinan 

kerusakan / ketidaknormalan yang mungkin terjadi pada 

setiap lampu lalu lintas di jalan raya. Pada tahap awal 

perancangan ini ada dua kemungkinan ketidaknormalan 

yang bisa terjadi pada setiap lampu lalu lintas, yaitu : 

1. Ketidaknormalan yang disebabkan karena putusnya 

satu atau lebih lampu, maupun terjadinya nyala lebih 

dari satu lampu pada saat bersamaan. Keadaan lampu 

menyala diwakilkan dengan kondisi logika high (1), 

sedangkan kondisi lampu mati diwakilkan dengan 

kondisi logika low (0). Skenario tentang kemungkinan 

ini dapat disimulasikan berdasarkan tabel berikut : 

 

Tabel. 1 Asumsi kondisi lampu lalu lintas dan statusnya 

 
MERAH KUNING HIJAU STATUS 

0 0 0 Tidak normal 

0 0 1 Normal 

0 1 0 Normal 

0 1 1 Tidak normal 

1 0 0 Normal 

1 0 1 Tidak normal 

1 1 0 Tidak normal 

1 1 1 Tidak normal 
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2. Ketidaknormalan yang terjadi pada sistem pewaktu 

(timer) yang ada pada lampu lalu lintas. Misalnya : 

lampu merah disimulasikan nyala selama 10 detik, 

setelah itu disusul lampu kuning selama 5 detik dan 

terakhir lampu hijau selama 15 detik. Skenario 

semacam ini akan diprogramkan di dalam 

mikrokontroller. Apabila saat lampu lalu-lintas 

beroperasi tidak sesuai dengan skenario ini, maka 

mikrokontroller akan menganggap itu sebagai 

ketidaknormalan. Selanjutnya, mikrokontroller akan 

memerintahkan modul SIM800L mengirim berita 

berupa SMS ke bagian server bahwa telah terjadi 

ketidaknormalan pada sistem pengatur waktu lampu 

lalu-lintas. 

 

Adapun bagian simulator ini terdiri dari beberapa bagian, 

yaitu : 

1. Modul SSR (solid state relay) 4 kanal. 

 

 

Gambar 3. SSR 4 kanal. 

 

2. Arduino UNO, mikrokontroller sebagai pengolah data 

diagnosis, tempat penyimpanan beberapa aturan skenario 

dan sekaligus pemberi perintah boleh dan tidaknya modul 

GSM mengirim berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Arduino UNO. 

3. Modul GSM SIM800L, berfungsi sebagai 

pengirim berita dalam bentuk SMS hasil dari 

diagnosis dan perintah mikrokontroller menuju 

bagian server. Layanan komunikasi yang 

dipergunakan ialah GSM. Pada modul ini harus 

disisipkan sebuah SIM card yang telah diisi pulsa 

terlebih dahulu dan diaktifkan layanan SMS. Modul 

SIM800L ini diperintah menggunakan AT 

Command. Pustaka (library) AT Command ini dapat 

dengan mudah diunduh di situs resmi Arduino dan 

merupakan open source, sehingga siapapun dapat 

mengunduhnya dengan bebas dan boleh 

dipergunakan untuk pengembangan suatu rangkaian 

elektronika berbasiskan pemrograman menggunakan 

Arduino. 

 

Gambar 5. Modul GSM SIM800L. 

 

4. Modul lampu 3 warna, sebagai miniatur lampu lalu-

lintas sesungguhnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Modul lampu 3 warna. 

Skema untuk modul lampu 3 warna ialah seperti pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 7. Skema lampu 3 warna. 

5. SMPS (Switching Mode Power Supply), sebagai 

sumber listrik DC 12 volt dan 5 volt untuk menyalakan 

keempat modul sebelumnya. 

 

 

Gambar 7. Skema modul lampu. 

 

Gambar 8. SMPS. 

Berikut ini ialah skema rangkaian simulator. 

 

Gambar 9. Skema Rangkaian Simulator.  

 

Setelah semua sub-bagian dirangkai, maka seperti 

terlihat pada gambar berikut ini : 

 

 
 

Gambar 10. Purwarupa Rangkaian Simulator. 

 

Perangkat sistem monitoring lampu lalu-lintas yang 

dirancang pada dasarnya adalah sebagai perangkat yang 

berfungsi untuk menginformasikan secara cepat kondisi 

lampu lalu-lintas apabila terjadi gangguan. Untuk 

mempercepat sampainya informasi dan tidak terkendala 

pengkabelan, dipilihlah layanan komunikasi wireless 

(tanpa kabel) yaitu dengan menggunakan dua buah 

handphone dengan sarana layanan komunikasi GSM. 

Pada mikrokontroler disimpan sebuah program yang 

dapat mendeteksi kondisi tidak normal yang terjadi pada 

lampu lalulintas dan secara otomatis mikrokontroler akan 

men-drive handphone untuk mengirimkan SMS yang 

berisikan informasi bahwa telah terjadi ketidaknormalan 

lampu lalu-lintas. Komputer pribadi (PC) dengan bantuan 

perangkat lunak yang dibangun dengan Visual Basic 6 

dapat mengambil data SMS tersebut dari handphone dan 

menampilkan isi SMS tersebut dalam layar monitor. 

Sistem perangkat lunak yang dibangun bersifat 

autorespon, artinya komputer akan secara otomatis meng-

update apabila ada informasi terbaru yang datang dan 

menampilkan informasi yang diterima oleh handphone 

pada layar monitor. Selain itu informasi yang diterima 

akan ditampung pada sebuah database. 
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KESIMPULAN 

 

Penelitian ini fokus pada menyiapkan semua peralatan 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi 

literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi 

terkait. untuk melakukan kegiatan pembuatan sistem 

monitoring lampu lalu-lintas serta pengenalan 

pembuatannya serta sosialisasi penerapan sistem ini. Pada 

tahap ini dilakukan kunjungan ke lokasi untuk 

menentukan tempat (lokasi) pemasangan sistem 

monitoring lampu lalu-lintas ini, yaitu di beberapa 

persimpangan yang terletak di jalan utama di kota Bandar 

Lampung. 
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ABSTRAK: Sistem penerangan merupakan hal yang terpenting dalam pencahayaan suatu ruangan untuk menciptakan 

kenyamanan dan kesehatan bagi pegawai yang bekerja di ruangan tersebut. Apabila di kantor memiliki suatu sistem 

penerangan yang tidak baik maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam ruangan perkantoran tersebut akan 

mengakibatkan ketidaknyamanan dan cenderung membuat mata pegawai menjadi cepat lelah, sehingga akan berdampak 

pada proses dan hasil yang akan dicapai oleh perkantoran tersebut. Di samping itu penggunaan energi perlu di 

perhitungkan agar pemakaian energi listrik pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang menjadi optimal. Kantor 

Dinas Pendidikan Kota Palembang terdiri dari 3 lantai , lantai 1 terdapat 20 ruangan jumlah ruangan yang memenuhi 

standar adalah 3 ruang dan yang belum memenuhi standar adalah 17 ruang, lantai 2 terdapat 22 ruangan jumlah ruangan 

yang memenuhi standar adalah 10 ruang dan yang belum memenuhi standar adalah 12 ruang,lantai 3 terdapat 12 ruangan 

jumlah ruangan yang memenuhi standar adalah 2 ruang dan yang belum memenuhi standar adalah 10 ruang. Pemakaian 

energi listrik yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu beban penerangan dan beban alat elektronik lainnya. Untuk beban 

penerangan dengan lampu TL 2x36 watt dan lampu Downlight 10 watt. Total pemakaian energi listriknya sebesar 1738,56 

kWh/bulan dan setelah dilakukan perhitungan dengan mengganti lampu hemat energi LED maka total pemakaian energi 

litriknya sebesar 1113,84 kWh/bulan. Bila membandingkan pemakaian energi tersebut mngganti dengan lampu LED 

menghemat pemakaian energi listrik sebesar 624,72 kWh/bulan. Dengan menggunakan lampu LED dapat menghasilkan 

cahaya dengan lux yang lebih tinggi akan tetapi konsumsi daya yang lebih rendah. Untuk total keseluruhan pemakaian 

energi listrik di kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang sebesar 17126,16 kWh/bulan. 

 

Kata Kunci  : Sistem Penerangan, Energi Listrik, LED 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Sistem penerangan yaitu hal terpenting dalam 

pencahayaan suatu ruangan untuk menciptakan 

kenyamanan dan kesehatan bagi pegawai yang bekerja 

di ruangan tersebut. Sistem penerangan tersebut harus 

diterapkan di ruang perkantoran, gedung-gedung, rumah 

sakit, hotel, rumah, jalan umum dan sebagainya. 

 Apabila di kantor memiliki suatu sistem 

penerangan yang tidak baik maka kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dalam ruangan perkantoran tersebut 

akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan cenderung 

membuat mata pegawai menjadi cepat lelah, sehingga 

akan berdampak pada proses dan hasil yang akan 

dicapai oleh perkantoran tersebut. Di samping itu 

penggunaan energi perlu di perhitungkan agar 

pemakaian energi listrik pada Kantor Dinas Pendidikan 

Kota Palembang menjadi optimal. 

 Dalam sistem penerangan harus memenuhi 

peraturan-peraturan yang telah menjadi standar nasional 

yang terdapat pada Peraturan Umum Instalasi Listrik 

(PUIL) dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang 

merupakan bangunan yang baru diselesaikan dua bulan 

yang lalu, kantor yang telah dipasang sistem penerangan 

belum tentu telah sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan, maka dari itu penulis ingin menganalisis 

sistem penerangan di kantor Dinas Pendidikan Kota 

Palembang. 

 

Perumusan Masalah 

1. Sistem penerangan di Kantor Dinas Pendidikan 

Kota Palembang. 

2. Intensitas Penerangan di Kantor Dinas 

Pendidikan Kota Palembang. 

3. Sistem penerangan yang baik menurut aturan 

yang telah ditentukan. 
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4. Pemakaian energi yang ada di Kantor Dinas 

Pendidikan Kota Palembang. 

 

Pembahasan Masalah  

1. Menganalisa masalah sistem penerangan listrik 

di ruangan Kantor Dinas Pendidikan Kota 

Palembang. 

2. Membahas mengenai besarnya pemakaian 

energi listrik yang di gunakan di ruangan 

Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. 

3. Membahas mengenai segi ekonomis. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sistem Penerangan 

Kriteria dari sistem penerangan yang baik 

adalah : 

1. Jumlah cahaya atau tingat kuat penerangan 

pada permukaan (lighting level) 

2. Distribusi kepadatan cahaya (luminance 

distribution) 

3. Pembatasan agar cahaya tidak menyilaukan 

mata (lamination of glare) 

4. Arah pencahayaan dan pembentukan bayangan 

(light directionality and shadows) 

5. Warna cahaya dan refleksi warna (light colour 

and colour rondering) 

 

Cahaya merupakan suatu gejala fisis. Suatu 

sumber cahaya yang memancarkan energi. Sebagian 

dari energi ini diubah menjadi cahaya tampak. 

Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh 

gelombang-gelombang elektromagnetik. sehingga 

cahaya itu suatu gejala getaran. Penyebaran cahaya dari 

suatu sumber cahaya tergantung pada konstruksi sumber 

cahaya itu sendiri dari pada konstruksi armatur yang 

digunakan. Konstruksi armaturnya antara lain 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Cara pemasangannya pada dinding atau langit-

langit. 

b. Cara pemasangan fiting di dalam armatur. 

c. Perlindungan sumber cahayanya. 

d. Penyesuaian bentuknya dengan lingkaran 

e. Penyebaran cahayanya. 

 

Sebagian besar cahaya yang ditangkap oleh 

mata, tidak datang langsung dari sumber cahaya, tetapi 

setelah dipantulkan oleh lingkungan. 

Karena besarnya luminansi sumber-sumber 

cahaya modern, cahaya langsung dari sumber cahaya 

biasanya akan menyilaukan mata. Karena itu bahan-

bahan armatur harus dipilih sedemikian rupa sehingga 

sumber cahayanya terlindung dan cahayanya terbagi 

secara tepat. 

Berdasarkan pembagian flux cahayanya oleh 

sumber cahaya dan armatur yang digunakan, maka 

sistem penerangan dapat dibedakan menjadi: 

 

No. Sistem Penerangan Langsung ke 

Bidang Kerja 

1.  Penerangan 

Langsung 

90 – 100% 

2.  Terutama 

Penerangan 

Langsung 

60 – 90% 

3.  Penerangan 

Campuran atau 

Penerangan Difus 

40 – 60% 

4.  Terutama 

Penerangan Tak 

Langsung 

10 – 40% 

5.  Penerangan Tak 

Langsung 

0– 10% 

 

Tabel 1. Sistem Penerangan 

 

Satuan-Satuan Penerangan 

Fluks Cahaya 

 Fluks cahaya yang dipancarkan oleh sumber 

cahaya merupakan seluruh jumlah cahaya yang 

dipancarkan dalam satu detik. Setiap sumber cahaya 

yang memancar sama kuat ke setiap arah disebut sumber 

cahaya segaram. Kalau sumber cahaya itu dimisalkan 

sebuah lampu pijar ditempatkan dalam relektor, maka 

cahayanya akan diarahkan, tetapi jumlahnya atau fluks 

cahayanya tetap. Sehingga intensitas cahaya adalah 

fluks cahaya persatuan sudut ruang yang dipancarkan ke 

suatu arah tertentu. 

 

Intensitas Penerangan 

 Besarnya fluks cahaya yang jatuh pada satu 

meter perssegi dari suatu bidang disebut intensites 

penerangan. Intensitas penerangan dillambangkan 

dengan E dan satuan lux. 

1 lux = 1 lumen per m2 

 Jika suatu bidang yang luasnya A m2 diterangi 

dengan fluks cahaya maka intensitas penerangan rata-

rata dibidang itu dapat di rumuskan sebagai berikut : 

 𝐸 =
𝑛 𝑥 Ф𝑎𝑟𝑚 𝑥 𝜂 𝑥 𝑑

𝐴
 ………... (2.1) 

Dimana :  

 Er = Intensitas penerangan rata-rata (lux) 

 𝞍 = Fluks cahaya (lm) 

 A = Luas permukaan (m2) 
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 n = jumlah armatur 

 d = depresiasi (m)  

 

Luminansi 

 Luminansi merupakan suatu ukuran untuk 

terang suatu benda baik pada sumber cahaya maupun 

pada suatu permukaan. Luminansi dalam hal ini dengan 

kesilauan terhadap mata, kenyamanan serta karakteristik 

penerangan yang kita inginkan berhubungan dengan 

masalah koefisien refleksi, perbedaan kontras terang 

dan gelap. Luminansi suatu sumber cahaya atau suatu 

permukaan yang memantulkan cahaya  

 

Armatur 

Armatur-armatur lampu dapat dibagi menurut 

beberapa cara, yaitu sebagai berikut :  

1. Berdasarkan sifat penerangannya, atas armatur 

untuk penerangan langsung, sebagian besar 

langsung, difus, sebagian besar tak langsung dan 

tak langsung. 

2. Berdasarkan kontruksinya, atas armatur biasa, 

kedap tetesan air, kedap air, kedap letupan debu dan 

kedap letupan gas. 

3. Berdasarkan penggunaanya, atas armatur untuk 

penerangan dalam, penerangan luar, penerangan 

industri, penerangan dekorasi, dan armature yang 

ditanam di dinding atau langit-langit dan yang 

ditanam. 

4. Berdasarkan bentuknya, atas armatur balon, 

pinggan, rok, gelang, armatur pancaran lebar dan 

pancaran terbatas, kemudian armatur kandil, palung 

dan armatur jenis lain untuk lampu-lampu bentuk 

tabung. 

5. Berdasarkan cara pemasangannya, atas armatur 

langit-langit, dinding, gantung, berdiri, armatur 

gantung memakai pipa dan armatur gantung 

memakai kabel. 

 

Indeks Ruangan 

Indeks ruang dapat dinyatakan dengan 

perbandingan antara ukuran-ukuran utama suatu 

ruangan berbentuk bujur sangkar yang dapat 

dirumuskan: 

𝒌 =  
𝒑𝒙𝒍

𝒉(𝒑+𝒍)
…………………………..… (2.2) 

Dimana :  

p = panjang ruangan dalam suatu   satuan 

meter (m) 

l   =   lebar ruangan (m) 

h = tinggi sumber cahaya diatas bidang 

kerja (m) 

Sedangkan untuk mencari tinggi sumber 

cahaya diatas bidang kerja dapat digunakan rumus 

sebagai berikut : 

ℎ = ℎ𝑟 − ℎ𝑘……………………….… (2.3) 

Dimana :  

h = tinggi sumber cahaya diatas bidang 

kerja (m) 

hr = tinggi ruangan (m) 

hk = tinggi bidang kerja (m) 

 Kalau nilai indeks yang diperoleh tidak 

terdapat dalam tabel, efesiensi penerangannya dapat 

ditentukan dengan interpolasi, dimana jika nilai k = 4,5 

maka nilai untuk diambil nilai tengah diantara nilai-nilai 

k = 4 dan k = 5. Untuk k yang melebihi 5, diambil nilai 

untuk k = 5, sebab untuk k diatas 5 efesiensi 

penerangannya hampir tidak berubah lagi. 

 Berikut adalah rumus interpolasi untuk 

menentukan efisiensi penerangan dengan nilai indeks 

ruangan yang diperoleh tidak terdapat dalam tabel : 

𝜂 =  𝜂1 +  
(𝑘−𝑘1)

(𝑘2−𝑘1)
 (𝜂2 − 𝜂1) …….… (2.4) 

Dimana : 

𝜂 = Efisiensi penerangan 

𝑘 = Indeks ruangan 

  Nilai   𝜂1, 𝜂2, 𝑘1, dan 𝑘2 dipeoleh dari table 

efisiensi penerangan. 

 

Faktor-Faktor Refleksi 

Faktor-faktor refleksi r dan rp masing-masing 

menyatakan bagian yang dipantulkan dari flux cahaya 

yang diterima oleh dinding dan langit-langit dan 

kemudian mencapai bidang kerja. Faktor refleksi semua 

bidang pengukuran atau bidang kerja, ditentukan oleh 

refleksi lantai dan refleksi bagian dinding antara bidang 

kerja dan lantai. 

Umumnya untuk rm diambil 0,1. Langit-langit 

dan dinding warna terang memantulkan 50% - 70% dan 

yang berwarna gelap 10% - 20%. 

Pengaruh dinding dan langit-langit pada sistem 

penerangan langsung jauh lebih kecil dari pada 

pengaruhnya pada sistem-sistem penerangan lainnya. 

Sebab cahaya yang jatuh di langit-langit dan dinding 

hanya sebagian kecil saja dari fluks cahaya. 

 Jika terjadi silau karena cahaya yang 

dipantulkan dapat dihindari dengan cara: 

a. Menggunakan bahan yang tidak mengkilap 

untuk bidang kerja. 

b. Menggunakan sumber-sumber cahaya yang 

permukaanya luas dan luminasinya rendah. 

c. Menerapkan atau mengatur tata letak armature 

lampu yang sesuai dengan sistem 

penerangannya. 
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Faktor Penyusutan atau Faktor Depresiasi 

 Faktor penyusutan atau faktor depresiasi (d) 

adalah : 

 

𝑑 =  
𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢
………..... (2.5) 

 

 Intensitas penerangan (E) jika dalam keadaan 

dipakai adalah intensitas penerangan rata-rata suatu 

instalasi dengan lampu-lampu dan armatur-armatur 

yang daya gunanya telah berkurang karena kotor, sudah 

lama di gunakan atau oleh karena sebab lain. Untuk 

mendapatkan efesiensi penerangan dalam keadaan 

digunakan nilai rendemen yang ada harus dikalikan lagi 

dengan faktor depresiasinya. 

Ada tiga faktor pengotoran, dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Pengotoran ringan 

2. Pengotoran biasa 

3. Pengotoran berat 

 

Daya Listrik 

 Daya listrik ialah energi listrik yang terpakai 

setiap detiknya. Satuan daya listrik adalah watt. 

Sedangkan 1 watt = 1 joule/detik. Secara matematis, 

daya listrik dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 P=
𝑊

𝑡
…………….………………… (2.6)     

Keterangan : 

P = daya listrik (Watt) 

W = usaha ( Joule ) 

t = waktu ( detik ) 

 

Menghitung Energi Listrik 

 Satuan konsumsi energi listrik adalah kilowatt-

jam atau kWh atau kilowatt-hour. Satuan ini 

menyatakan besarnya daya yang digunakan dalam 

satuan kilo watt selama kurun waktu tertentu dalam 

satuan jam/hour. 

Satu kWh menyatakan energi listrik yang dihasilkan 

oleh daya 1 kilowatt selama 1 jam. 

1 kWh = 1 kW x 1 jam 

 Untuk menentukan banyaknya energi listrik 

yang digunakan di rumah-rumah, pabrik-pabrik dan 

seluruh pelanggan PLN digunakan satuan energi yang 

lebih besar dari pada Joule yaitu Kilo Watt Jam (kWh) 

1 kWh = 1000 Watt.Jam 

 = 1000 Watt.3600 sekon 

 = 3.600.000 Watt sekon 

 = 3.600.000 Joule 

1 kWh = 3,6 x 106 Joule 

 Penggunaan satuan kWh adalah satuan energi 

listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga alat ukur 

energi listrik disebut sebagai kWh meter. Untuk 

menghitung besarnya energi listrik yang terpakai dalam 

kehidupan sehari-hari ada dua cara yaitu sebagai berikut 

: 

1. Persamaan W = P.t. 

2. Menggunakan alat ukur kWh meter.  

 

Peningkatan Efesiensi Energi Listrik 

 Efesiensi pemakaian energi dapat ditingkatkan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengelompokkan lampu, untuk ruangan yang 

cukup besar perlu adanya grouping lampu 

dengan saklar tertentu sehingga tidak semua 

harus dihidupkan atau dimatikan tapi bisa 

sebagian saja, sehingga dapat menghemat 

penggunaan energinya. 

2. Rancangan sistem penglompokkan penyalaan 

harus disesuaikan dengan letak lubang cahaya 

yang dapat dimasuki cahaya alami pada siang 

hari. 

3. Mengurangi penerangan listrik yang 

berlebihan. 

4. Mengunakan lampu hanya pada saat 

diperlukan . 

5. Warnai dinding, lantai dan langit-langit dengan 

warna terang sehingga tidak menimbulkan 

penerangan yang berlebihan. 

6. Memasang lampu penerangan dalam jarak 

yang tepat dengan objek yang akan diterangi. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Diagram Alir Perhitungan 

 

Dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian 

tugas akhir secara sistematis.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

 

 

PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN  

 

Umum 

Bangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota 

Palembang terdiri dari tiga lantai. Lantai satu terdiri 

dari ruang Kepala Bidang, ruang Staf, ruang Kepala 

Seksi, ruang Kepala Sub Bagian, ruang Bendahara, 

ruang Staf Bendahara, gudang Arsip Bendahara, ruang 

kepala Seksi Umum, ruang Makan, ruang Sekretaris, 

gudang Arsip Sekretaris, ruang Kepala Sub Bagian, 

toilet umum, toilet ruangan, dan Dapur. Adapun lantai 

dua terdiri dari ruang Kepala Dinas, ruang Staf Dinas, 

ruang Rapat Dinas, gudang Arsip Dinas, ruang Makan 

Dinas, ruang Rapat Presentasi, ruang Kepala Bidang 

PNF, ruang Staf PNF, ruang Rapat PNF, ruang Kepala 

Seksi PNF, ruang Kepala Bidang SMP, ruang Kepala 

Seksi SMP, ruang Staf SMP, ruang Rapat SMP, gudang 

Arsip SMP, ruang Tamu, ruang Kepala Bidang TK/SD, 

ruang Staf TK/SD, ruang Rapat TK/SD, ruang Kepala 

Seksi TK/SD, ruang Makan. Lantai tiga terdiri dari 

ruang Serbaguna, ruang Kepala Bidang Pengawas, 

ruang Kepala Seksi pengawas, ruang Staf Pengawas, 

ruang Rapat Pengawas, gudang 1, gudang 2, ruang 

Kepala Bidang GTK, ruang Kepala Seksi GTK, ruang 

Staf GTK. Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang 

merupakan kantor yang baru dibangun maka dari itu 

sistem penerangan pada kantor tersebut perlu di 

evaluasi. Untuk mengevaluasi suatu sistem penerangan 

perlu mengetahui kondisi bangunan dari tempat 

dievaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUMPULAN DATA 

DATA : 

 DATA PANJANG, LEBAR DAN 
TINGGI TIAP RUANGAN 

 DATA JENIS LAMPU DAN 
ARMATUR 

 DATA PEMAKAIAN DAYA 

PEHITUNGAN: 

 INTENSITAS PENERANGAN (LUX) TIAP-TIAP 
RUANGAN  

 JUMLAH TITIK LAMPU DAN ARMATUR 

 BESARNYA ENERGI LISTRIK 

PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 

STUDI LITERATURE 

STUDI LAPANGAN 

 

MULA

I 

SELESA
I 

KESIMPULAN DAN SARAN 



Hairul Alwani et al. 

19 

 

 

Perhitungan Intensitas Penerangan   

 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Intensitas Penerangan di Kantor Dinas Pendidikan kota Palembang Lantai 1 

 

 
 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Setelah Menggunakan LED di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang Lantai 1 

 
 

Analisa Hasil Perhitungan   

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan 

sebagian besar ruangan didalam kantor Dinas 

Pendidikan Kota Palembang belum memenuhi Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Jumlah ruangan yang 

terdapat pada lantai 1 adalah 20 ruang, dan jumlah 

ruangan yang terdapat pada lantai 2 adalah 22 ruangan., 

lalu yang tedapat pada lantai 3 adalah 12 ruangan. Untuk 

jumlah ruangan pada lantai 1 yang memenuhi standar 

adalah 3 ruang dan yang belum memenuhi standar 

adalah 17 ruang. Akan tetapi sebagian besar ruangan 

lainnya masih belum memenuhi standar. Berdasarkan 

SNI, ruang sekretaris pada lantai 1 memiliki intensitas 

penerangan 350 lux. akan tetapi, dari hasil perhitungan 



Analisis Sistem Penerangan Dan Pemakaian Energi Listrik 

20 

 

ruang sekretaris  308. Hal in di karenakan lumen lampu 

yang di gunakan lebih kecil sehingga intensitas 

penerangan juga kecil.  

Untuk jumlah ruangan pada lantai 2 yang 

memenuhi standar adalah 10 ruang dan yang belum 

memenuhi standar adalah 12 ruang dan untuk jumlah 

ruangan pada lantai 3 yang memenuhi standar adalah 2 

ruang dan yang belum memenuhi standar adalah 10 

ruang. Menurut perhitungan yang telah dihitung oleh 

penulis maka lampu yang terpasang pada kantor dinas 

pendidikan kota Palembang yaitu lampu TL 36 watt dan 

lampu Downlight 10 watt masih sangat banyak yang 

belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penulis 

menyarankan untuk mengganti lampu yang terpasang 

dengan lampu LED (Light Emitting Diode) sesuai 

dengan yang telah dihitung oleh penulis, dapat dilihat 

ada tabel diatas. Alasan penulis memilih lampu LED 

dikarenakan memiliki daya yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan lampu yang telah terpasang dan 

memiliki lumen yang lebih besar sehingga dapat 

mengurangi pemakaian energi dan intensitas 

pencahayaan pada ruangan memenuhi standar. 

 

Perhitungan Daya Pada Perangkat Elektronik 

Penggunaan energi listrik pada kantor Dinas 

Pendidikan Kota Palembang yang terdiri dari beban 

penerangan, beban Air Conditioner (AC) beban televisi, 

beban Personal Computer (PC), beban dispenser dan 

beban lemari es. Total keseluruhan pemakaian energi 

listrik di kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang 

sebesar 17126,16 kWh/bulan. 

 

Perhitungan Energi Listrik Setelah Menggunakan LED 

Dikantor Dinas Pendidikan Kota Palembang 

memiliki jumlah total lampu sebanyak 402 buah lampu 

TL 2x36 watt dan Lampu Downlight 10 watt. Lampu TL 

36 watt terdiri dari 124 buah lampu dan Lampu 

Downlight 10 watt terdiri dari 278 buah lampu. Untuk 

menghemat pemakaian energi listrik yang digunakan 

pada kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang apabila 

lampu-lampu yang telah terpasang diganti dengan LED 

maka pemakaian daya listrik khususnya pada beban 

penerangan akan menurun dari pemakaian daya listrik 

sebelumnya. Lampu TL dengan daya 36 watt dan lampu 

Downlight diganti dengan lampu LED 9 watt, 13 watt, 

20 watt dan 23 watt. Dengan mengganti LED maka daya 

listrik yang digunakan menjadi lebih kecil dari 

sebelumnya dan menghasilkan lux yang lebih tinggi. 

Sebelum diganti dengan lampu LED pemakaian 

daya yang di pakai yaitu sebesar 1738,56 kWh/bulan 

dan setelah di ganti dengan menggunakan lampu LED  

pemakaian energi yang di pakai yaitu sebesar 1113,84 

maka di dapatkan penghematan energi sebesar 624,72 

kWh/bulan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai intensitas 

penerangan pada kantor Dinas Pendidikan Kota 

Palembang tidak sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI). 

2. Berdasarkan hasil perhitungan energi listrik yang 

digunakan di kantor dinas pendidikan kota 

palembang yaitu sebesar 17126,16 kWh/bulan dan 

penghematan yang dapat dilakukan setelah 

meggunakan lampu LED sebesar 624,72 

kWh/bulan. 

3. Intensitas yang didapatkan akan sesuai dengan SNI 

apabila lampu yang terpasang diganti dengan 

lampu LED 9 watt, 13 watt, 20 watt dan 23 watt. 

Saran 

1. Diharapkan kantor Dinas Pendidikan Kota 

Palembang melakukan perencanaan ulang. 

2. Penggunaan lampu TL dan Lampu Downlight 

dapat diganti dengan lampu LED yang dapat 

menghasilkan intensitas penerangan (lux) yang 

lebih besar dengan daya listrik yang lebih rendah 

sehingga dapat mengurangi pemakaian energi 

listrik yang berlebih. 
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ABSTRAK: Perkembangan pariwisata Indonesia saat ini sangat luar biasa, dikarenakan hampir seluruh daerah di 

Indonesia berbenah untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerahnya serta ditambah dukungan Pemerintah 

Indonesia akan Pariwisata. Pariwisata telah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah dan 

negara selain pajak dan tambang. Kelurahan Jelitik, Kabupaten Bangka merupakan daerah dengan potensi wisata 

pantai yang sangat besar dikarenakan banyak wisata pantai yang indah dan terdapat di wilayah Kelurahan Jelitik 

ini. Wisata pantai itu mulai dari Pantai Rambak, Pantai Tikus, Tanjung Pesona, Pesona Bay serta Pantai Tikus Mas 

yang sudah dikenal dan banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal di sekitar Bangka.  Permasalahan yang ada 

adalah belum adanya peta dan profil destinasi wisata Jelitik bagi pihak luar yang ingin mengetahui tentang 

destinasi wisata di Jelitik dan bisa diakses menggunakan Internet serta memperkenalkan objek wisata tersebut 

secara luas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal ini tentu membuat destinasi wisata tersebut hanya 

dikenal oleh masyarakat lokal, bukan oleh masyarakat luas. Pembuatan peta dan profil wisata ini akan 

menggunakan PhP dan MySQL agar dapat memudahkan dapat memudahkan akses menggunakan Internet dan 

memberikan informasi yang lengkap tentang destinasi wisata yang ada di Jelitik, Bangka. Dengan peta dan profil 

destinasi wisata ini diharapkan dapat memperkenalkan wisata di Jelitik secara luas kepada masyarakat 

memanfaatkan Internet serta diharapkan dapat membuat orang tertarik berkunjung ke Jelitik untuk mengunjungi 

objek wisata yang ada. Peta dan profil destinasi wisata akan dibuat dengan tampilan menarik dan data yang lengkap 

agar memudahkan bagi pengguna ketika menggunakan peta wisata Jelitik ini sehingga mereka mendapatkan 

informasi . 

Kata Kunci: Peta, Profil Destinasi, Wisata, PhP, MySQL 
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ABSTRACT: The development of Indonesian tourism today is very remarkable, because almost all regions in 

Indonesia clean up to attract tourists to visit the region and added support from the Government of Indonesia for 

Tourism. Tourism has become one of the ways to increase regional and state income other than taxes and mining. 

Kelurahan Jelitik, Bangka Regency is an area with great beach tourism potential due to many beautiful coastal 

tourism and is located in this Jelitik Village area. Coastal tourism starts from Rambak Beach, Tikus Beach, Tanjung 

Pesona Beach, Pesona Bay Beach and Tikus Mas Beach which is well known and widely visited by local people 

around Bangka. The existing problem is the absence of maps and profile of tourist destinations Jelitik for parties 

who want to know about tourist destinations in Jelitik and can be accessed using the Internet and introduce the 

object widely to increase tourist visit to Jelitik, Bangka tourism destination and know widely by people.  

This certainly makes the tourist destination is only known by local communities, not by the wider community. 

Making maps and profile of this tour will use PhP and MySQL in order to facilitate can facilitate access using the 

Internet and provide comprehensive information about tourist destinations in Jelitik, Bangka. With maps and 

profiles of tourist destinations is expected to introduce tourism in Jelitik widely to the public using the Internet and 

is expected to make people interested in visiting Jelitik to visit existing attractions. Maps and tourist destination 

profiles will be created with attractive views and complete data to make it easier for users when using this Tickle 

tourism map so they get the information.  

Keywords: Maps, Destination Profile, Travel, PhP, MySQL 
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PENDAHULUAN  

Pariwisata adalah salah satu aktivitas yang sangat 

di gemari oleh masyarakat untuk bisa berekreasi 

bersama keluarga dan teman-teman ditengah 

sibuknya kegiatan. Pariwisata juga merupakan aset 

penting bagi suatu daerah, karena dengan adanya  

Aset pariwisata tersebut, maka banyak orang 

mengenal dan mengetahui daerah tersebut. Di 

Kabupaten Bangka memiliki banyak aset-aset 

pariwisata yang menjadi simbol bagi Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. 

Dari aset pariwisata yang dimiliki oleh 

Kabupaten Bangka ada beberapa tempat yang 

masyarakat belum mengetahuinya dan ada juga 

masyarakat yang mengetahui aset pariwisata 

tersebut tetapi tidak mengetahui lokasi tempat 

pariwisata karena keterbatasan informasi yang 

tersedia terutama di Kabupaten Bangka. Sehingga 

masyarakat Kabupaten Bangka dan luar Bangka 

kurang mengetahui informasi dari aset-aset 

pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. 

Salah satu daerah yang memiliki banyak tempat 

wisata adalah Kelurah Jelitik yang memiliki daerah 

wisata Pantai yang sudah terkenal di Kabupaten 

Bangka tetapi belum diketahui secara luas di 

Kabupaten Bangka.Pantai tersebut antara lain Pantai 

Rambak, Tikus, Tanjung Pesona dan Tikus Mas. 

Karena itu diperlukan sebuah sistem informasi yang 

lengkap untuk memberikan informasi tentang wisata 

yang ada di Jelitik.  

Oleh karena belum tersedianya website 

pariwisata sehingga tempat wisata yang ada di 

Kabupaten Bangka hanya dipromosikan dari mulut 

ke mulut, serta dari website yang menampilkan 

gambar destinasi yang ada di Bangka dengan 

tampilan yang menarik. Hal ini tentu belum efektif 

sehingga jumlah wisatawan tidak meningkat serta 

hanya ada wisatawan lokal dari sekitar Bangka saja. 

Seharusnya dengan destinasi wisata yang banyak 

dan indah dapat membuat wisatawan lokal dan luar 

datang berkunjung ke Jelitik, Kabupaten Bangka. 

Dengan mengelola informasi pariwisata yang baik 

dan dapat diakses melalui Internet maka efek 

pariwisata dapat lebih berdampak bagi masyarakat 

Kabupaten Bangka serta meningkatkan ekonomi 

masyarakat.  Berdasarkan observasi lapangan, kami 

menemukan bahwa destinasi pariwisata di 

Kabupaten Bangka kurang dikenal secara luas 

dikarenakan tidak adanya pusat informasi yang 

lengkap dan baik sehingga orang dapat mengetahui 

dan mengenal serta tertarik datang ke Kabupaten 

Bangka Barat untuk berwisata. 

Melihat begitu pentingnya informasi dari 

sebuah aset pariwisata dan lokasi pariwisata di 

Jelitik, Kabupaten Bangka, maka untuk 

menyediakan informasi tersebut diperlukan website, 

karena website merupakan penyedia informasi yang 

dapat diakses semua kalangan menggunakan 

Internet. Penelitian ini akan membuat pusat 

informasi wisata berbasis website dengan 

menggunakan peta dan membangun profil wisata 

yang ada di Jelitik agar mudah dikenal oleh orang 

luas. Website ini akan dibangun dengan data yang 

lengkap dan  dengan tampilan yang menarik. 

 

METODE PENELITIAN 

Data, Informasi dan Sistem Informasi 

 Data merupakan deskripsi tentang benda, 

kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak 

mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara 

langsung kepada pemakai. Data juga dapat diartikan 

suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih 

lanjut untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna. 

Dan data inilah yang nantinya akan disimpan dalam 

database. Sedangkan Informasi adalah data yang 

telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau saat mendatang.  

Sistem informasi adalah kumpulan antara subsub 

sistem yang saling berhubungan yang membentuk 

suatu komponen yang didalamnya mencakup input-

proses-output yang berhubungan dengan pengolahan 

data menjadi informasi sehingga lebih berguna bagi 

pengguna [1]. 

 

Pariwisata 

Aliran pariwisata merupakan suatu bentuk 

interaksi antara wilayah penjana (pemasok)  dengan  

wilayah penerima.  Aliran pelancongan ini terbentuk 

mengingat wilayah penerima mempunyai surplus 

(kelebihan) dari segi komoditi seperti dayatarik 

wisata, sementara wilayah penjana pula mempunyai 

defisit, atau ada permintaan terhadap komoditi 

tersebut. 

Wilayah Asal -- yang merupakan tempat asal 

wisatawan --merupakan titik permulaan yang 

sekaligus  penamat aktivitas pariwisata.  Dalam 

aspek pemasaran, kawasan ini bisa artikan sebagai 

kawasan yang memasok permintaan karena wilayah 

penjana memiliki wisatawan.  Sedangkan wilayah 

penerima ‘menarik’ wisatawan dari wilayah penjana.  

Wilayah penerima memiliki ciri-ciri yang tidak 
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dimiliki  oleh wilayah penjana (Badaruddin dan 

Nikmatul,  2007: 33-34). 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML. Aplikasi-aplikasi 

yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan 

memberikan hasil pada web browser, tetapi 

prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server. 

PHP bersifat Open Source yang berarti dapat 

digunakan oleh siapa saja secra gratis. Mendukung 

banyak paket database seperti MySQL, Oracle, 

PostrSQL, dan lain-lain. 

 

MySQL  

MySQL adalah Relation Database Management 

System (RDBMS ) yang didistribusikan secara gratis 

di bawah lisensi GPL (General Public License). 

Beberapa database relasional yang menggunakan 

SQL adalah: MySQL, Oracle, Sybase, Microsoft 

SQL Server, Access, Ingres, etc. Meskipun sebagian 

besar sistem database menggunakan SQL, namun 

sebagian besar dari mereka juga memiliki ekstensi 

khusus yang hanya bisa digunakan di sistem masing-

masing. Namun demikian, perintah standar SQL 

seperti “Select”, “Insert”, “Update”, “Delete”, 

“Create”, dan “Drop” dapat digunakan untuk 

melakukan hampir semua hal yang perlu dilakukan 

terhadap sebuah database. 

 

Gambaran Umum Sistem 

 Dengan sistem informasi pariwisata ini, 

pengolalaan pariwisata lebih ditekankan pada 

pemanfaatan  Internet dan smartphone berbasis 

android sehingga semua orang dapat mengetahui 

wisata yang ada di Jelitik, Kabupaten Bangka. Hal 

ini karena potensi pariwisata di Kabupaten Bangka 

Barat cukup tinggi dikarenakan banyak destinasi 

wisata yang banyak dikenal dan dikunjungi 

wisatawan.  

Untuk membangun website pariwisata dapat 

menggunakan PHP dan MySQL serta merancang 

tampilan yang menarik sehingga orang tertarik 

dengan informasi dalam website pariwisata yang 

dibangun. Selain itu, data dalam website pariwisata 

ini haruslah lengkap sehingga orang merasa senang 

dan tertarik berkunjung ke wisata yang ada di Jelitik, 

Kabupaten Bangka 

 

Spesifikasi sistem 

 Spesifikasi dari sistem yang dibuat pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Seluruh data sistem pariwisata akan 

tersimpan secara terpusat dan terstruktur pada 

sebuah database menggunakan MySQL 

2. Untuk mengakses database tersebut 

dikembangkan dalam bentuk web database 

yang dihubungkan internet serta dapat 

diakses melalui website 

3. Untuk tampilan website dirancang agar 

memiliki tampilan yang menarik dengan data 

pariwisata Jelitik yang lengkap untuk 

disampaikan kepada pengunjung  

 

Perancangan Perangkat Lunak 

 Blok fungsional dari sistem yang dibuat pada 

penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat pada 

gambar 1 dibawah ini. 

 
Gambar 1. Arsitektur Peta Wisata Jelitik 

 

 Pada Gambar 3.3 dapat dilihat ada Admin yang 

mengatur sistem pariwisata Jelitik ini secara online  

dan melakukan pengelolaan data pariwisata ketika 

ada acara atau event yang dapat menarit minat orang 

untuk berkunjung. Masyarakat dapat mengakses 

sistem pariwisata melalui Internet sehingga bisa 

mengetahui informasi wisata yang ada di Jelitik, 

Kabupaten Bangka.  

Peta wisata kawasan Jelitik dapat dilihat pada 

Gambar 2. Pada Gambar 2, dapat dilihat letak pantai 

pantai tersebut berdekatan dan masing masing pantai 

mempunyai kelebihan tersendiri. Guna peta wisata 

ini memperlihatkan bahwa kawasan Jelitik 

mempunyai banyak pantai yang indah untuk 
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dikunjungi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. 

Jelitik dapat fokus untuk pengembangan wisata 

pantai mereka untuk menarik wisatawan datang 

berkunjung.  

 

 
Gambar 2. Peta Kawasan Wisata di Jelitik 

 

Pada Gambar 3. dapat dilihat salah satu 

keindahan Pantai Tanjung Pesona di Jelitik yang 

sudah terkenal di Bangka dan di luar.  

 

 
Gambar 3. Pantai Tanjung Pesona 

( www.agoda.com) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peta wisata Jelitik ini akan memberikan 

gambaran mengenai lokasi wisata yang ada di Jelitik 

dan bagaimana rute untuk menuju lokasi tersebut 

baik ari bandara maupun darin pusat kota. Website 

ini selain berisikan peta wisata juga akan 

menunjukkan profil wisata dan fasilitas yang 

ditawarkan oleh tempat wisata yang ada di Jelitik. 

Dengan adanya website ini diharapkan akan 

memudahkan orang dalam berkunjung ke Jelitik dan 

pantai pantai nyang ada di Jelitik.  Didalam website 

memuat spot foto yang  menarik dan terdapat 

informasi mengenai tempat wisata seperti informasi 

deskripsi pantai, fasilitas tempat wisata, dan lain 

sebagainya. Pembuatan website pariwisata berfungsi 

untuk mengenalkan pariwisata yang terdapat di 

Kelurahan Jelitik agar lebih dikenal oleh wisatawan 

lokal dan mancanegara. Sehingga wisatawan dapat 

dengan mudah mengetahui tempat wisata yang 

menarik untuk dikunjungi.  

 

Gambar 4. Tampilan Website Peta Wisata Jelitik 

Pada Gambar 4 dapat dilihat tampilan utama 

website wisata Jelitik yang menampilkan foto 

pemandangan yang akan menarik wisatawan untuk 

berkunjung. Website ini juga berisikan profil tempat 

wisata yang ada di Jelitik, Bangka sehingga 

memudahkan pengunjung mengetahui tentang lokasi 

wisata pantai yang ada di Jelitik.  

 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Depan  
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Peta Dan Profil Destinasi Wisata Jelitik Di Kabupaten Bangka Berbasis Php Dan Mysql 

 

25 

 

Pada Gambar 5 dapat dilihat tampilan utama foto 

tentang Pantai tentang indahnya pantai di Jelitik 

yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung 

 

 
Gambar 6. Laman Deskripsi Lokasi Wisata Di 

Jelitik 

 

Pada Gambar 6, merupakan halaman untuk 

informasi profil dari wisata pantai yang ada di Jelitik 

dengan tambahan Puri Tri Agung sebagai spot 

tempat wisata yang menarik. Dengan tampilan ini 

dapat menarik orang untuk berkunjung dan 

mendapatkan informasi yang lengkap tentang 

destinasi wisata yang ada di Jelitik.  

 

 
Gambar 7. Contoh Profil Pantai Tanjung Pesona 

Pada Gambar 7. dapat dilihat bagaimana profil 

wisata pantai tanjung Pesona yang ada di Jelitik, 

Bangka. Profil ini dibuat dengan tujuan agar 

wisatawan lebih mengenal tentang Pantai Tanjung 

Pesona dan orang luar yang belum mengetahui 

tentang Pantai Tanjung Pesona dapat tertarik untuk 

datang setelah melihat profil dan foto foto dari Pantai 

Tanjung Pesona ini.   

Pada Gambar 8 merupakan koleksi video dari 

pemandangan yang ada di pantai – pantai yang ada 

di Jelitik yang memungkinkan orang tertarik untuk 

berkunjung. Video ini diambil dari youtube dan 

dibuat link sehingga bisa langsung dibuka di website 

ini. Dengan adanya fitur video ini diharapkan lebih 

menarik orang untuk datang. Video juga akan dipilih 

sehingga video yang benar benar menarik yang akan 

ditampilkan untuk pengunjung website ini.   

 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Fitur Video 

 

 

 
Gambar 10. Tampilan Lokasi Pantai Tanjung 

Pesona 

 

Pada Gambar 10 menunjukkan lokasi Pantai 

Tanjung Pesona menggunakan satelit serta akan 

dikembangkan menggunakan Google Maps. Dengan 

begitu akan memudahkan dalam memberikan peta 

destinasi wisata yang ada di Jelitik 

 

 



Ghiri Basuki Putra, et al. 

26 

 

Pengujian dan Analisa yang akan dilakukan 

 Dalam tahapan ini dilakukan pengujian terhadap 

sistem yang telah dibuat dengan cara memeriksa 

sistem yang dibangun, memeriksa integrasi sistem 

dengan jaringan Internet dan aplikasi android, dan 

menguji apakah sistem telah siap digunakan. Untuk 

pengujian sisetm bimbingan secara keseluruhan akan 

dilakukan tahapan berikut ini, yaitu: 

1. Pengujian data destinasi wisata di Jelitik, Bangka 

apakah telah sesuai lengkap 

2. Pengujian upload data tampilan wisata informasi 

yang dikirimkan di web database dapat sesuai 

dengan yang dikirimkan oleh admin. 

3. Pengujian web database sudah terkoneksi dengan 

Internet untuk sistem informasi wisata ini 

Pengujian penggunana sistem informasi wisata ini 

oleh pengguna apakah sistem telah berjalan dengan 

baik di website 

 

KESIMPULAN  

Website ini dibangun menggunakan PhP dan 

MySQL untuk memudahkan dalam pengelolaan 

website serta dapat diakses dengan Internet. MySQL 

digunakan untuk database panati, hotel  dan lain lain. 

Website ini memberikan informasi tentnag peta 

destinasi wisata yang ada di Jelitik yaitu Pantai 

Rambak, Tikus, Tanjung Pesona, Pesona Bay dan 

Tikus Mas. Peta ini untuk memudahkan wisatawan 

dalam berkunjung ke Jelitik dan menikmati 

keindahan wisata pantai yang ada di Jelitik. Dengan 

website ini diharapkan pengunjung mendapatkan 

informasi yang lengkap ketika berkunjung ke Jelitik 

dan mengetahui tentang destinasi wisata pantai yang 

ada di Jelitik. Dengan website ini diharapkan dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jelitik dan 

memperkenalkan wisata pantai yang di Jelitik. 

Website ini juga menginformasikan profil dan 

fasilitas yang ada di pantai- pantai tersebut. 
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ABSTRACT: The development of telecommunication technology is currently very rapidly. The requirement for more 

reliable technology is needed to support requirement for network that require speed access and capacity. Long Term 

Evolution (LTE) technology is one of the answers for it. The main point must be considered by an operator on the 

deployment of Long Term Evolution (LTE) network is from the frequency side, both frequency used and width of the 

frequency (bandwidth). This caused by the effect of capacity side and the network service coverage side. This research 

will provide overview and recommendation to telecommunication operators for the deployment of LTE networks in a 

particular service area. Modeling analysis that be used in this research are coverage planning and capacity planning 

with cost-hatta model approach on the calculation of path loss. The sample area that will be checked in prabumulih area. 

The research result with coverage planning is found that higher frequency used, will impact to more sites are needed, 

which this study compare of 3 frequencies that are often used on LTE which are 700 MHz, 1800 MHz and 2300 MHz. 

While on the capacity planning side, it is found that wider bandwidth usage, will get fewer sites on LTE network 

deployment whereas the bandwidth used in this research are 5MHz, 10 MHz, 15MHz, and 20 MHz. 

 

Keywords: LTE, Coverage, Capacity, Planning, Cost-Hatta 

 

ABSTRAK: Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini sangat pesat. Kebutuhakan akan teknologi yang lebih 

handal sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan akan jaringan yang memerlukan kecepatan akses dan kapasitas 

yang lebih besar. Teknologi Long Term Evolution (LTE) merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan tersebut. Hal 

utama yang harus diperhatikan oleh suatu operator dalam penggelaran jaringan Long Term Evolution (LTE) yaitu dari 

sisi frekuensi, baik itu frekuensi yang digunakan maupun lebar bandwidth frekuensi. Hal ini dikarenakan akan 

berpengaruh pada sisi kapasitas dan juga dari sisi coverage layanan suatu jaringan. Pada penelitian ini akan memberikan 

gambaran dan rekomendasi kepada operator telekomunikasi di dalam penggelaran jaringan LTE di suatu daerah layanan 

tertentu. Pemodelan analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan coverage planning dan capacity planning 

dengan pendekatan Cost – Hatta pada perhitungan path loss-nya. Daerah sample yang akan diteliti yaitu area prabumulih. 

Hasil dari penelitian dengan coverage planning didapatkan bahwa penggunaan frekuensi kerja semakin tinggi, maka 

dibutuhkan jumlah site yang semakin banyak, dimana pada penelitian ini menggunakan perbandingan 3 frekuensi kerja 

yang sering digunkan pada LTE yaitu 700 MHz, 1800 MHz dan 2300 MHz. Sedangkan pada sisi capacity planning 

didapatkan bahwa penggunaan bandwidth yang semakin lebar, akan didapatkan jumlah site yang lebih sedikit pada 

penggelaran jaringan LTE dimana pada penelitian ini badwidth yang digunakan adalah 5MHz, 10 MHz, 15MHz, dan 20 

MHz. 

 

Keywords : LTE, , Coverage, Kapasitas, Perencanaan, Cost-Hatta 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi telekomunikasi berkembang 

begitu cepat. Disamping itu, kebutuhan konsumen terhadap 

informasi juga semakin besar dan juga tingkat pertumbuhan 

penggunaan data sangat tinggi. Kebutuhan akan data yang 

semakin meningkat harus diimbangi dengan kecepatan data  

yang semakin meningkat. Untuk mengatasinya, The Third 

Generation Project (3 GPP) mengembangkan teknologi 

komunikasi bergerak yang dikenal sebagai teknologi Long 

Term Evolution  (LTE). (Firmawan dan Oktaviana, 2016) 

Dalam system kerjanya, teknologi LTE memberikan 

beberapa alternatif alokasi frekuensi yang dapat digunakan 
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seperti 700, 850, 900, 1800, 2100 dan 2600 MHz dan dengan 

lebar pita yang dapat disesuaikan yaitu 5, 10, 15 dan 20 MHz 

(Kuncoro, 2016). Dari fleksibilitas frekuensi yang digunakan 

memberikan kemudahan pada operator dalam 

mengimplementasikan teknologi LTE. 

 Adanya upaya pemerintah dalam menata ulang 

frekuensi serta akan diadakannya tender lelang frekuensi 

untuk Implementasi LTE, maka diperlukan adanya 

penelitian untuk mengetahui pengaruh frekuensi kerja LTE 

terhadap jumlah sel, performansi dan sebagainya. Dalam 

hal ini, penelitian bertujuan untuk mengatahui jumlah sel 

yang diperlukan terhadap frekuensi kerja yang berbeda. 

Dengan jumlah sel tersebut, operator dapat memperkirakan 

besarnya CAPEX yang diperlukan dalam penggelaran 

suatu jaringan  

Pada perencanaan jaringan LTE ini akan digunakan 2 

macam metode yaitu coverage planning dan capacity 

planning. Coverage planning yaitu metode perencanaan 

jaringan yang tujuan utamanya adalah pemenuhan 

coverage sinyal di luasan suatu area, dimana pada 

penelitian ini propagasi sinyalnya menggunakan metode 

Cost-Hatta. Capacity planning yaitu metode perencanaan 

jaringan yang tujuan utamanya yaitu pemenuhan layanan 

pada setiap user (kapasitas jaringan) 

Dalam penelitian ini daerah Prabumulih, Sumatera 

Selatan yang memiliki beberapa variasi kategori area 

(Dense Urban, Urban, rural). Disamping itu, pada 

penelitian ini juga akan memperhitungkan jumlah sel yang 

dibutuhkan pada beberapa frekuensi kerja LTE dan juga 

pada beberapa lebar bandwith frekuensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi  perencanaan jaringan LTE pada 

penelitian ini, mengambil tempat di daerah Prabumulih. 

Berikut ini adalah gambaran peta dari Kabupaten 

Prabumulih: 

Gambar 2.1 Luas Daerah Prabumulih 

Letak geografis kota Prabumulih  antara 3o 20’09,1” 

– 3034’24,7” Lintang Selatan dan 104007’ 50,4” – 

104019’41,6” Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 

434,50 KM2 dengan jumlah populasi ± 160.000 jiwa. Kota 

ini merupakan salah satu kota administratif di propinsi 

Sumatera Selatan. 

 

Tabel 2.1 Luas wilayah dan kepadatan penduduk kota 

Prabumulih 

Pada penelitian ini akan digunakan metode 

penelitian seperti diagram alir di bawah ini: 

 

 
Gambar 2.2 Metodologi Perencanaan Jaringan LTE 

 Mulai 

Pengumpulan Data: 

 Jumlah Penduduk 

 Luasan Area  

 Spesifikasi Perangkat,dll 

 

Menentukan 

MAPL 

Mencari (d) jarak 

dng Cost-Hatta 

Mencari Sel Size 

Mencari Jumlah 

Sel 

Prediksi Jumlah 

Pelanggan 

 (Throughput / 

Session) 

 

Single User 

Throughput SUT 

 

Network 

Throughput 

 
MAC 

Throughput 

 

Cell Throughput 

Jumlah Sel yang 

dibutuhkan 

 

Analisa Coverage Planning 

dan Capacity Planning 

Penarikan Kesimpulan 

 

Selesai 

Coverage Planning Capacity Planning 

BW : 5; 10; 20 

fc = 700 MHz; 1800 

MHz and 2300 

MHz 

K
ecam

atan
 

L
u

as w
ilay

ah
 

(k
m

2
)  

Kepadatan penduduk per 

(km2) 
  

2011 2012 
201

3 
2014 

Type 

area 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

RKT  72.34 155 159 162 164 Rural 

Prabu

mulih 

timur 

134 447 461 475 488 
Sub 

urban 

Prabu

mulih 

selatan 

96.78 180 181 183 185 
Sub 

urban 

Prabu

mulih 

barat 

61.34 470 486 488 488 Urban 

Prabu

mulih 

utara 

11.04 
2.88

9 

2.87

6 

2.8

81 
2.901 

Dense 

urban 

Camba 58.96 282 279 286 289 Rural 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
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Coverage Planning 

Tahapan awal dalam perencanaan jaringan LTE di 

suatu wilayah adalah menentukan cell radius dan perkiraan 

jumlah eNodeB. Tahapan ini dikenal dengan istilah  

Coverage Planning. Hal pertama yang harus dihitung adalah 

MAPL (Maximum Allowable Path Loss) antara UE dan site 

dengan rumus sebagai berikut: 

a. Margin Fade - L(R) - G(R) + MAPL - EIRP =ity RxSensitiv                                                                                      

.                                                                                (2.1) 

b. Margin Fade - L(R) - G(R) +ity RxSensitiv - EIRP = MAPL                                                                                 

.                                                                                (2.2) 

c. NT + Nf + SNR =ity RxSensitiv                                 (2.3) 

 

d. L(T) - G(T) + P(T) = EIRP                                         (2.4) 

 

keterangan: 

 

- MAPL (MaxPathLoss) : Path loss maximum (dB) 

- EIR     : Effective Isotropic radiated Power 

receiver (dB) 

- SNR     : Signal-to-Noise Ratio (dB) 

- Nf     : Noise figure receiver (dB) 

- NT     : Thermal noise (dBm) 

- P(T)    : daya maksimum transmitter (dBm) 

- G(T)    : gain antena transmitter (dB) 

- L(T)    : loss kabel / konektor transmitter 

- Fade margin    : batas fading sinyal diterima (dB) 

Perhitungan MAPL pada penelitian ini menggunakan 

parameter yang tercantum pada ECC report dan Huawei 

seperti table berikut: 

Tabel 2.2 Parameter Uplink Budget 

Parameter Uplink Satuan Value 

Tx Power dBm 23 

Tx Antenna gain dB 0 

Body loss dB 2 

e.i.r.p. dBm 21 

Rx Noise Figure dB 3 

Receiver Noise = KTB x NF dBm -102,215 

SINR dB -3,3 

Fade Margin dB 9 

Interference margin dB 3 

Rx antena gain dB 17 

Feeder Loss dB 2 

 

Tabel 2.3 Parameter Downlink Budget 

 

Parameter Downlink Satuan Value 

Tx Power dBm 46 

Tx Antenna gain dB 17 

Cable loss dB 2 

e.i.r.p. dBm 61 

Rx Noise Figure dB 7 

Receiver Noise = KTB x NF dBm -102,215 

SINR dB -2 

Fade Margin dB 9 

Interference margin dB 8 

Rx antena gain dB 0 

Body Loss dB 2 

 

Cost-Hatta Model 

 

Pada penelitian ini, rumus propagasi gelombang yang 

digunakan yaitu menggunakan model Cost 231-Hatta 

sebagai berikut: 

C + (d) 10 log B +A  = (dB) Lp                (2.5) 

dimana: 

(hms) a - (hb) 10 log 13.28 - (fc) 10 log 33.9 + 46.3 =A     (2.6) 

(hb) 10 log 6.55 - 44.9 = B                (2.7) 

SU 0.8]-log(f) [1.56-0.7](hms)-log(f) [1.1 =a(hms)  

C=   { 0 𝑑𝐵     𝐹𝑜𝑟 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛
       3 𝑑𝐵    𝐹𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛

 

 

keterangan: 

fc  : frekuensi kerja antara 150-1500 MHz 

(hb)   : tinggi effektif antena transmitter (BS) sekitar 40 

m 

(hMS)   : tinggi efektif antena receiver (MS) sekitar 1-1,5 

m 

d : jarak antara Transmiter-Receiver (km) 

Lu/L  : redaman lintasan 

a(hMS) : faktor koreksi untuk tinggi efektif antena MS 

sebagai fungsi dari     luas daerah yang dilayani. 

 

Tahap selanjutnya setelah didapatkan nilai MAPL adalah 

menghitung jarak antara eNodeB dengan UE dan 

didapatkan sebagai berikut 
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Tabel 2.4 Jarak site ke UE 

 

Frekuensi 
Jarak (d) 

Uplink Downlink 

700 MHz 2,51 Km 11,48 Km 

1800 MHz 1,04 Km 4,89 Km 

2300 MHz 0,87 Km 3.98 Km 

 

Cell size  

Pada perhitungan cell size, akan didapatkan jarak terjauh 

yang diinginkan antara eNodeB dengan UE. Dengan kata 

lain,  cell size memberikan luasan area sebuah. Perhitungan 

menggunakan persamaan (2.6) sebagai berikut : 

 

Cell radius 

 

 
 

 

 

       2d 2,6=L                           (2.8) 

 

Hasil perhitungan menunjukkan luasan size untuk 

area Prabumulih adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.5 luasan site uplink dan downlink pada wilayah 

Prabumulih 

wilayah Freq 
luas 

wilayah* 

luasan site  

Uplink Downlink 

kota 

palembang 

700 

MHz 

434.46 

Km 

13,052 

Km²  

59,696 

Km² 

1800 

MHz 

434.46 

Km 

5,408 

Km² 

25,428 

Km² 

2300 

MHz 

434.46 

Km 

4,524 

Km² 

20,696 

Km² 

 

Sehingga jumlah sel dan sites yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.6 Jumlah sel dan site yang dibutuhkan Coverage 

Planning 

 

Frekuensi 
jumlah sel Jumlah site 

Uplink Downlink Uplink Downlink 

700 MHz 99 21 33 7 

1800 

MHz 
240 51 80 17 

2300 

MHz 
288 63 21 21 

 

 Capacity Planning 

 
Capacity planning adalah suatu teknik perencanaan 

jaringan untuk menghitung atau merencanakan jumlah site 

yang akan dibangun dengan memperhatikan kebutuhan 

trafik pelanggan di suatu daerah.  

Langkah-langkah capacity planning yaitu: perencanaan 

jumlah pelanggan (forecasting); perhitungan network 

throughput; perhitungan throughput per cell, dan 

perhitungan jumlah site yang dibutuhkan. 

 

Perencanaan Jumlah Pelanggan 

Untuk menentukan Capacity Planning, terlebih dulu 

harus diketahui jumlah pelanggan yang akan dilayai oleh 

jaringan yang akan dibangun Pada capacity  planning 

digunakan metode single user throughput dimana pada 

metode ini akan diolah nilai total user LTE dengan total  

throughput tiap  user  untuk mendapatkan nilai total 

throughput pada kota Prabumulih untuk 5 tahun kedepan. 

Total user dan prediksi jumlah user dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 
tr)1(P Pt 0                        (2.9) 

 

keterangan: 

Pt : Traffic Prediction 

T : Waktu 

R : Kontanta 

 

Tabel 2.7 Estimasi Jumlah Pelanggan area Prabumulih 

 

Daerah 
3G 

Penet 

3G PT 

X Penet 

LTE 

Penet 

Jumlah 

Penduduk 

Total User 

LTE 

Prabu 

mulih 
0.3 0.159 1.5 174477 12483.82935 

Total   12483.82935 

 

Tabel 2.8 Prediksi Jumlah Pelanggan area Prabumulih 

 

Juml

ah 

user 

TAHUN 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12484 12610 12737 
1286

7 
12996 

1312

7 

 

Perhitungan Throughput per session didasarkan pada 

parameter service model milik vendor Huawei seperti 

ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut: 
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Tabel 2.9 Services Model Uplink 

 

Traffic 

Parameters 

Uplink 

Bearer 

Rate 

Session 

Time 

Session 

Duty 

Ratio 

BLE

R 

VoIP 26,9 80 0,4 1% 

Video Phone 62,53 70 1 1% 

Video Conference 62,53 1800 1 1% 

Real time Gaming 31,26 1800 0,2 1% 

Streaming Media 31,26 3600 0,05 1% 

Signaling 15,53 7 0,2 1% 

Browsing 62,53 1800 0,05 1% 

FTP 140,69 600 1 1% 

Email 140,69 50 1 1% 

P2P Sharing 250,11 1200 1 1% 

 

Tabel 2.10 Services Model Downlink 

 

Traffic 

Parameters 

Downlink 

Bearer 

Rate 

Sessi

on 

Time 

Session 

Duty 

Ratio 

BLER 

VoIP 26,9 80 0,4 1% 

Video Phone 62,53 70 1 1% 

Video Conference 62,53 1800 1 1% 

Real time Gaming 125,06 1800 0,4 1% 

Streaming Media 250,11 3600 0,95 1% 

Signaling 15,63 7 0,2 1% 

Browsing 250,11 1800 0,05 1% 

FTP 750,34 600 1 1% 

Email 750,34 50 1 1% 

P2P Sharing 750,34 1200 1 1% 

 

Berdasarkan parameter-parameter service pada tabel 

2.9 dan 2.10 throughput per session nya dapat dihitung 

dengan persamaan di bawah ini: 

 

ratioduty session ×mesession ti×BR=
Session

Throughput
     

                              









BLER - 1

1
x                    (2.10) 

 

Keterangan: 

Throughput/ session : kebutuhan throughput minimal 

yang harus disediakan jaringan agar 

kualitas layanan terjaga (Kbit) 

Bearer Rate    : data rate yang harus disediakan oleh 

application layer (IP) (Kbps) 

Session Time  : rata-rata durasi setiap layanan 

Session duty ratio   : rasio data yang dikirimkan pada tiap 

sesi 

BLER : block error rate yang diizinkan dalam satu 

sesi 

 

Throughput / session dihitung dari dua arah, yaitu Uplink dan 

Downlink berdasarkan tipe layanan, seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 2.11. 

  

Tabel 2.11 Throughput per Layanan 

 

User behavior 
Throughput/Sesion 

UL DL 

Voip 869.5 869.5 

Video Phone 44213 4421.3 

Video Conference 113690.9 113690.9 

Real Time 

Gaming 
11367.3 90952.7 

Streaming Media 5683.6 864016.4 

Signalling 22.1 22.1 

Browsing 5684.5 22737.3 

FTP 85266.7 454751.5 

Email 7105.6 11368.8 

P2P Sharing 303163.6 909503 

Total 537275.1 2472333.5 

 

Selain throughput/session, dihitung juga Single User 

Troughtput (SUT) yang memberikan gambaran berapa 

banyak kebutuhan throughtput untuk setiap layanan. SUT 

dihitung dengan persamaan 2.11 sebagai berikut :  

 

3600

_
session

throughput

 =(IP) SUT

 















ratetrationxBHSAxpene

 

      Ratio AveragePeak   1x                    (2.11) 

 

Keterangan: 

Sut (IP)  : Single user throughput (IP) 

BHSA  : Service attempt in busy hour 

Penetration rate : Penetrasi penggunaan layanan 

berdasarkan tipe daerah 

Peak to average ratio: Estimasi kelebihan beban pada 

traffic 

 

Adapun parameter yang dibutuhkan untuk menghitung SUT 

diantaranya adalah pa Traffic Model yang dibedakan 

berdasarkan tipe daerah, seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 2.12 Traffic Model Berdasarkan Tipe Daerah 

 

User 

Behavior 

Dense 

Urban 
Urban Sub-Urban 

Pene

terati

on 

Rati

o 

BH

SA 

Pene

terati

on 

Rati

o 

BHS

A 

Penete

ration 

Ratio 

BH

SA 

VoIP 
100

% 
1.4 

100

% 
1.3 50% 1 

Video 

Phone 
20% 0.2 20% 0.16 10% 0.1 

Video 

Conferen 
20% 0.2 15% 0.15 10% 0.1 

Real 

Time 

Gaming 

30% 0.2 20% 0.2 10% 0.1 

Steaming 

Media 
15% 0.2 15% 0.15 5% 0.1 

Signaling 40% 5 30% 4 25% 3 

Bwosing 
100

% 
0.6 

100

% 
0.4 40% 0.3 

FTP 20% 0.3 20% 0.2 20% 0.2 

Email 10% 0.4 10% 0.3 10% 0.2 

P2P 

Sharing 
20% 0.2 20% 0.3 20% 0.2 

 

Selain Traffic Model, SUT membutuhkan asumsi 

berapa kelebihan beban traffic puncak pada jaringan. 

Kelebiha ini dikenal dengan istilah peak to average ratio. 

Nilai-nilai peak to average ratio berdasarkan tipe daerah 

ditunjukkan pada Tabel 2.13 berikut. 

 

Tabel 2.13 Peak to average Ratio Berdasarkan Tipe Daerah  

 

Morphology Dense 

Urban 

Urban Suburban Rural 

Peak to Average 

Ratio 

40% 20% 10% 0% 

 

Hasil perhitungan SUT untuk berbagai tipe daerah 

dtunjukkan pada tabel 2.14. 

 

Tabel. 2.14 Total single user throughput 

 

Trafik 

parament

er 

Dense urban Urban Suburban 

UL DL UL DL UL DL 

Voip 
1704

,22 

1704

,22 

1356

,42 

1356,

42 

4782

25 

478

225 

Video 

Phone 

2475

928 

2475

928 

1697

779 

16977

792 

4863

43 

486

343 

Video 

Confrenc

e 

6366

6904 

6366

6904 

3069

654 

30696

543 

1250

5999 

125

059

99 

Real 

Time 

Gaming 

9548

532 

7640

0268 

5456

304 

43657

296 

1250

403 

100

047

97 

Streamin

g Media 

2387

112 

3628

8688

8 

1534

572 

23328

4428 

3125

98 

475

209

02 

Signallin

g 

61,8

8 

61,8

8 

3182

4 
31824 

1823

25 

182

325 

Browsin

g 

4774

,98 

1909

9332 

2728

,56 

10913

904 

7503

54 

300

132

36 

FTP 
7162

4028 

3819

9126 

4092

802 

21828

072 

3751

7348 

200

090

66 

Email 
3979

136 

6366

528 

2558

016 

40927

68 

1563

232 

250

113

6 

P2P 

Sharing 

1697

7161

6 

5093

2168 

2182

7,78 

65484

216 

1333

9198

4 

400

181

32 

Total 

3888

6405

6 

1611

7637

76 

3423

1,71 

13095

73174 

1994

9602

2 

708

268

968 

Single 

Through

put 

1080

1779

33 

4477

1216 

9508

807 

36377

03262 

5541

5561

7 

196

741

38 

 
Setelah mengetahui nilai dari single user throughput 

(SUT), selanjutnya dapat dihitung nilai total throughput pada 

sisi uplink maupun downlink dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

SUT  x ULJP =  ULThroughputNetwork          (2.12) 

 

SUT DL x JP = DL ThroughputNetwork          (2.13) 

 

Keterangan: 

Network Throughput UL: Uplink network throughput (IP) 

Network Throughput DL: Downlink network throughput 

(IP) 

JP  : Jumlah pelanggan berdasarkan hasil 

forecasting 

UL SUT  : Jumlah uplink throughput yang harus    

                               dipenuhi oleh single user pada tiap tipe              

                                daerah tertentu 

DL SUT  : Jumlah uplink throughput yang harus  

                               dipenuhi oleh Single user pada tiap tipe   

                              daerah tertentu 

 

Setelah didapatkan single user throughput 
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(SUT), akan dihitung jumlah throughput yang 

dibangkitkan di suatu area layanan. Jumlah throughput 

ini dikenal dengan istilah Network Throughput yang 

dihitung dengan menggunakan persamaan 2.12 dan 2.13, 

dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 2.15 hasil perhitungan network throughput 

 

Item 
Prabumulih 

UL (Kbit) DL (Kbit) 

total target user 13.127 

network throughput 1,248,233,148 4,775,259,184 

 

Cell throughput 

Perhitungan nilai cell throughput dilakukan untuk 

mengetahui kapasitas uplink dan downlink pada satu sel. 

Perhitungan uplink dan downlink MAC throughput 

dilakukan menggunakan Perhitungan uplink dan downlink 

MAC throughput yang dilakukan menggunakan persamaan 

(2.14) dan (2.15) dibawah ini: 

 

bits Code x NrREUL) -(NRE = CRC +t  throughpuMAC UL

1000 x C x Nrb x rate Codex              (2.14) 

 

bits Code x NrREUL) -(NRE = CRC +t  throughpuMAC DL

1000 x C x Nrb x rate Codex                 (2.15) 

 

Keterangan: 

UL MAC Trough : Uplink MAC layer throughput  

DL MAC Trough : Downlink MAC layer throughput 

CRC  : Cyclic Redundancy Check (24 bits) 

NRE  : Jumlah resouce element (RE) dalam 1 

ms  (168) 

NcRE   : Jumlah control chanel RE dalam 1 ms 

(36) 

NrRE  : Jumlah reference signal RE dalam 1 

ms (12) 

NrReUL  : Jumlah reference signal Re dalam 1 

ms pada uplink (24) 

Code bits : Modulation efficiency 

Code Rate : Channel coding rate 

Nrb  : Jumlah resouce blok yang akan 

digunakan 

C  : Mode antena MIMO 

Tabel 2.16 Average SINR distribution  

 

MCS 
Code 

bits 

Code 

rate 

SINR 

Prob 

MAC  

throughput 

UL 

MAC  

throughput 

DL 

QPSK 

1/3 
2 0,33 0,28 4751976 3959976 

QPSK 

½ 
2 0,5 0,25 7199976 5999976 

QPSK 

2/3 
2 0,67 0,17 9647976 8039976 

16QAM 

1/3 
4 0,33 0,13 9503976 7919976 

16QAM 

½ 
4 0,5 0,1 14399976 11999976 

16QAM 

4/5 
4 0,8 0,05 23039976 19199976 

64QAM 

½ 
6 0,5 0,01 21599976 17999976 

64QAM 

2/3 
6 0,57 0,01 24623976 20519976 

 

Selanjutnya menghitung cell throughput 

menggunakan persamaan 2.16 berikut: 

 

 Throughput MAC × Pi = Throughput Average Cell   (2.16) 

 

Tabel 2.17 data cell average throughput 

 

SINR 

Prob 

(Pi) 

MAC throughput (Ri) cell averageth roughput 

Uplink Downlink Uplink Downlink 

0,28 4751976 3959976 1330553,3 1108793,28 

0,25 7199976 5999976 1799994 1499994 

0,17 9647976 8039976 1640155,9 1366795,92 

0,13 9503976 7919976 1235516,9 1029596,88 

0,1 14399976 11999976 1439997,6 1199997,6 

0,05 23039976 19199976 1151998,8 959998,8 

0,01 21599976 17999976 215999,76 179999,76 

0,01 24623976 20519976 246239,76 205199,76 

Total 9060456 7550376 

cell average throughput 9,060,456 7,550,376 

 

Perhitungan Jumlah site 

Untuk menghitung jumlah site yang dibutuhkan, perlu 

dihitung jumlah sel (number of cell) total pada area yang 

direncanakan. Persamaan 2.17 dan 2.18 adalah persamaan 

yang digunakan untuk menghitung jumlah sel pada uplink dan 

downlink. 

 

Jumlah sel uplink: 

 

t throughpucell

roughputNetwork th UL
 : cell ofNumber         (2.17) 

 

Jumlah sel downlink: 
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t throughpucell

roughputNetwork th DL
 : cell ofNumber            (2.18) 

 

Adapun jumlah site dapat dihitung menggunakan 

persamaan 2.19 berikut: 

    

3

cell ofNumber 
 : site ofNumber                    (2.19) 

 

Tabel 2.18 jumlah sel dan site uplink dan downlink 

 

Bandwith 
 jumlah sel jumlah site 

 UL DL UL DL 

5 MHz  14 63 5 21 

10 MHz  7 32 2 11 

15 MHz  5 21 2 7 

20 MHz  3 16 1 5 

               

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa jumlah sel dan site pada Prabumulih berdasarkan 

Kategori Area 

 

Pada perencanaan jaringan LTE untuk area 

prabumulih ini, kita menggunakan 2 metode, yaitu dengan 

metode coverage planning dan capacity planning. Untuk 

coverage planning, pada perhitungan path loss nya 

menggunakan metode Cost-Hatta. Hasil perhitungan 

coverage planning untuk jumlah cell yang dibutuhkan pada 

tiap kategori wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:  

 

 
 

Gambar 3.1 Jumlah sel pada coverage planning dari sisi 

uplink dan downlink 

 

Berdasarkan kategori wilayah kecamatan, kota 

prabumulih dibagi menjadi 6 kecamatan. Seperti pada 

gambar 3.1, jumlah cell terbanyak terdapat pada kecamatan 

prabumulih timur dan prabumulih selatan yang merupakan 

kategori Sub-Urban area. Hal ini dikarenakan jumlah luas 

area untuk kedua kecamatan tersebut relative lebih besar 

jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Untuk 

wilayah dense urban, prabumulih utara, dihasilkan jumlah 

cell yang paling sedikit yaitu 2 cell, hal ini dikarenakan 

jumlah luasan dari prabumulih utara paling kecil. 

 

Tabel 3.1 Tabel Jumlah cell dan Site berdasarkan Coverage 

dan Capacity Planning frekuensi 1800 MHz  

 

Area Type 
Coverage planning  Capacity planning 

Uplink Downlink Uplink Downlink 

kota 

prabumulih 

cell 240 51 14 63 

site 80 17 5 11 

 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa 

jumlah cell yang dihasilkan dari coverage planning lebih 

besar jika dibandingkan dengan jumlah cell hasil 

perhitungan capacity planning. Hal ini dikarenakan pada 

perhitungan coverage planning, yang menentukan adalah 

total luasan area, sedangkan untuk capacity planning yant 

menentukan adalah jumlah user / pelanggan. 

 

Jumlah Cell dan site yang dibutuhkan dengan Coverage 

Planning pada frekuensi 700, 1800 dan 2300 MHz 

 
Pada penelitian ini dilakukan perhitungan prediksi 

jumlah cell site yang dibutuhkan dengan menggunakan 

metode Coverage Planning yaitu pada frekuensi kerja 700 

MHz, 1800 MHz dan 2300 MHz. Dari perhitungan ini akan 

didapatkan pengaruh penggunaan frekuensi kerja terhadap 

jumlah site yang dihasilkan  

 

 

Gambar 3.2 Jumlah sel pada coverage planning dari sisi 

uplink dan downlink 

 

Gambar 3.2 menunjukan bahwa jumlah sel pada arah 

uplink lebih besar dibandingkan arah downlink. Begitu juga 

dengan frekuensi kerja, semakin besar frekuensi yang 
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digunakan, maka akan semakin besar pula jumlah sel yang 

dibutuhkan.  

Dari perhitungan didapatkan jumlah eNodeB untuk 

area Prabumulih sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.3 Jumlah sel pada coverage planning dari sisi 

uplink dan downlink 

 

Jumlah site yang diperlukan untuk teknologi LTE 

kota prabumulih pada frekuensi 700 MHz, 1800 MHz dan 

2300 MHz dapat dilihat pada Gambar 4.2 Pada gambar 

tersebut terlihat bahwa semakin besar frekuensi yang 

digunakan, semakin besar pula jumlah site yang 

diperlukan.  

Gambar 3.2 dan 3.3 menunjukan bahwa jumlah sel 

pada arah uplink lebih besar dibandingkan arah downlink. 

Perbedaan hasil antara sisi uplink dan sisi downlink yaitu 

pada sisi Tx Power dan Tx Antenna gain. Pada sisi uplink, 

Tx Power dan Tx antenna gainnya kecil dikarenakan pada 

sisi uplink menggunakan perhitungan dari sisi UE ke site, 

sehingga TX power dan Tx antenna gain mengacu pada UE 

atau handphone. Sedangkan pada sisi downlink, Tx Power 

dan Tx antenna gainnya lebih besar dikarenakan pada sisi 

downlink menggunakan perhitungan dari sisi site ke UE, 

sehingga TX power dan Tx antenna gain mengacu pada sisi 

site atau BTS. 

Dari gambar 3.2 dan 3.3 juga terlihat bahwa, jumlah 

sel yang dibutuhkan berbanding lurus dengan besar 

frekuensi yang digunakan. Hal ini disebabkan karena 

semakin besar frekuensi kerja, maka dihasilkan loss 

propagasi yang semakin besar, dimana pada penelitian ini 

menggunakan Cost Hatta model untuk perhitungannya. 

Semakin besar loss propagasinya menghasilkan besaran 

luasan cell yang semain kecil, sehingga jumlah sel yang 

dibutuhkan akan semakin besar. 

 

Jumlah sel dan site dengan capacity planning pada 

bandwidth 5, 10, 15 dan 20 MHz 

 

Untuk menghitung jumlah site yang dibutuhkan, 

perlu dihitung jumlah sel (number of cell) pada total area 

yang direncanakan. Persamaan 2.17 dan 2.18 adalah 

persamaan yang digunakan untuk menghitung jumlah cell 

pada uplink dan downlink dengan hasil seperti gambar 4.3 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.4 Jumlah sel yang dihasilkan pada capacity 

planning dari sisi uplink dan downlink 

 

Dari jumlah cell di atas dapat dihitung jumlah site dapat 

dihitung dengan persamaan 2.19 yang dihasilkan dalam 

bentuk gambar 4.3 dengan perbandingan hasil jumlah site 

uplink dan downlink pada bandwidth 5 MHz, 10MHz, 15 

MHz dan 20 MHz sebagai berikut ini: 

 

 

 

Gambar 3.5 Jumlah eNodeB yang dihasilkan pada capacity 

planning dari sisi uplink dan downlink 

 

Gambar 3.5 menunjukkan, berdasarkan capacity 

planning hubungan antara jumlah eNodeB (site) yang 

diperlukan adalah berbanding terbalik dengan besarnya 

bandwith yang digunakan. Hal ini dikarenakan semakin 

lebar bandwidth frekuensinya, maka RB (Resource Bearer) 

yang dihasilkan semakin besar dan akan meningkatkan 

kapasitas dari jaringan. 
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KESIMPULAN 

 

1. Hasil perhitungan untuk perencanaan jaringan 

LTEdi kota Prabumulih pada frekuensi 1800 MHz 

menunjukkan jumlah sel yang dibutuhkan ditinjau 

dari segi coverage planning adalah sebanyak 240 

cell pada arah uplink dan 51 cell pada arah 

downlink. Sedangkan berdasarkan perhitungan 

capacity planning pada uplink sebanyak 14 cell 

dan downlink 63 buah.  

2. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, akan 

semakin besar jumlah sel yang dibutuhkan. Hasil 

perhitungan menunjukkan  pada frekuensi kerja 

700 MHz membutuhkan 21 sel, pada frekuensi 

1800 MHz membutuhkan 51 cell dan pada 

frekuensi kerja 2300 MHz membutuhkan 53 sel 

(downlink) 

3. Semakin besar bandwidth yang digunakan, maka 

semakin sedikit jumlah eNodeB (site) yang 

dibutuhkan 
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ABSTRACT  :  Induction Heater is a heater that works based on electromagnetic induction. Induction heater initially 

used for industrial utilities, especially metal industries. Now, small scaled induction heater is used for household needs. 

But because the electricity energy used is substantial, induction heater is still rarely used for household needs. This design, 

in addition to as a research, also for finding a possibility to create a energy saving home-scaled induction heater. The 

basic idea in this design is the emergence of Eddy Current losses 𝑃𝑒 =  
𝜋2𝐵𝑃 

2 𝑑2𝑓2

6𝑘𝑝𝐷 
Watt when the metal plate is inducted. 

By adjusting the frequency, expected temperature will be gained. From temperature measurement, a maximum 

temperature of 180 0C is gained. This induction heater needs 220 V of source voltage and 1 Ampere of electric current. 

In the operational state, there will be some magnetic field that wasted to the air as losses. In this research, the writer is 

trying to design a coil that will be used to regain some of the wasted flux. According to basic equation of Electromotance 

𝐸 = 4,44. 𝐾𝑑. 𝐾𝑝. 𝑓. ∅. 𝑇, some of the wasted flux can be reconverted to electricity. This research is done from 2 position, 

first from under the heater which produce a 23,3 V of voltage and from above by adjusting the distance between heater 

and coil, about 0 – 124 V of voltage is produced, depended on the distance between heater and coil. 

 

Keyword : Eddy Current, Frequency, hysteresis, induction 

 

ABSTRAK: Pemanas induksi adalah pemanas yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Pemanas induksi 

awalnya digunakan untuk keperluan industri terutama industri logam. Kini, pemanas induksi berskala kecil digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.  Namun,  energi listrik yang digunakan cukup besar.  Untuk alasan  inilah 

pemanas induksi masih jarang digunakan untuk keperluan rumah tangga.  Rancang bangun ini, disamping bertujuan untuk 

penelitian juga mencari kemungkinan untuk membuat pemanas induksi berskala rumah tangga yang hemat energi. .  Dasar 

pemikiran dalam rancang bangun ini adalah adanya rugi-rugi arus eddy dalam inti sebesar  𝑃𝑒 =  
𝜋2𝐵𝑃 

2 𝑑2𝑓2

6𝑘𝑝𝐷 
  watt. Nilai 

frekuensi f  yang cukup tinggi akan menghasilkan rugi-rugi arus eddy yang cukup besar .  Dengan meningkatnya rugi-

rugi tersebut  akan menimbulkan kenaikan temperatur.  Pemanas induksi terdiri dari koil yang bekerja bergantung nilai 

arus,  tegangan dan frekuensi.  Benda yang akan dipanaskan adalah benda yang terbuat dari logam.  Untuk memperoleh 

temperature yang diinginkan digunakan mosfet dan komponen elektronika pendukung  lainnya.    Maksimum yang 

diperoleh dalam tungku induksi ini adalah 180 0C.  Namun, dalam operasinya akan ada sejumlah medan magnet yang 

akan terbuang ke udara sebagai losses.  Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merancang kumparan yang akan 

digunakan untuk mengambil kembali sebagian fluksi yang terbuang ke udara.    Berdasarkan persamaan dasar ggl induksi 

𝐸 = 4,44. 𝐾𝑑. 𝐾𝑝. 𝑓. ∅. 𝑇 maka fluksi yang terbuang ke udara sebagian dapat diubah lagi menjadi energi listrik.  Dalam 

penelitian ini dilakukan di dua posisi yaitu di bagian bawah pemanas yang menghasilkan tegangan   sebesar 23,3 V  dan 

di bagian atas dengan mengatur jarak antara   pemanas dan kumparan diperoleh  kisaran nilai   dari  0 – 124 V, bergantung 

jarak antara pemanas dan kumparan. 

 
Kata Kunci :  Arus eddy, frekuensi, hysteresis, induksi. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pemanas induksi adalah produk teknologi yang sudah 

lama digunakan. Awalnya pemanas induksi dibuat sangat 

sederhana,  untuk skala besar guna memenuhi kebutuhan 

industri. Teknologi ini terus berkembang, dari masa ke 

masa sehinga kini tidak hanya memenuhi kebutuhan 

industri melainkan juga kebutuhan rumah tangga.   
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Dalam penelitian ini, penulis ingin membuat 

rancang bangun pemanas induksi yang nantinya terutama 

akan dijadikan bahan pembelajaran mahasiswa, sehingga 

mahasiswa lebih memahami lagi aplikasi dari teori yang 

mereka peroleh di bangku kuliah.  

 Pemanas induksi terdiri dari koil yang berbentuk 

solenoida yang bekerja bergantung nilai arus,  tegangan 

dan frekuensi.  Benda yang akan dipanaskan atau bahkan 

dilebur adalah benda yang terbuat dari logam. Untuk 

memperoleh temperature yang diinginkan digunakan 

mosfet dan komponen elektronika pendukung  lainnya.  

Pemanas induksi ini mengubah energi listrik menjadi 

panas dengan cara induksi. 

   

Dalam operasinya, kumparan dialiri arus listrik, 

sehingga timbul medan magnet di sekitar kumparan yang 

akan menginduksi kepingan logam di sekitarnya hingga 

timbul arus eddy. Arus eddy tersebut akan menghasilkan 

panas yang sebanding dengan frekuensi sehingga 

temperatur logam akan naik.  Namun, ada sejumlah besar 

medan magnet yang akan terbuang ke udara sebagai 

losses.  Dalam penelitian ini juga, penulis mencoba untuk 

mengubah sebagian losses menjadi energi listrik kembali. 

 

METODA PENELITIAN 

Metoda  yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah 

 Studi pustaka. 

Studi pustakan merupakan dasar penelitian dan 

rancang bangun. Ide yang muncul dari membaca 

berbagai literatur, informasi dari internet merupakan 

landasan terwujudnya rancang bangun ini. 

 

 Blok diagram perancangan 

Dalam perencanaan digunakan blok diagram 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Blok diagram pemanas induksi 

 

Blok diagram ini merupakan ide dasar 

perancangan. Arus berfrekuensi tinggi dialirkan ke 

main control, buffer dan driver guna  mengalirkan aus 

ke kumparan pemanas (tungku).  Dengan proses 

induksi, material logam yang diletakkan dalam koil 

akan naik temperaturnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Inverter AC frekuensi tinggi 

 

Tinjauan Pustaka 

Pemanas induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi 

elektromagnetik.  Ketika logam terkena induksi maka di 

dalam logam akan terjadi pemanasan akibat rugi-rugi inti 

(core loss). 

Medan Magnet Pada Kawat Lurus 

Seutas kawat yang dialiri arus listrik akan 

menimbulkan medan magnet di sekitar kawat tersebut 

yang besarnya dinyatakan oleh persamaan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Medan magnet di sekitar kawat berarus   

                      listrik 

 𝑑𝐵 =  
𝜇0

4𝜋

𝐼 𝑑𝑠×�̂�

𝑟2        wb/m2                     (1) 

 

dimana :   𝜇0    =  permeabilitas ruang hampa   

                    =  4π x 10-7  (T.m/A)  

            I       = arus listrik  (amper) 

                  ds     =  kawat      (meter) 

                   r      =  jarak titik yang ditinjau terhadap  

                               kawat. 

 

Dengan mengintegralkan B, diperoleh : 

𝐵 =  
𝜇0𝐼

4𝜋
∫

𝑑𝑠×�̂�

𝑟2 wb/m2                                     (2) 

Arah medan magnet ditentukan dengan menggunakan 

metoda tangan kanan. 
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Gambar 4.  Metoda Tangan Kanan yang dapat 

dirumuskan sebagai  

 

𝐵 =   
𝜇0𝐼

2𝜋𝑎
                                                       (3) 

 

Terlihat bahwa kerapatan medan magnet bergantung pada 

nilai aru yang mengalir.   

 Jika konduktor berarus listrik membentuk sebuah loop, 

maka di sekitar konduktor tersebut akan timbul medan 

magnet yang  besarnya bergantung pada jarak konduktor 

terhadap titik yang ditinjau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Medan magnet pada titik P oleh loop berarus 

listrik. 

Besarnya medan magnet yang dirasakan oleh titik P 

dinyatakan oleh persamaan  

 

𝐵𝑃 =
𝜇0.𝐼.𝑎

2.𝑟2 sin 𝜃                                                         (4) 

  

dimana :  BP =  medan magnet pada titik P 

                  a   =  radius dari loop 

                   r  =   jarak konduktor terhadap    kawat  

                           berarus listrik  

 

Untuk sejumlah N lilitan (loop), maka medan magnet 

dapat ditulis sebagai  

 

 𝐵𝑃 = 𝑁
𝜇0.𝐼.𝑎.

2.𝑟2 sin 𝜃                              (5) 

 

 

Arus Eddy (Eddy Current) 

Jika sebuah lempeng konduktor berada  dalam medan 

magnet, maka akan timbul arus pusar di dalamnya. 

Semakin tebal konduktor tersebut, semakin banyak arus 

pusarnya dan temperature konduktor akan semakin 

bertambah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Sirkulasi Arus Pusar  

 

Besarnya arus pusar yang dibangkitkan dinyatakan oleh 

persamaan 

  

𝑃𝑒 =  
𝜋2𝐵𝑚𝑎𝑘𝑠

2 𝑑2𝑓2

6𝑘𝑝𝜌
   watt                                  (6) 

 

dimana   :   Pe        =  rugi-rugi arus eddy  

                   d               =  tebal pelat  

                   f          =  frekuensi    (hertz) 

                  Bmaks    =  fluksi maksimum 

      kp            =  konstanta, 1 untuk pelat tipis dan 2   

                    untuk kawat konduktor 

Prinsip Kerja Pemanas Induksi 

 

Ketika arus bolak balik mengalir melalui kawat 

berbentuk loop, maka di sekitar  kumparan akan terbentuk 

medan magnet. Jika sebuah kepingan logam diletakkan di 

sekitarnya, maka elektron bebas dalam  logam tersebut 

akan memperoleh gaya Lorentz sehingga elektron akan 

bergerak lebih cepat. Gerakan elektron di sekitar inti 

tersebut membentuk arus pusar yang dikenal dengan arus 

Eddy (Eddy Current).  Gerakan elektron akan semakin 

cepat dengan bertambahnya frekuensi sumber arus bolak 

balik, sehingga energi kinetik yang dihasilkan semakin 

bertambah. Karena elektron yang bergerak akan 

melepaskan energi sebagai panas, maka dengan 

bertambahnya  frekuensi, maka akan bertambah pula 

panas yang dihasilkan yang mengakibatkan semakin 

tingginya temperature logam.   

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 7.  kumparan pemanas induksi horizontal 

 

Rangkaian kerja sederhana pemanas induksi dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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       Gambar 8.   Rangkaian kerja pemanas induksi 

 

Dengan mengatur-atur frekuensi sesuai dengan yang 

dibutuhkan, akan diperoleh pemanas dengan temperature 

yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil Rancang bangun pemanas induksi 

 

Pemanas induksi ini mampu menghasilkan temperature 

hingga 167 0C. 

 

Pemanfaatan Medan Magnet Induksi Menjadi Energi 

Listrik 

 

Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus 

listrik yang membentuk loop akan memancar ke segala 

arah secara radial.  Medan magnet induksi ini dapat 

diubah menjadi ggl induksi yang merupakan sumber 

energi listik dengan persamaan berikut. 

 

𝐸 = 4,44 𝑓 𝑁 ∅𝑚volt                                          (7) 

 

Dengan menggunakan medan magnet frekuensi tinggi 

diharapkan akan dihasilkan ggl induksi yang signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pemanfaatan medan magnet induksi  

 

Dengan mengatur posisi kumparan maka akan diperoleh 

berbagai nilai tegangan induksi. Terlihat bahwa tegangan 

yang diperoleh di bagian bawah pemanas adalah 23,5 volt 

dan tegangan pada jarak tertentu di bagian atas pemanas  

adalah 10,0 volt pada jarak yang cukup jauh dari pemanas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dalam waktu 

sekitar 10 menit, temperature menunjukkan angka 167 0C 

. Dalam pemanas induksi, agar temperature terkendali 

sesuai yang diharapkan maka digunakan rangkaian 

kendali, sehingga ketika temperature yang diinginkan 

sudah tercapai maka sensor akan bekerja memutuskan 

arus listrik. 

 

           Tabel 1. Kenaikan Temperatur 

waktu Suhu 

menit Detik 0C 

1 

0 34 

10 48 

20 51 

30 54 

40 57 

50 59 

60 62 

2 

70 66 

80 68 

90 70 

100 71 

110 73 

120 74 

3 

130 75 

140 77 

150 79 

160 81 

170 81 

180 82 

4 

190 84 

200 85 

210 86 
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220 79 

230 88 

240 89 

5 

250 98 

260 102 

270 103 

280 105 

290 108 

300 113 

6 

310 115 

320 118 

330 120 

340 123 

350 125 

360 128 

7 

370 132 

380 135 

390 137 

400 140 

410 143 

420 146 

8 

430 148 

440 150 

450 151 

460 153 

470 155 

480 156 

9 

490 157 

500 158 

510 160 

520 163 

530 164 

540 164 

10 

550 166 

560 166 

570 167 

580 167 

590 167 

600 167 

 

 
Gambar 11.  Grafik kenaikan temperatur 

Besarnya ggl induksi yang dihasilkan bergantung pada 

jarak antara pemanas dan kumparan. Semakin jauh letak 

kumparan, maka akan semakin kecil ggl induksi yang 

dihasilkan.  Gambar berikut menunjukkan grafik 

perubahan ggl yang dihasilkan terhadap jarak antara 

pemanas dan kumparan. 

 

Tabel 2.  Data hasil pengukuran GGL induksi 

 

Jarak 

(cm) 

GGL yang 

dihasilkan pada 

bagian atas 

kumparan 

(V) 

GGL yang dihasilkan 

pada bagian bawah 

kumparan 

(V) 

0 124 23,3 

1 70,8 23,2 

2 59,4 23,2 

3 36 23,2 

4 27,6 23,2 

5 21,9 23,2 

6 16,1 23,2 

7 12,1 23,2 

8 9,28 23,2 

9 7,68 23,2 

10 5,92 23,2 

 

Kumparan di bagian bawah memiliki jarak yang 

konstan terhadap pemanas sehingga ggl yang dihasilkan 

cenderung konstan sedangkan kumparan di bagian atas 

memiliki jarak yang berubah-ubah sedemikian sehingga 

diperoleh hasil pengukuran yang berubah-ubah sesuai 

dengan jarak antara kumparan dengan pemanas. Grafik 

perubahan ggl induksi terhadap jarak dinyatakan dalam 

gambar berikut. 

 

 
 

Gambar 12. Perubahan GGL induksi terhadap jarak. 

 

Dari grafik terlihat bahwa ggl induksi adalah nol volt 

pada jarak 15 cm. sebetulnya masih ada ggl induksi pada 

jarak tersebut, namun nilainya sangat kecil sehingga sulit 

dibaca pada rangesatuan  pengukuran volt. 
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Kesimpulan 

 

1. Dengan memanfaatkan arus pusar oleh induksi 

elektromagnetik diperoleh kenaikan temperature 

sebesar 68 0C.  proses kenaikan temperature 

dinyatakan dalam table 1 dan gambar 11. 

2. Disamping digunakan sebagai pemanas, fluksi yang 

terbuang ke udara dapat diambil kembali dengan cara 

mengubahnya menjadi besaran listrik.  Besarnya ggl 

yang dihasilkan bergantung pada jarak antara pemans 

dan kumparan, seperti yang ditunjukkan dalam table 

2 dan gambar 12.  
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ABSTRACT :  The increasing needs for electricity causing the National Electricity Company to be more serious in raising 

the reliability of its service system. In the application, there are a lot of problem to be handled with, whether it is an 

overload or weather problems. As a result, blackout is often happened in certain areas. To overcome that, some customers 

are looking for solution by using generator set to provide light and other stuff. But, in addition to its annoying sound, 

generator set produces combustion gas that create pollution and breathing problems. In this research, the writer designs 

an electric to electric system as an alternative for generator set. In addition to low vibration and few noises, electric to 

electric system does not produce waste gas, therefore it is safe to be used. The generator system is consisted of DC Motor 

with 100 V DC voltage and 2 Ampere of electric current coupled with AC Generator with 220 V AC of voltage through 

optional flywheel. As the source of initiate energy to start the motor is the electricity from National Electricity Company 

source. The 220 V AC of voltage is converted and rectified to 100 V DC of voltage. After the motor is stabilized and 

generator is able to provide power, contactor from the main control will released the switch that connecting the motor 

with the source and then the electricity will be supplied by the generator. In the test, this generator is able to serve up to 

1500 Watt of Power and around 200 Watt of power is used to operate the motor. 

 

Keyword : Motor, generator, fly wheel  

 

ABSTRAK : Kebutuhan akan energi listrik yang kian meningkat adalah penyebab perusahaan listrik negara (PLN) harus 

lebih serius dalam meningkatkan keandalan sistem pelayanan. Dalam operasinya, banyak kendala yang harus di atasi, 

baik akibat beban penuh bahkan beban lebih maupun faktor cuaca. Akibatnya, tidak jarang terjadi pemadaman listrik di 

tempat tertentu secara bergilir.  Untuk mengatasi hal itu, sejumlah konsumen mencari solusi dengan menggunakan genset 

untuk kebutuhan penerangan dan lainnya. Namun, disamping suaranya yang  mengganggu lingkungan, genset 

menimbulkan gas sisa pembakaran yang menyebabkan polusi dan menggangu pernafasan. Dalam penelitian ini, penulis 

ingin merancang sistem kelistrikan (electric to electric system) sebagai pengganti genset. Disamping fibrasi yang rendah, 

tingkat kebisingan yang rendah,  electric to electric system tidak menghasilkan gas buang sehingga aman digunakan.  

Sistem pembangkit terdiri dari motor dc bertegangan 100 Vdc  dengan arus 2 amper dikopel dengan generator ac 

bertegangan 220 Vac melalui optional flywheel.  Sebagai sumber energi awal staring motor adalah sumber listrik PLN. 

Tegangan 220 Vac diubah dan disearahkan hingga menjadi 100 Vdc. Setelah motor bekerja stabil dan generator mampu 

mensupply daya, kontaktor dari main control akan melepas saklar yang menghubungkan motor dengan sumber dan 

kebutuhan energi listrik diperoleh dari generator.  Dalam uji coba, pembangkit ini mampu melayani beban hingga 1500 

watt dan sekitar 200 watt daya digunakan untuk mengoperasikan motor penggerak. 

 

Kata Kunci :  motor, generator, fly wheel 

 

Pendahuluan 

 

Tenaga listrik kini semakin berperan penting dalam 

kehidupan. Kebutuhan akan energi listrik kian meningkat 

sehingga perusahaan listrik negara (PLN) harus lebih 

serius dalam meningkatkan keandalan sistem pelayanan.  

Dalam operasinya, banyak kendala yang harus di atasi,  

baik akibat beban penuh bahkan    beban  lebih maupun 

faktor cuaca. Akibatnya, tidak jarang terjadi pemadaman 

listrik di tempat tertentu secara bergilir. Untuk mengatasi 

hal itu, sejumlah konsumen mencari solusi dengan 

menggunakan genset untuk kebutuhan penerangan 

ataupun keperluan lainnya. Namun, disamping suaranya 

yang  mengganggu lingkungan, menimbulkan gas sisa 

pembakaran yang menyebabkan polusi dan menggangu 

pernafasan. 
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Dalam penelitian ini, penulis ingin merancang sistem 

kelistrikan (electric to electric system) sebagai pengganti 

genset. Disamping fibrasi yang rendah, tingkat kebisingan 

yang rendah,  electric to electric system tidak 

menghasilkan gas buang sehingga aman digunakan. 

 

Metoda Penelitian 

 

Metoda  yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah :  

 

Studi pustaka 

Studi pustakan merupakan dasar penelitian dan 

rancang bangun. Ide yang muncul dari membaca berbagai 

literatur, informasi dari internet merupakan landasan 

terwujudnya rancang bangun ini. 

 

Prinsip Kerja Motor Listrik 

Jika konduktor berarus listrik ditempatkan dalam 

medan magnet, maka konduktor tersebut akan mengalami 

gaya Lotentz sebesar 

         𝐹 =   𝐵 𝐼 𝐿 newton                           

(2.1) 

 

dimana  :  B  =  medan magnet    (weber/m2) 

           I  =  arus yang mengalir dalam kumparan  

                   (amper) 

           L =  panjang konduktor yang memotong  

                   tegak lurus medan magnet B   

                   (meter) 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1.  Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik 

dalam medan magnet. 

 

Arah gaya dapat dinyatakan dengan metoda tangan 

kanan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2.metoda tangan kanan 

Jika konduktor berbentuk segi empat, maka akan 

terbentuk torsi yang besarnya dinyatakan sebagi berikut : 

 

   𝑇 = 𝐵 𝐼 𝐿 𝑤newton              (2.2) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       Gambar 2.3.  Prinsip kerja motor listrik 

 

Daya yang dibutuhkan oleh motor DC dapat dihitng 

dengan penggunakan persamaan  

 

P  =  Vdc  I    watt                (2.3) 

 

dimana :  Vdc  =  tegangan sumber (volt) 

         Idc   = arus terukur ke motor  (A) 

 

Prinsip Kerja Generator Listrik 

Jika sebuah konduktor bergerak dalam medan magnet, 

maka di dalam konduktor tersebut akan timbuk gaya gerak 

listrik. 

 

 

 

 
                    

 

 

 

   Gambar 2.4. Prinsip kerja generator 

 

Besarnya ggl induksi yang dihasilkan dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

 

  𝐸 = 𝐶 𝑁 ∅  volt                                        (2.4) 

 

dimana  :  E  =  ggl yang dibangkitkan  (volt)                                   

            C  = konstanta yang nilainya ditentukan   

besaran fisik  motor 

N  =  putaran generator (rpm) 

    ∅  =  fluksi   (weber)  

 

Untuk kumparan dengan n lilitan, maka akan 

dihasilkan ggl sebesar  

 

𝐸 = 𝑛 𝐶 𝑁 ∅   volt                                         (2.5)  

 

B 
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Dalam rancang bangun generator, besarnya ggl yang 

dibangkitkan bergantung pada jumlah liltan dalam 

kumparan dan kecepataan putar rotor, yang ditunjukkan 

oleh persamaan berikut. 

 

𝐸 =  𝐵𝐿𝜔𝑟volt                                                         (2.6) 

              

 dimana :  E  =  ggl yang dihasilkan (volt) 

            B  =  medan magnet (Wb) 

     𝜔 =  kecepatan sudut (rad/s) 

              r  =  radius kumparan 

              L   =  panjang lilitan  

  
Dengan ukuran lilitan (loop) tertentu akan diperoleh 

ggl tertentu pula, sehingga secara teoritis dapat 

diperhitungkan, berapa jumlah lilitan yang dibutuhkan 

untuk memperoleh ggl yang diharapkan. 

Daya yang dihasilkan oleh gereator dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan 

 

𝑃 =   𝑉 𝐼 cos 𝜃    watt                              (2.7) 

 

dimana :  V  =  tegangan output generator terukur (V) 

    I   =  arus pembebanan  (A) 

     cos θ  =  factor daya beban 

 

Blok diagram perancangan 

Dalam perencanaan digunakan blok diagram sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar  2.5.  Blok diagram sistem pelistrikan 

 

Blok diagram ini merupakan ide dasar perancangan.  

 

Main Control 

Main Control dibuat guna untuk mengatur penggunaan 

energy listrik dari sumber luar .  Ketika motor dan 

generator mencapai putaran yang stabil dan generator 

mampu mensupply daya ke motor, maka main control 

bekerja memutuskan aliran daya dari sumber secara 

otomatis dan motor beroperasi dengan aliran daya dari 

generator .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Main Control 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Dari hasil pengukuran unit motor generator,   diperoleh 

arus dari sumber 220 Vac adalah 1,3 amper. Tegangan 220 

V tersebut diturunkan dan disearahkan hingga 100 Vdc 

dan 1 Adc. Generator dalam kondisi tanpa beban.  Ketika 

generator dibebani dan ditambah secara bertahap, maka 

diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1.  Pembebanan Pada Motor Generator Set 

  

Dengan melakukan uji coba pembebanan, generator 

mampu dibebani hingga 1500 watt.  Sebagian daya 

generator tersebut dialirkan ke motor, sedemikian 

sehingga membentuk loop. Generator melayani beban 

1500 watt secara kontinu, sehingga dapat diperkirakan 

bahwa daya minimum yang dihasilkan oleh generator 

adalah 1700 watt.  

    

Kesimpulan 

Dari rancang bangun unit motor generator, diperoleh 

1. Daya yang dibutuhkan oleh motor penggerak adalah 

200 watt. 

2. Generator menghasilkan tegangan terukur dari suplly 

adalah 220 Vac dan disearahkan melalui power 

supply    100 Vdc dengan kemampuan melayani 

beban 1500 watt secara kontinu. 

 

 

 

Beban 

(watt) 

Tegangan 

(V) 
Arus (A) 

Waktu 

Pembebanan  

(detik) 

Temperature  

(0C) 

AC DC AC DC M G 

0 220 100 1,3 1 10 37 34 

500 220 100 1,3 1 10 39 34 

750 220 100 1,4 1,2 10 45 34 

1000 220 100 1,4 1,3 10 55 34 

1500 220 100 1,7 1,5 10 65 34 
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ABSTRACT: Nowadays, technology development has grown rapidly in all areas including aviation and transportation. 

Among the technology in the aviation world is the development of unmanned vehicles (UAV) and also aerial photographs. 

This paper discusses aerial photographs using fixed-wing. The aerial photograph was taken with a height of 90 meters 

to 100 meters with good results and clear.  

 

Keywords: Aerial Photograph, Fixed-wing, UAV 

 

ABSTRAK: Pengembangan teknologi dewasa ini telah berkembang dengan pesatnya pada segala bidang termasuk pada 

dunia penerbangan. Diantara teknologi pada dunia penerbangan ini yaitu foto udara. Pada paper ini membahas tentang 

pengambilan foto udara menggunakan fixed-wing. Foto udara tersebut diambil dengan ketinggian 90 meter hingga 100 

meter dengan hasil yang baik dan jelas. 

 

Kata Kunci: Foto Udara, Fixed-wing, UAV 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan didunia begitu 

pesatnya sehingga banyak teknologi yang dikembangkan 

dewasa ini. Perkembangan teknologi tersebut juga 

menjangkau dunia penerbangan. Teknologi yang sangat 

berkembang pada dunia penerbangan dikenal dengan 

Pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) 

atau sering pula dikenal dengan nama lain yaitu : drone. 

Berbagai penelitian dilakukan demi untuk 

mengembangkan teknologi ini termasuk di Indonesia 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui BPPT 

dengan Pesawat Udara Nirawak (PUNA) yang diberi 

nama wulung dan alap-alap. 

Uav tersebut berdasarkan konfigurasi aerodinamik 

terbagi atas fixed-wing uav, rotary wing uav, blimps uav, 

dan flapping wing uav (Abas, 2013). Pada tipe fix-wing 

uav, merupakan uav yang bentuk sayapnya sudah tetap 

(fix). Kelebihan tipe ini yaitu kecepatan jelajah yang 

tinggi dan daya tahan lama. Tipe berikutnya adalah rotary 

wing uav, uav tipe ini menggunakan rotor yang berputar 

sebagai penggeraknya, biasanya disebut multirotor. 

Kelebihan tipe ini yaitu kemampuan vertical take off and 

landing (vtol) sehingga tidak menggunakan landasan 

yang panjang, dan kemampuan untuk hover. Selanjutnya 

tipe blimps uav, jenis uav ini menyerupai balon dengan 

kemampuan daya terbang yang lama namun kecepatan 

rendah dan yang terakhir adalah tipe flapping wing uav, 

kategori ini mirip dengan burung (Abas, 2013). Uav ini 

telah banyak digunakan dengan berbagai fungsi 

diantaranya adalah monitoring, foto udara, pemetaan, dan 

lain sebagainya. Untuk tujuan khususnya pun banyak 

dilakukan diantaranya yaitu monitoring kebakaran hutan, 

lading minyak, jalur pipa dan penelusuran hewan liar, 

sungai (Beard et al. 2006), (Casbeer et al. 2006), 

(Everaerts et al. 2008), (Rathinam et al. 2007). Untuk 

melakukan proses monitoring dan foto udara serta 

pemetaan tersebut diperlukan pengendali yang mampu 

menggerakkan uav tersebut dengan keadaan mantab. 

Banyak pengendali yang telah dipergunakan diantaranya 

yaitu : Backstepping (Zhao et al. 2015), PID (Daibing et 

al. 2012), Model-Free Adaptive Control (MFAC) (Zhao 

et al. 2015), dan lain sebagainya. Namun yang menjadi 

permasalahan yaitu diperlukannya penentuan parameter 

yang tepat untuk pemodelan dan juga perlu tepatnya 

tuning pengendali sehingga pengendali tersebut dapat 

berfungsi dengan baik. Hal ini yang menjadikan 

penggunaan kendali ini menjadi sulit. Peneliti lain banyak 

menggunakan algoritma baru yang menggunakan 

kecerdasan komputasional dalam menyelesaikan masalah 

ini seperti penggunaan : Fuzzy Logic (Rezaee et al. 2013), 

(Sangyam et al.2010), dan Neural Network (Puttige et al. 

2006), (Puttige et al. 2007). namun algoritma baru ini juga 
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memiliki kelemahan yaitu diantaranya adalah masih 

dalam tahap simulasi dan belum diimplementasikan 

secara langsung pada hardware, dan memerlukan prosesor 

yang besar dan cepat karena menggunakan pelatihan jika 

diinginkan pada tahap adaptif. Berdasarkan penjelasan 

mengenai kekurangan dan kelebihan ini maka pengendali 

yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan proportional integral derivative (pid) 

karena sederhana dan telah banyak digunakan meskipun 

untuk pemodelannya sulit namun akan dilakukan 

pendekatan-pendekatan yang logis. Sedangkan 

penggunaan algoritma yang baru akan direncanakan pada 

penelitian berikutnya sebagai pengembangan dari 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini akan dirancang prototipe fixed 

uav yang dapat melakukan misi untuk monitoring dan foto 

udara. Lokasi yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah kampus Unsri Inderalaya.  

 

PERANCANGAN FIXED-WING 

Pada tahapan ini, prototipe yang dirancang 

membutuhkan perancangan yang tepat sehingga fixed-

wing yang dibuat mampu untuk terbang dan melakukan 

misinya. Dalam perancangan ini ada beberapa hal yang 

harus dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gaya yang berlaku pada Fixed wing 

 

Pada gambar tersebut terlihat bahwa beberapa gaya 

yang bekerja pada fixed-wing yakni thrust, lift, drag dan 

weight. Selama penerbangan stabil, aliran udara karena 

kecepatan relatifnya menciptakan dua kekuatan: lift yang 

mempertahankan udara pesawat yang mengimbangi berat 

dan daya tarik yang dikompensasikan dengan dorongan 

baling-baling. Sehingga pesawat dapat terbang dengan 

mengalahkan gaya gravitasi pada bumi. Selain gaya 

tersebut, beberapa parameter seperti aerodinamis pada 

sayap merupakan factor penting yang harus diperhatikan 

karena sayap inilah yang menyebabkan pesawat dapat 

melayang setelah adanya pemberian throttle yang kuat. 

Gambar 2 menunjukkan penampang sayap pada aliran 

udara laminar dengan kecepatan konstan v. Peredaran 

aliran udara ini menciptakan distribusi tekanan yang 

berbeda di sisi atas dan bawah bagian ini yang terintegrasi 

dan bisa digambarkan sebagai dua kekuatan, yaitu lift dan 

drag. Kekuatan ini bisa jadi dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. penampang sayap pada aliran udara 

laminar(Noth, 2008) 

 

                (1)

  

                  (2)  

 

Dimana CL dan CD masing-masing adalah koefisien 

angkat dan hambatan, ρ merupakan kerapatan udara, S 

daerah sayap dan v kecepatan udara relatif. CL dan CD 

sangat bergantung pada airfoil, angle of attack dan 

bilangan Reynolds Re yang mewakili viskositas aliran 

udara (Noth, 2008).  

 

      (3) 

 

Dimana, μ adalah viskositas dinamis yang dibagi oleh 

kerapatan udara dan memberikan viskositas kinematik v 

dan c mewakili chord. Peningkatan angle of attack akan 

membuat CL meningkat, namun semakin cepat aliran 

memisahkan dari airfoil mulai dari trailing edge dan hal 

inilah yang memungkinkan terjadinya zona turbulen dan 

membuat CD meningkat. Pada saat stall terjadi, lift-nya 

maksimal tapi drag-nya tinggi juga. Setelah titik ini 

terjadi, attitude pesawat menjadi lebih sulit diprediksi atau 

disimulasikan, namun pada dasarnya drag masih dapat 

bertambah namun tanpa diikuti oleh lift yang turun. 

Dengan demikian, zona yang menarik dan aman untuk 

sebuah pesawat terbang adalah sebelum titik stall, untuk 

glider terutama pada titik dimana rasio glide CL / CD 

maksimal.  

Semua yang digambarkan tersebut biasanya untuk 

kasus sayap panjang yang tak terbatas, tapi untuk sayap 

yang nyata, vortisitas diproduksi pada ujung sayap dan 

menyebabkan hambatan tambahan yang dikenal dengan 

istilah hambatan induksi. Ini mewakili energi yang 

dihabiskan untuk menghasilkan the wake pada belakang 

bagian sayap dengan persamaan berikut ini: 

 

      (4) 

 

Konstanta AR merupakan rasio aspek, yaitu rasio 

antara lebar sayap b dan panjang akord c yang juga dapat 

dinyatakan dengan area sayap menggunakan AR = b / c = 
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b2 / (bc) = b2 / S. Variabel e adalah faktor efisiensi 

Oswald yang memiliki nilai antara 0 dan 1, 1 menjadi 

kasus ideal dimana distribusi beban pada sayapnya 

berbentuk elips. Dalam banyak kasus, nilainya antara 0,75 

dan 0,85. Hambatan induksi ini harus diperhitungkan 

terutama untuk rasio aspek kecil pesawat karena menjadi 

lebih penting. Akhirnya, ada tangkapan parasit yang 

berasal dari bagian yang tidak mengangkat, seperti badan 

pesawat atau ekornya. Koefisien drag terakhir adalah 

jumlah dari jumlah tersebut. 

Dengan menggunakan keluaran dari tahap 

sebelumnya, perancang dapat memperkirakan koefisien 

aerodinamika yang merupakan koefisien angkat dan 

hambatan. Koefisien lift cruise bisa dihitung dari 

 

      (5) 

 

Koefisien angkat tiga dimensi ini kemudian diubah 

menjadi dua dimensi dengan persamaan yang sesuai. 

Karena sensitivitas yang tinggi terhadap coefficient drag 

di pesawat ini maka dicoba untuk lebih tepat menentukan 

coefficient drag. Maka diusulkan bahwa setelah 

penentuan koefisien angkat, airfoil yang sesuai dipilih 

untuk sayap. Beberapa pertimbangan dan rekomendasi 

untuk pemilihan airfoil diuraikan di bawah 

ini(Hajianmaleki, 2011) ini : 

 Rasio high lift dengan drag pada bilangan Reynolds 

rendah, biasanya antara 200.000 - 400.000,  

 ketebalan airfoil yang cukup untuk memberikan 

kekuatan dan lentur kekakuan yang memadai seperti 

rasio aspek sayap yang tinggi,   

 momen pitching yang rendah, Cm dan juga Cmα 

rendah 

 C1max yang tinggi untuk menghindari masalah 

dengan hembusan dan manuver 

 C1max sebaiknya lebih rendah dari Clwind dalam setiap 

misi, adapun nilai Clwind dapat dicari dengan 

 

(6) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini misi yang akan dituju adalah 

perancangan pesawat fixed-wing untuk pemetaan udara. 

Sehingga penggunaan persamaan tersebut tentunya 

menjadi penting guna mendapatkan parameter pesawat 

fixed-wing agar mampu terbang dan menyelesaikan 

misinya. Pada gambar 3 dan 4 merupakan hasil dari 

perancangan dimana pesawat fixed wing tersebut 

menggunakan bahan polyfoam dengan spesifikasi 

komponennya yaitu : Motor 2200 kv, propeller 6”x4”, 

batere 3S 2200 mAh, motor servo sebagai penggerak 

elevator, rudder, pengendali pixhawk dan kamera Gopro, 

Radio control dan telemetry RFD 900 MHz, Electronic 

Speed Controller (ESC) 30 A, vtx dan vrx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pesawat fixed-wing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pesawat fixed-wing selesai dirakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Data pergerakan Roll dan Pitch hasil uji 

terbang 
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Pada gambar 5 menunjukkan data pergerakan roll dan 

pitch pada saat pesawat fixed terbang. Data roll 

merupakan gerakan mengguling ke kanan dank e kiri. 

Pada gambar jika sudutnya bernilai positif maka pesawat 

bergerak ke kanan dan sebaliknya. Sedangkan pitch 

merupakan gerakan maju dengan nilai positif berarti 

kepala pesawat mengangkat dan sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Foto udara asrama mahasiswa kampus Unsri 

Inderalaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Foto udara halaman parkir student center 

kampus Unsri Inderalaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Foto udara stadion kampus Unsri Inderalaya 

 

Gambar 6,7,dan 8 tersebut menunjukkan hasil foto 

udara yang diambil menggunakan pesawat fixed-wing. 

Lokasi tempat pengambilan foto yakni di kampus Unsri 

Inderalaya dengan ketinggian 90-100 m. Foto telah 

berhasil diambil, dan Nampak bahwa gambar cukup jelas 

namun hasil foto ini belum diolah. Bila dilakukan 

pengolahan menggunakan perangkat lunak tertentu maka 

dapat menghasilkan sebuah gambar dengan berbagai 

informasi didalamnya. Hingga saat ini pesawat fixed-

wing ini telah dapat dikatakan berhasil. 

KESIMPULAN 

 

Pada penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah 

pesawat fixed-wing yang mampu untuk terbang dan 

melakukan suatu misi tertentu yakni melakukan foto 

udara. Berdasarkan hasil pengujian, pesawat fixed-wing 

ini mampu terbang dan melakukan gerakan roll dan pitch 

serta mampu menyelesaikan misi yaitu foto udara. Namun 

hasil yang ditampilkan fotonya belum dilakukan 

pengolahan menggunakan perangkat lunak tertentu 

sehingga belum menghasilkan informasi lain selain foto. 
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ABSTRACT : The increasing of electricity needs, especially in urban area, makes consumers rely for more electricity. 

The power outage which happened once in a time or continuous when there are interferences to the system will become 

problem for some of the consumers so that generator set is the only choice to cope with the problem. In its utilization, 

generator set has some disadvantages. Other than annoying sound, the exhaust gas could endanger people around it. To 

solve the problem, the writer is trying to design a permanent magnetic generator as an environmentally friendly electricity 

source. With permanent magnetic generator, hopefully the problems mentioned will be solved. The methods used in this 

research are literature study and design. Magnetic generator is designed with 8 coils, with 4 coils as triggers. 8 permanent 

magnets are used. The basic principle of how generator works is magnetic force. When the coil is triggered, the core of 

the coil will act as magnet and pull the permanen magnet, and then release it after trigger cycle ends. The measurable 

output acquired is regulated to 12 – 48 DC Volt. This direct current will be used to charge batteries so that by using DC 

to AC converter, the energy from the battery can be used for general purposes.  

 

Keyword :Generator, coil, permanent magnet, trigger 

 

ABSTRAK :  Meningkatnya kebutuhan listrik, terutama di daerah perkotaan membuat konsumen semakin ketergantungan 

akan energi listrik. Pemadaman yang sesekali terjadi ataupun secara kontinu ketika ada gangguan dalam sistem akan jadi 

permasalahan bagi sejumlah konsumen sehingga genset adalah pilihan satu-satunya dalam mengatasi masalah. Dalam 

penggunaannya, genset mempunyai beberapa kekurangan. Selain suaranya yang mengganggu, sisa gas hasil pembakaran 

akan membahayakan orang disekitarnya.  Untuk mengatasi masalah di atas, penulis mencoba untuk membuat rancang 

bangun generator magnet permanen sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan.  Dengan generator magnet 

permanen, diharapkan permasalahan di atas akan teratasi.  Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

literature dan rancang bangun.  Generator magnetic dirancang dengan menggunakan 8 kumparan, diantaranya 4 kumparan 

untuk trigger. Magnet permanen yang digunakan adalah 8 buah. Prinsip dasar dari kerja generator adalah gaya tarik 

magnetic. Ketika kumparan ditrigger, inti kumparan akan bersifat sebagai magnet dan menarik magnet permanen, dan 

melepaskannya ketika selesai siklus trigger. Output terukur yang dihasilkan diatur sedemikian sehingga diperoleh 

tegangan 12 – 48   volt dc.  tegangan serarah senilai inilah yang akan digunakan untuk pengisian sejumlah baterai 

sedemikian sehingga dengan menggunakan converter dc to ac, energi dari baterai dapat digunakan untuk keperluan rumah 

tangga.  

 

Kata Kunci :  generator, kumparan, magnet permanen, trigger 

.

PENDAHULUAN 

Meningkatnya kebutuhan listrik, terutama di 

daerah perkotaan mebuat konsumen semakin 

ketergantungan akan energi listrik. Pemadaman yang 

sesekali terjadi ataupun secara kontinu ketika ada 

gangguan dalam sistem akan jadi permasalahan bagi 

sejumlah konsumen sehingga genset adalah pilihan satu-

satunya dalam mengatasi masalah. 

Dalam penggunaannya, genset mempunyai 

beberapa kekurangan. Selain suaranya yang mengganggu, 

sisa gas hasil pembakaran akan membahayakan orang 

disekitarnya. 

 Untuk mengatasi masalah di atas, penulis 

mencoba untuk membuat rancang bangun generator 

magnet permanen sebagai sumber energi listrik.  Dengan 

generator magnet permanen, diharapkan permasalahan di 

atas akan teratasi. 

 Dalam penelitian ini, penulis ingin mendisain 

dan membuat pemanas induksi yang nantinya akan 

digunakan sebagai materi  pembelajaran mahasiswa, 

sehingga mahasiswa lebih mudah untuk memahami 

aplikasi dari teori yang mereka peroleh dalam proses 

pembelajaran.   
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Kumparan dari pemanas induksi yang dialiri arus 

listrik akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya dan 

mengakibatkan terjadinya kenaikan  temperature pada 

benda kerja hingga mencapai teperatur yang diharapkan. 

Dalam operasinya akan ada sebagian fluksi magnet yang 

akan terbuang ke udara sebagai losses.  Dalam penelitian 

ini juga, penulis mencoba untuk mengambil kembali fluksi 

magnet tersebut dengan cara mengubahnya  menjadi 

energi listrik kembali. 

 

METODA PENELITIAN 

Metoda  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah :  

 

Studi literature 

Dalam studi literature digunakan berbagai literature 

terkait dan jurnal yang diperoleh  dari internet, yang 

merupakan landasan terwujudnya rancang bangun ini. 

Dari literature dapat difahami prinsip kerja generator 

listrik secara umum dan dapat diperkirakan tegangan dan 

arus yang dihasilkan oleh generator tersebut. 

Blok diagram perancangan 

 Langkah selanjutnya adalah merencanakan 

pembuatan alat dengan bantuan blok diagram sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Blok diagram sistem pelistrikan 

 

Dari blok diagram, dapat dijelaskan prinsip kerja 

sistem pembangkit sebagai berikut.  Arus dari baterai 

dialirkan ke Main Control, yang selanjutnya dibagikan ke 

ketiga Driver Coil.  Masing-masing Driver Coil akan 

meneruskan arus ke koil tarik sehingga magnet permanen 

akan tertarik menuju koil sesaat kemudian melepaskannya 

kembali. Saat magnet menuju koil, ggl akan terbangkit dan 

ketika magnet meninggalkan koil, maka ggl akan 

terbangkit lagi, sehingga dalam satu siklus akan terjadi 

dua kali pengisian baterai. Ada 3 baterai yang berfungsi 

untuk melayani beban dan satu baterai berfungsi untuk 

trigger. 

 

Perancangan rangkaian listrik . 

Dalam rancang bangun ini, magnet permanen 

ditempatkan di rotor, yang akan berputar dibawah kendali 

elektronik.  Saat rotor berputar, terjadi dua kali proses 

pengisian ke baterai yang akan membentuk siklus 

pengisian baterai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Rangkaian Listrik 

Prinsip dasar dari generator magnet permanen adalah 

interaksi antara kumparan berarus listrik dengan magnet 

permanen yang ditempatkan di bagian stator mesin.  

Ketika magnet tertarik oleh koil, akan dihasilkan ggl 

induksi yang akan menghasilkan arus listrik.  Begitu juga 

ketika interaksi terhenti, magnet terlepas dari pengaruh 

interaksi koil, bergenark menjauhi koil dan akan 

dihasilkan ggl induksi pada koil yang juga menghasilkan 

arus induksi.  Arus induksi tersebut di searahkan dengan 

menggunakan inverter dan disimpan dalam baterai.Dalam 

sistem penggerak ini digunakan 3 baterai untuk 

pembebanan dan satu baterai untuk trigger. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Generator magnet permanen bekerja 

berdasarkan prinsip motor – generator. 

 

Pembentukan Torsi Dalam Motor Listrik 

Jika sebuah konduktor berarus listrik beada dalam 

medan magnet, maka akan timbul  gaya yang nilainya 

dinyatakan dalam persamaan berikut. 
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        Gambar 3.1.  Prinsip kerja motor listrik 

 

Besarnya torsi yang dibangkitkan, dinyatakan dalam 

persamaan berikut. 

 

𝑇 = 𝐶 ∅ 𝐼𝑎  Newton                     (1) 

 

dimana :   

C  =  konstanta yang menyatakan besaran fisik  motor 

∅   =  fluksi   (weber) 

Ia  =  arus jangkar (amper) 

Fluksi dihasilkan oleh magnet permanen yang 

terpasang pada stator 1 dan stator 2 pada gambar.  Ketika 

arus listrik dialirkan ke dalam kumparan rotor, 

terbentuklah torsi yang akan memutar rotor. 

 

Pembentukan Gaya Gerak Listrik 

Jika sebuah magnet permanen digerakkan relative 

terhadap kumparan, maka di dalam kumparan akan 

timbul gaya gerak listrik (ggl) induksi yang besarnya 

dinyatakan oleh persamaan berikut.  

 

𝐸 = 𝐵 𝐿 𝑉 volt                                     (2) 

 

dimana : B    =  kerapatan magnet (wb/m2) 

        L    =  panjang lintasan (meter) 

         V   =  kecepatan gerak  

                   magnet  permanen  (m/s) 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

               Gambar 2.   Pembentukan gaya gerak listrik 

 

Dalam generator magnet permanen, pembentukan 

gaya gerak listrik dinyatakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.proses terbentuknya ggl 

induksi pada generator magnet permanen. 

 

𝐸 = 𝐶 𝑁 ∅volt  (3) 

dimana  :  C  =  konstanta yang ditentukan oleh  

                           besaran fisik generator 

                         N  =  putaran magnet permanen   

                                  (rpm)  

                         ∅  =  fluksi magnetik 

 

Terlihat bahwa ggl yang terinduksi sebanding dengan 

kecepatan putar magnet permanen. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Dalam disain generator digunakan magnet permanen 

jenis Neodynium dengan kerapatan magnet 1480 mT, 

sehingga gaya gerak listrik induksi dalam kumparan dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan (2) dan 

diperoleh nilainya 37 V/magnet permanen. Dalam rancang 

bangunnya, generator memiliki 8 kumparan masing 

masing 4 kumparan berukuran 8 cm yang digunakan untuk 

pengisian baterai ke beban dan 4 lainnya berukuran 4 cm 

yang digunakanntuk pengisian baterai ke kumparan 

(trigger kumparan).   

Total ggl yang dihasilkan oleh delapan kumparan 

tersebut adalah 222 V.  Tegangan output terukur yang 

dihasilkan adalah 220 Vac yang selanjutnya disearahkan  

dengan menggunakan rangkaian penyearah tegangan 

sebesar 53,8 Vdc untuk pengisian baterai pembebanan dan 

dengan melalui main control diperoleh tegangan 12 Vdc 

untuk pengisian baterai trigger.   

Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Waktu pengisian dan pengosongan baterai  

 

No 
Waktu 

(menit) 
B1 (V) B2 (V) B3 (V) 

1 0 10,9 12,8 58,9 

2 30 12,3 12,3 59.3 

3 60 12,4 12,1 59,3 

4 90 12,5 11,9 59,1 

V 

L 



Rancang Bangun Generator Magnet Permanen Sebagai Pengganti Genset 
        

55 

 

5 120 12,5 11,7 59,8, 

6 150 12,6 11,4 59,6 

 

 

Dalam bentuk grafik diperoleh data sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 4.  Grafik pengisian dan pengosongan batrai 

trigger. 

 

 

Gambar 5.  Grafik pengisian baterai saat beroperasi. 

 

Baterai B1 dan B2 adalah baterai yang digunakan 

khusus untuk mentrigger kumparan sedemikian sehingga 

kumparan dapat menarik magnet permanen dan kemudian 

melepaskannya setelah sikulus berakhir. Proses ini terjadi 

serempak untuk semua kumparan sehingga terjadilah 

putaran sebesar 407 rpm dan menghasilkan ggl induksi 

yang setelah disearahkan menghasilkan tegangan 

maksimum sebesar 12,8 Vdc. Kedua baterai tersebut 

dijaga agar tidak turun kurang dari 11 V. Ketika B1 telah 

mencapai tegangan hampir 11 V, saklar berpindah dari B1 

ke B2dan pengisian B1 berlangsung secara otomatis. 

Sumber arus pengisian baterai trigger adalah B3. 

Baterai B3 terdiri dari 4 baterai yang masing-masing 

bertegangan 12 Vdc yang dirangkai seri dan siap untuk 

melayani pembebanan. Dari data pengukuran, diketahui 

bahwa pengisian B3 maksimu adalah     59,6 V. penisian 

dan pengosongan ketiga baterai selama beroperasi 

ditunjukkan dalam gambar 5.  Terlihat bahwa B1 berimpit 

dengan B2 dan B3 dijaga konstan. 

 

 

Kesimpulan 

 

1. Dari rancang bangun generator magnet permanen 

diperoleh tegangan ac sebesar 220 Vac. 

2. Dengan menggunakan penyearah tegangan  diperoleh 

tegangan keluaran 53,8 Vdc untuk pengisian baterai 

pembebanan dan  12 Vdc untuk pengisian baterai 

trigger. 
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ABSTRACT: This paper is a part of the research of the intelligent security systems that discuss the development of 

technology in the field of building and room security where the use of voice and face recognition that will be combined 

with Radio Frequency Identification (RFID) and magnetic door lock to become an integrated security system. But in this 

paper only discuss RFID and magnetic door lock as the topic of discussion because these components is a solution a 

solution of issues the building and room security with a fairly cheap price and simple in its application. In testing on 

experimental RFID and magnetic door lock, it is found that RFID and magnetic door lock has been able to become a 

security system that works well. 

 

Keywords: Magnetic Door Lock, RFID, Security System 

 

ABSTRAK: Paper ini merupakan bagian dari penelitian tentang sistem keamanan cerdas (intelligent security system) 

yang membahas tentang pengembangan teknologi dibidang keamanan gedung dan ruangan. Dimana penggunaan suara 

dan wajah yang akan dikombinasikan dengan Radio Frequancy Identification (RFID) dan magnetic door lock menjadi 

sistem keamanan yang terpadu. Namun pada paper ini hanya membahas RFID dan magnetic door lock sebagai topik 

pembahasan karena kedua komponen ini merupakan sebuah solusi dari permasalahan keamanan gedung dan ruangan 

dengan harga yang cukup murah dan sederhana dalam aplikasinya. Dalam pengujian pada eksperiment RFID dan 

magnetic door lock ini, didapatkan bahwa RFID dan magnetic door lock telah dapat menjadi sebuah sistem keamanan 

yang bekerja dengan baik. 

 

Kata Kunci: Magnetic Door Lock, RFID, Sistem Keamanan 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa 

ini menuntut orang untuk memiliki kreativitas yang 

tinggi. Perkembangan teknologi tersebut tersebar pada 

berbagai bidang kehidupan mulai dari aplikasi untuk 

dunia kerja dan ilmu pengetahuan hingga menyangkut 

kehidupan pribadi dan perkantoran. Teknologi dalam 

perkantoran dan kehidupan pribadi ini menyangkut sistem 

keamanan (security system). Teknologi ini mulai dari 

penggunaan password hingga pada kartu yang berbasis 

ada Radio Frequency Identification (RFID). Bahkan 

perkembangan yang terakhir mulai menjamah pada 

teknologi pintar (smart technology) dengan menggunakan 

berbagai teknologi terkini diantaranya menggunakan 

sidik jari, retina mata. Teknologi dalam security system 

ini telah dikembangkan bahkan telah dibuat dalam bentuk 

paten seperti(Andrews, 1992), (Everett Jr & Gilbreath, 

1989). Pada paten tersebut telah menggunakan teknologi 

scanner dan barcode (Andrews, 1992). Sedangkan 

pada(Everett Jr & Gilbreath, 1989). 
Permasalahan keamanan ini telah menjadi isu karena 

menyangkut privasi seseorang dan juga privasi ruangan 

bahkan gedung maka setiap saat terjadi perkembangan 

yang signifikan. Sistem keamanan ini dimulai dari 

penggunaan satuan pengamanan (Satpam) hingga 

pemanfaatan teknologi. Banyak berita dan informasi yang 

didapatkan tentang masalah keamanan ini diantaranya 

pencurian. Pencurian ini telah terjadi dimana-mana tidak 

hanya rumah biasa hingga rumah mewah dan apartement 

saja tetapi juga terjadi pada ruangan dan gedung 

perkantoran. Oleh karena itu pentingnya dilakukan 

pengamanan yang canggih dan pintar.  
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Peneliti-peneliti juga telah melakukan riset yang 

berkepanjangan sampai juga pada penggunaan robot(Luo, 

Hsu, Lin, & Su, 2005), (Lee & Seo, 2010), dan mengikuti 

perkembangan saat ini dengan menggunakan 

android(Gupta & Chhabra, 2016). Peneliti tersebut 

menganggap bahwa dengan bantuan teknologi maka akan 

dapat meningkatkan keamanan pada rumah dan juga 

ruangan serta gedung. Namun selain itu faktor lain yang 

harus diperhatikan yaitu adanya interaksi dan juga 

kemudahan dalam menjalankannya. 

Dikarenakan sistem keamanan merupakan faktor 

penting dalam kehidupan ini, maka pada makalah ini 

dibahas tentang penggunaan salah satu sistem keamanan 

yakni menggunakan RFID dan magnetic door lock. 

Makalah ini merupakan bagian dari penelitian tentang 

intelligent security system.Pembahasan pada makalah ini 

akan terbagi atas : pendahuluan pada bagian pertama yang 

berisikan latar belakang, bagian yang kedua membahas 

tentang metodologi penelitian, sedangkan yang ketiga 

yaitu hasil dan pembahasan sedangkan yang terakhir yaitu 

kesimpulan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Makalah yang dibahas ini merupakan bagian dari 

penelitian intelligent security system seperti yang terlihat 

pada gambar 1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram  penelitianInteligent Security System 

 

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa untuk 

penelitian Intelligent Security System ini terdiri atas RFID 

dan Magnetic Door Lock, voice dan speech recognition 

serta internet of thing. RFID dan magnetic door lock 

merupakan dasar atau disain awal karena berawal dari 

kedua metode ini, yangbiasanya terkait dengan perangkat 

keras. Selanjutnya jenis intelligent security yang lain yatu 

menggunakan computasional intelligence untuk voice 

atau speech recognition(Wang, Wang, Chen, & Chang, 

2007), (Perez-Mendez, Trawick, & Anikst, 1998). 

Penggunaan pengenalan wajah dan mata merupakan 

kelanjutan penelitian tentang intelligent security karena 

setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

di dalam wajah dan mata mereka. Sedangkan tahapan 

terakhir yaitu menggunakan metode intenet of thing 

dimana sistem telah terhubung dengan sistem lain seperti 

petugas keamanan, penyimpanan data, record system, 

alarm dan sistem komunikasi yang lain(Gupta & Chhabra, 

2016). Sehingga dengan pemanfaatan sistem tersebut 

maka keamanan menjadi lebih terjamin lagi.  

Pada makalah ini yang dibahas hanya pada RFID dan 

magnetic door lock. 

 

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) 

Radio Frequency Identification atau dikenal dengan 

RFID, merupakan sebuah piranti yang digunakan 

terutama untuk menerapkan prosedur identifikasi 

otomatis untuk memberikan informasi tentang orang, 

barang, hewan dan produk saat transit(Ravi, Varun, 

Vamsi, & Pratyusha, 2013). Perangkat RFID memiliki 

tujuan yang sama seperti kode batang (barcode) atau strip 

magnetik di bagian belakang kartu kredit, namun 

menggunakan sinyal radio untuk bertukar data identifikasi 

dengan meningkatkan jangkauan identifikasi dari 

beberapa sentimeter sampai beberapa meter(Sarma, Weis, 

& Engels, 2002). 

Dalam penggunaannya ada dua jenis keputusan yang 

sama namun tidak identik yang dibuat oleh RFID yaitu 

yang pertama adalah membiarkan pembaca memutuskan 

apakah ada unit RFID dari keluarga tertentu dalam 

jangkauan, dan yang kedua untuk memverifikasi identitas 

unit RFID yang menjawab panggilan dari pembaca atau 

yang mencoba secara aktif menghubungi pembaca. 

Teknologi ini telah dikenal selama lima puluh tahun, 

namun kurangnya standar di industri membatasi 

penggunaan globalnya, seperti pelacakan barang dari 

perusahaan ke perusahaan lain.perusahaan atau dari 

negara ke negara lain. 

Karena RFID prinsip kerjanya didasarkan pada 

gelombang radio, maka selalu ada risiko untuk pembaca 

yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Sinyal radio 

tersebut termasuk jenis sinyal radio bertenaga rendah 

karena sinyal yang hilang lebih banyak daripada sinyal 

yang dianggap benar dan dalam jangkauan maksimum. 

Spesifikasi fungsionalitas RFID ini yaitu didapatkan 

dengan peningkatan sinyal pada pemancar dan penerima 

namun hal ini tidak hanya meningkatkan jangkauan tetapi 

juga membuat menjadi kurang sensitif terhadap 

gangguan. Dengan mempertimbangkan bahwa 

gelombang radio dapat bergerak dalam arah yang tidak 

terduga karena dapat diserap oleh beberapa benda dan 

tercermin oleh yang lain, sehingga menyebabkan 

ketidakpastian yang membuka pintu untuk mempengaruhi 

dan menyerang spoofing. Jika respons dapat dipicu dari 

tag di luar jarak yang diharapkan, maka akan gangguan 

terhadap RFID tersebut yang biasanya dilakukan dengan 

menggunakan jamming sinyal radio sehingga mengurangi 
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jumlah informasi data yang akan dibaca oleh pembaca 

RFID. Sistem RFID modern telah dilengkapi algoritma 

untuk mengatasi masalah ini namun masih dapat 

mengalami gangguan radio dimana sinyal bising dapat 

menyebabkan frekuensi yang padat dan mengganggu 

pembacaan RFID(Chiagozie & Nwaji, 2012). 

RFID dapat dipandang sebagai salah satu cara dalam 

pelabelan suatu objek. Pelabelan dalam hal ini 

menggunakan sebuah kartu RFID atau tag yg ditempatkan 

pada objek yg diindentifikasi. Fungsi tag sama dengan 

fungsi barcode label akan tetapi RFID mempunyai 

kelebihan daripada label barcode. Kelebihan RFID 

dibandingkan dengan barcode yakni mampu membaca 

meskipun terhalang sesuatu, dapat deprogram ulang, 

dapat bekerja pada lingkungan seperti diluar rumah, TAG 

RFID memiliki 1 MB memori. Hal inilah yang membuat 

RFID ini menjadi pilihan jika dibandingkan dengan 

barcode.  

 
Gambar 2. Prinsip kerja RFID 

 

Gambar 2 tersebut menunjukkan alur kerja dari sistem 

RFID sebagai pengaman pintu. Kartu TAG RFID yang 

telah deprogram ketika didekatkan dengan reader RFID 

maka akan mengirimkan informasi kepada reader, jika 

cocok maka mikrokontroller (RFID Door Lock) akan 

mengirimkan sinyal kepada magnet untuk membuka 

kunci. 

 

MAGNETIC DOOR LOCK 

Magnetic door lock merupakan piranti yang 

digunakan untuk membuka atau mengunci pintu tanpa 

menggunakan kunci(Hassan, Bakar, & Mokhtar, 2012). 

Terdiri atas dua bagian yaitu magnetic plate dan 

electromagnetic lock seperti terlihat pada gambar 

3(a).Prinsip kerjanya yaitu dengan memberikan tegangan 

yang akan membangkitkan medan magnet pada kedua 

bagian tersebut sehingga sampai dengan batas gaya yang 

disyaratkan maka pintu tersebut tidak akan dapat dibuka. 

Jika ingin membuka kunci ini hanya dengan memutus 

tegangan yang ada sehingga medan magnet yang ada akan 

terputus sehingga kedua bagian ini tidak menempel lagi 

dan pintu dapat terbuka seperti terlihat pada gambar 3(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                          (b)        

Gambar 3. (a) jenis magnetic door lock, (b) prinsip kerja 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, sistem RFID dan magnetic door 

lock ini dapat dilihat langkah-langkahnya pada gambar 4 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir kerja sistem 

 

Sesuai dengan gambar 4, penjelasan dari diagram alir 

sistem tersebut yaitu : kartu yang telah diprogram 

ditempelkan pada reader, jika kartu tersebut memang 

sesuai dengan apa yang ada di program maka 

mikrokontroler akan mengirimkan sinyal untuk memutus 

tegangan pada magnetic door lock, akan tetapi jika isi dari 

kartu TAG tidak sesuai maka tegangan ke magnetic door 

lock tidak akan diputus sehingga pintu tidak bias dibuka. 

Sedangkan pada gambar 5 berikut merupakan diagram 

kerja secara komponen 

 

Mulai 

Pembacaan RFID 

Card TAG 

cocok ? 

Magnetic Door 

Lock 

Pintu dibuka 
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tidak 

ya 
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Gambar 5. Diagram sistem RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram perkawatan sistem RFID 

 

Gambar 6 menunjukkan diagram perkawatan dimana 

jika kondisi normal maka relay M1 akan energize dan 

magnetic door lock akan bekerja. Hal ini pada kondisi 

pintu tertutup. Namun jika pembacaan RFID sesuai 

dengan yang telah deprogram maka kontaktor C1 akan 

energize dari normally open menjadi tertutup namun pada 

keadaan ini kontaktor C2 akan terbuka dan akan 

mengaktifkan juga kontaktor bantu C2# yang akan 

terbuka sehingga meskipun kontaktor C1 tertutup namun 

arus tidak akan mengalir sehingga tidak ada tegangan 

yang sampai pada M1 dan Magnetic Door Lock. 

Sistem RFID dan magnetic door lock ini akan 

diimplementasikan di Laboratorium Kendali dan 

Robotika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Sriwiaya seperti yang terlihat pada gambar 7 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Aplikasi Sistem RFID dan magnetic door lock 

 

Adapun hasil pengukuran yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian sistem RFID dan Magnetic Door 

Lock 

Pengujian  RFID Magnetic Door 

Lock 

Kartu cocok 5 volt 2 volt 

Kartu tidak cocok 3.5 volt 11.9 

Kartu cocok 4.9 volt 1.8 volt 

 

Dari tabel 1 tersebut, terlihat bahwa sistem RFID dan 

magnetic door lock ini telah bekerja cukup baik dan 

mampu membaca kartu TAG RFID baik yang telah 

dipropgram maupun yang tidak diprogram (sebagai 

pembanding). Magnetic door lock pun telah bekerja 

dengan baik, jika kartu cocok maka tegangan yang ada 

terputus dan terbaca sangat kecil sehingga magnetnya 

menjadi lemah sehingga pintu dapat dibuka. Begitupun 

jika kartu tidak cocok maka tegangan pada magnet ini 

tidak berubah sehingga magnetnya masih mampu bekerja 

dan menyebabkan pintu tidak dapat dibuka. 

 

KESIMPULAN 

 

Sistem RFID dan magnetic door lock ini telah mampu 

berkerja dengan baik dan mampu untuk membaca baik 

kartu yang terprogram ataupun tidak. Juga magnetic door 

lock juga telah mampu mengunci pintu dan membuka 

pintu. Secara umum sistem ini berhasil. Penelitian 

lanjutan dimasa yang akan datang yaitu menggunakan 

speech atau voice recognition. 
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ABSTRAK: Paper ini menyajikan perancangan website sebagai sistem informasi online tentang persediaan darah. Sistem 

informasi ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi petugas, masyarakat, maupun pendonor secara online untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap dan berhubungan dengan segala sesuatu yang ingin diketahui seperti ketersediaan 

darah yang dibutuhkan. Namun pada sistem informasi yang dirancang dalam website ini akan diamankan dengan algorima 

Elgamal. Sistem kriptografi elgamal merupakan sistem kriptografi dengan kunci asimetris, dimana kunci untuk 

mengenkripsi dan mendeskripsi adalah beda sehingga sistem informasi yang akan di buat ini aman.. Pengamanan pada 

database akan melindungi terhadap pengrusakan data dan pemakaian data oleh pengguna yang tidak berwenang.  

Kata Kunci: elgamal, enkripsi, keamanan data, sistem informasi, website 

 

ABSTRACT: This paper  presents website design as online information system about blood supply. This information 

system is expected to provide convenience for officers, communities, and donors online to get complete information 

and relate to everything you want to know such as the availability of blood. The information system designed in this 

website will be secured with the Elgamal algorithm to encrypt the database so that the system can be secure. Database 

security protects against data destruction and unauthorized users' use of data. 

 

Keywords: data security, elgamal, encryption, information system, website 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sistem informasi merupakan suatu sistem kerja yang 

kegiatannya ditujukan untuk pengolahan (menangkap, 

transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan 

menampilkan) informasi. Sistem informasi telah 

dikategorikan menjadi beberapa jenis sesuai 

kebutuhannya, yaitu management information system 

(MIS), decision support system (DSS), exclusive 

information system (EIS), dan transaction prossecing 

system (TPS) (R.McLeod,Jr) . Salah satu sistem informasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem 

informasi manajemen yang merupakan suatu sistem 

perencanaan yang meliputi pemanfaatan manusia, 

teknologi, dokumen yang bermanfaat untuk memecahkan 

suatu masalah. Contoh sistem informasi manajemen 

adalah sistem informasi rumah sakit, sistem informasi 

akademik, sistem informasi distribusi, dll (Sistem and 

Lucky, n.d.). 

Perkembangan internet saat ini semakin pesat 

sehingga sistem informasi dapat diakses menggunakan 

internet. Salah satunya adalah sistem informasi rumah 

sakit, dimana seluruh masyarakat dapat mencari seluruh 

informasi rumah sakit ataupun yang lainnya melalui 

internet  dimanapun mereka berada dan kapanpun 

diperlukan. Berbagai macam internet dapat digunakan, 

salah satunya (world wide web) atau yang biasa kita kenal 

dengan website. Kelebihan website mampu menampilkan 

informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, maupun 

video yang dihimpun dalam bentuk database. Dengan 

kemampuan seperti ini web dimanfaatkan oleh setiap 

lapisan masyarakat atau lembaga untuk menyebarkan 

informasi yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat 

terkait lembaga atau individu tersebut. Namun, 

penggunaan web terkendala dalam proses pengamanan 

data yang sering diretas oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. Hal ini dapat merusak sistem 

informasi dan database yang telah dirancang 

(Dharmawan, Eka Adhitya , Erni Yudaningtyas 2013).  

Keamanan data sangat dibutuhkan untuk menjaga dan 

melindungi kerahasiaan data. Sudah banyak kejadian 

tentang pembobolan sistem berbasis web, karena 

kurangnya perhatian akan keamanan sistem yang 

dibangun. Keamanan harus benar-benar diperhatikan oleh 
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TAHAP 1

ANALISIS 

KEBUTUHAN

TAHAP 2

PERANCANGAN

TAHAP 3

PEMOGRAMAN

TAHAP 4

PENGUJIAN

para pengembang web agar mempunyai sistem keamanan 

yang lebih baik dan tidak gampang diretas oleh orang-

orang yang tidak berkepentingan. Salah satu teknik 

pengamanan sistem adalah dengan menggunakan teknik 

enkripsi data. Pengamanan ini dilakukan dengan 

mengenkripsi informasi tersebut dengan suatu kunci 

khusus.  Algoritma yang akan digunakan untuk menjaga 

kerahasiaan suatu informasi maupun data pada database 

adalah algoritma Elgamal. Dimana algoritma ini terdiri 3 

proses yang mampu menjaga informasi maupun data 

dengan metode penyandian yang telah dipercaya oleh 

pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1994 untuk 

pengamanan tanda tangan digital, sehingga pemerintah 

Amerika Serikat mengampuh Digital Signature Standard 

sebagai sebuah mekanisme penyandian yang 

menggunakan algoritma Elgamal (Massandy, n.d.). 

Beberapa penelitian telah dilakukan termasuk pada 

paper (Hiron et al. 2015), dimana pasien dapat 

menggunakan sebuah fasilitas layanan informasi tentang 

ketersediaan stok darah di PMI dengan menggunakan 

teknologi SMS gateaway ataupun website dengan hak 

akses yang diberikan melalui username dan password 

oleh pihak Bank Darah Rumah Sakit atas perintah dari 

dokter. Namun, belum adanya suatu sistem secara 

keseluruhan untuk seorang pasien mendapatkan akses 

perizinan dari dokter serta tidak adanya pengaman data 

terhadap informasi pendonor dan akses perizinan dokter 

melalui sistem sehingga informasi tersebut dapat di 

manfaatkan oleh pihak ketiga.   

Pada paper (Sari et al. 2010),  pengujian yang telah 

dilaksanakan, sistem yang telah dibuat untuk mengetahui 

ketersediaan stok darah sesuai dengan target yang 

diharapkan,biaya akses yang minimum, web mobile 

kompatibel dengan handphone. Tetapi masih ada kendala 

terhadap sistem ini yang akan mengalami down server 

ketika telah diakses oleh 250 user simultan sehingga 

diharapkan dapat mengembangkan sistem server yang 

lebih baik lagi, serta cakupan informasi yang ada pada 

sistem ini diharapkan lebih luas lagi sehingga semua 

orang dapat mengakses informasi tersebut dengan jelas. 

Dalam Paper,  (Rochmat, Isnanto, and Somantri 2012) 

algoritma elgamal sangat baik dalam mengatasi masalah 

manajemen distribusi kunci karena algoritma elgamal 

termasuk algoritma yang baik dan aman secara 

komputasi, sehingga mempunyai ketahanan yang sangat 

baik terhadap metode serangan ciphertext only dan attack 

know plain attack. 

Pada penelitian ini akan merancang sebuah sistem 

informasi yang mampu menyediakan informasi tentang 

ketersediaan darah untuk donor dengan menggunakan 

algoritma elgamal pada sistem keamanan datanya. 

Sehingga masyarakat dapat mencari informasi yang 

dibutuhkan serta data yang ada pada web tersebut aman 

tanpa adanya pihak ketiga untuk merusak atau mengambil 

serta memanfaatkan data tersebut untuk kepentingannya 

sendiri. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam paper ini digunakan metode pengembangan 

perangkat lunak dengan model pengembangan air terjun 

atau waterfall yang merupakan paradigma model 

pengembangan perangkat lunak paling tua yang 

memerlukan pendekatan sistematis dan sekuensiel. Ada 

beberapa tahapan dalam metode pengembangan 

perangkat lunak dengan model air terjun atau waterfall 

yang terdapat pada gambar nomor 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

Tahap 1 : Analisis, pada tahap ini akan dilakukan 

pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan sistem yang 

terdiri dari domain-domain data atau informasi, formasi, 

fungsi, proses, maupun prosedur yang diperlukan untuk 

unjuk kerja. Hasil yang didapatkan di tahap ini merupakan 

suatu spesifikasi yang sangat dibutuhkan perangkat lunak.  

 

Tahap 2 : Perancangan atau desain, pada tahap ini akan 

dilakukan sebuah perancangan perangkat lunak yang 

dihasilkan pada tahap analisis lalu 

mentransformasikannya ke dalam proses pengkodean 

yang berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, pengamanan data serta  representasi ke interface 

agar mudah dimengerti. 

 

Tahap 3 : Pemrograman, pada tahap ini akan 

mengimplementasikan perancangan desain dengan 

menggunakan coding sehingga dapat dimengerti oleh  

mesin. 

 

Tahap 4 : Pengujian, pada tahap ini akan dilakukan 

pengujian pada program perangkat lunak, baik pengujian 

logika internal, pengujian eksternal fungsional, maupun 

algoritma yang digunakan untuk mengamankan data 

untuk memeriksa kemungkinan terjadinya kesalahan 
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ataupun memeriksa apakah hasil yang diinginkan sesuai. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari model air terjun 

atau waterfall. 

 

PEMBAHASAN  

 

Tahap 1  

  

 Melakukan pengumpulan data dengan cara  

mengajukan form request kepada client tentang apa saja 

point tambahan yang diperlukan dalam sistem yang sudah 

berjalan sebelumnya. Melalui form tersebut client 

memasukkan semua permintaan baik dari segi perubahan 

database maupun perubahan dari segi aplikasi. Perubahan 

yang ada akan dianalisa untuk dikordinasikan kembali 

dengan pihak client terkait perubahan yang dibutuhkan 

dan relevansi permintaan dari pihak client. Jika semua 

poin perubahan telah jelas dan relevan, maka poin 

tersebut selanjutnya dipetakan dalam sebuah dokumen 

untuk menentukan jadwal dan target penyelesaian. 

Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, yaitu 

data pendonor lama, stok darah, data riwayat kesehatan 

pendonor, serta data permintaan darah. 

Melakukan studi literatur tentang kriptografi dan 

algoritma elgamal. Adapun tinjauan literaturnya, yaitu : 

 

Kriptografi 

 

Kriptografi terdiri dari 2 kata yaitu, crypto dan  

graphia yang berasal dari bahasa Yunani. Crypto yang 

berarti secret (rahasia),  graphia berarti writing (tulisan). 

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-

teknik matematika yang berhubungan dengan aspek 

keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan 

data, integritas data, serta autentikasi data. Tetapi tidak 

semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan 

dengan kriptografi. Ada empat tujuan mendasar dari 

kriptografi yang juga merupakan aspek keamanan 

informasi, yaitu : 

1. Kerahasiaan, adalah aspek yang berhubungan 

dengan penjagaan isi informasi dari siapapun 

kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia 

untuk membuka informasi yang telah dienkripsi. 

2. Integritas data, adalah aspek yang berhubungan 

dengan penjagaan dari perubahan data secara 

tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem 

harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi 

manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak 

berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan 

pensubsitusian data lain kedalam data yang 

sebenarnya. 

3. Autentikasi, adalah aspek yang berhubungan 

dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara 

kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. 

Dua pihak yang saling berkomunikasi harus 

saling memperkenalkan diri. Informasi yang 

dikirimkan harus diautentikasi keaslian, isi 

datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. 

4. Non-repudiation (menolak penyangkalan), 

adalah usaha untuk mencegah terjadinya 

penyangkalan terhadap pengiriman suatu 

informasi oleh yang mengirimkan, atau harus 

dapat membuktikan bahwa suatu pesan berasal 

dari seseorang, apabila ia menyangkal mengirim 

informasi tersebut. 

 

Algoritma Elgamal 

 

Algoritma ElGamal merupakan algoritma kriptografi 

asimetris. Pertama kali dipublikasikan oleh Taher 

ElGamal pada tahun 1985. Algoritma ini didasarkan atas 

masalah logaritma diskret pada grup ℤP*(Rochmat, 

Isnanto, and Somantri 2012). Algoritma ElGamal 

merupakan algoritma dalam kriptografi yang termasuk 

dalam kategori algoritma asimetris. Keamanan algoritma 

ElGamal terletak pada kesulitan penghitungan logaritma 

diskret pada bilangan modulo prima yang besar sehingga 

upaya untuk menyelesaikan masalah logaritma ini menjadi 

sangat sukar. Algoritma ElGamal terdiri dari tiga proses, 

yaitu proses pembentukan kunci, proses enkripsi dan 

proses dekripsi. Algoritma ini merupakan cipher blok, 

yaitu melakukan proses enkripsi pada blok-blok plainteks 

dan menghasilkan blok-blok cipherteks yang kemudian 

dilakukan proses dekripsi, dan hasilnya digabungkan 

kembali menjadi pesan yang utuh dan dapat dimengerti. 

Untuk membentuk sistem kriptografi ElGamal, 

dibutuhkan bilangan prima p dan elemen primitif grup 

ℤP* (Ifanto 2009). 

 

Tahap 2 

  

Merancang ataupun mendesain database dan sistem 

informasi yang akan di tampilkan pada web serta 

pengamanan data. . Langkah pengerjaannya sistem 

informasi, yaitu: 

1. Login dengan cara memasukan username dan 

password yang telah diberikan oleh administrasi. 

2. Masuk dalam menu utama, lalu user dapat 

memilih dan mencari informasi yang diperlukan. 

3. User dapat mendaftar sesuai keinginnya dalam 

mencari informasi. 

4. Setalah mendaftar, user wajib mencetak kartu. 

5. Setelah melakukan semuanya serta telah 

mendapatkan informasi yang diinginkan, maka 

user diperbolehkan untuk logout dari sistem. 
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Gambar 2. Blok Diagram Perancangan Sistem Informasi 

Persiapan Data 

 

Dalam merancang sistem informasi ketersediaan 

kantong darah online dengan aman untuk mencapai 

tingkat keberhasilan sistem ini dapat berjalan dengan 

lancar sesuai dengan perancangan, maka semua data yang 

diperlukan dari stok darah, riwayat kesehatan pendonor, 

maupun data pendonor harus sesuai dengan sistem yang 

akan dirancang. 

 

Tahap 3 

 

 Penulisan kode program merupakan tahap 

penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam 

bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer 

dengan mempergunakan bahasa pemrograman. Tahapan 

ini merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu sistem. Sistem ini bahasa pemrograman yang 

dipakai adalah PHP dan database MySQL. 

 

Tahap 4 

 

 Pengujian sistem merupakan salah satu hal yang 

sangat penting  untuk menemukan kesalahan – kesalahan 

ataupun kekurangan – kekurangan pada sistem yang telah 

dibuat. Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui 

apakah sistem yang telah dibuat sudah memenuhi kriteria 

berdasarkan pada perancangan sistem yang telah 

dilakukan sebelumnya. Jika sistem yang telah dibuat 

berjalan dengan lancar maka sistem ini sudah dapat di 

gunakan. 

 

KESIMPULAN 

 

Pada penelitian ini, sistem informasi yang dirancang 

dapat memudahkan seluruh masyarakat dalam mencari 

informasi tentang stok darah yang dibutukan secara online 

tanpa kesulitan dan data yang di input aman. Berdasarkan 

uraian diatas, estimasi yang diharapkan adalah sistem 

informasi ketersediaan stok darah lebih baik lagi dari 

sistem informasi yang telah ada sebelumnya. 
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ABSTRACT: This paper contains of a study of the effect of natural gas quality on the performance of Gas Chromatograph 

(GC) in Gas Transmission Pipeline and Facilities.  The study consists of the causes, effects, and the solutions that can be 

used to prevent the problems occur in the GC.  One of the problems that often faced by GC is the GC components' lifetime. 

To make GC working properly, it is required a maintenance and regular components replacement.  If they are not done, 

GC components may cause some errors that lead to improper gas composition readings.  Thus, it can affect the company's 

losses. The Lifetime of GC components are affected by several factors, one of them is the natural gas quality that enters 

to GC.   Natural gas has many mild hydrocarbon contents of which in certain conditions can trigger the occurrence of 

hydrates that can reduce the lifetime of GC components. Therefore, the authors conclude that a tool is needed to maintain 

the natural gas conditions that will be inserted into GC. 

 

Keywords: natural gas, gas chromatograph (GC), gas chromatograph performance, lifetime. 

 

 

ABSTRAK: Paper ini berisi tentang studi pengaruh kualitas gas alam terhadap kinerja Gas Chromatograph (GC) di Gas 

Transmission Pipeline and Facilities. Studi yang dibuat mencangkup analisa sebab, akibat, serta solusi yang dapat 

digunakan untuk mencegah permasalahan yang muncul pada GC. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh GC 

adalah lifetime dari komponen-komponen yang ada pada GC.  Agar GC dapat berfungsi dengan baik, dibutuhkan 

perawatan dan penggantian komponen secara berkala.  Komponen GC yang tidak baik dapat menyebabkan beberapa 

kesalahan (error) yang berakibat pada pembacaan komposisi gas yang tidak tepat.  Hal ini dapat berimbas pada kerugian 

perusahaan.  Lifetime komponen GC dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas gas alam yang masuk 

ke dalam GC. Gas alam memiliki banyak kandungan hidrokarbon ringan yang dalam kondisi tertentu dapat memicu 

terjadinya hydrat yang dapat mengurangi lifetime komponen GC.  Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa 

dibutuhkan sebuah alat untuk menjaga kondisi gas alam yang ingin dideteksi oleh GC. 

 
Kata Kunci: gas alam, gas chromatograph (GC), kinerja gas chromatograph, lifetime. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Gas Chromatograph (GC) merupakan komponen 

penting di Gas Transmission Pipeline and Facilities.  GC 

merupakan alat yang berfungsi untuk menganalisa 

komposisi serta kandungan gas alam yang akan 

didistribusikan. Penganalisaan komposisi serta 

kandungan gas alam diperlukan untuk mengetahui 

kualitas dari gas alam tersebut. Pada gas alam terkandung 

banyak senyawa impurities (tidak diinginkan) berupa air 

dan senyawa hidrokarbon ringan. Banyaknya kandungan 

senyawa impurities ini sangat berpengaruh terhadap 

kinerja GC. Kandungan senyawa impurities tersebut 

dapat memicu terjadinya hydrat yang dapat membuat 

permasalahan dalam pengoperasian GC. Oleh karena itu, 

kita harus mencegah terjadinya hydrat tersebut dengan 

menambahkan sebuah alat yang dapat menjaga kondisi 

gas alam yang ingin dideteksi. 

 

Tujuan Penulisan 

Studi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas gas alam terhadap 

kinerja GC 

2. Mengetahui proses terjadinya hydrat dan 

pengaruhnya terhadap GC 
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3. Mencari solusi cara pencegahan hydrat demi 

meningkatkan kinerja GC. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode, 

yaitu: 

1. Studi literatur dengan mencari referensi teori yang 

relevan terhadap permasalahan yang ditemukan  

2. Pengambilan data serta pengamatan alat di lapangan 

yang penulis lakukan selama melakukan kerja 

praktek selama satu bulan di salah satu perusahan 

BUMN di Indonesia.  

 

Mekanisme Terbentuknya Hydrat 

Hydrat merupakan zat padat yang terbentuk dari 

proses pengkristalan pada campuran senyawa 

hidrokarbon ringan dengan air akibat terjadinya 

penurunan temperatur gas dibawah temperatur dew 

pointnya.  

Hydrat pada dasarnya berbentuk seperti kubus 

berongga atau gabungan beberapa kubus yang dapat 

mengikat senyawa hidrokarbon ringan seperti methan, 

ethane, propane, butane, nitrogen, H2O, H2S, dll. 

 

Kondisi Gas Alam yang Ingin Dideteksi 

Kandungan gas alam tidak dapat terlepas dari air dan 

senyawa hidrokarbon ringan, maka dari itu sebelum 

dilakukan pendistribusian gas, harus dilakukan 

penganalisaan terhadap komposisi serta kandungan gas 

alam tersebut.  Gas alam yang akan dideteksi diambil 

sampelnya (gas sampel), gas sampel yang memiliki 

tekanan tinggi sekitar 900 PSIG harus dikecilkan terlebih 

dahulu menjadi 30PSIG menggunakan sebuah alat 

regulator gas (Gambar 1). Penurunan tekanan gas 

dilakukan 2 tahap yaitu dari 900 PSIG menjadi 250 PSIG 

dan selanjutnya dari 250 PSIG menjadi 30 PSIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Regulator Gas 

 

Pengkondisian  Gas Sampel Untuk Pembacaan Oleh GC 

Gas sampel yang sebelumnya telah diturunkan 

tekanannya akan disalurkan ke GC menggunakan sebuah 

tubing (pipa kecil) yang dapat menyalurkan gas sampel ke 

dalam tubing kolum GC untuk pemisahan komposisi gas 

sebelum dideteksi, dimana pada proses penyaluran gas 

sampel di dalam tubing didorong oleh gas carrier 

(pembawa) berupa gas helium. Penggunaan gas helium 

sebagai gas pembawa adalah karena gas helium 

merupakan gas yang hampir inert (tidak bereaksi secara 

kimiawi) sehingga tidak mempengaruhi hasil pembacaan 

GC. – Wikipedia 

 

Proses Pembacaan Komposisi & Kandungan Gas Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Sampel Hasil Pembacaan GC 

 

Gas Alam yang terdiri dari beberapa komposisi gas 

yang tercampur dalam satu kesatuan perlu dipisahkan 

terlebih dahulu terhadap satu dengan yang lainnya. 

Komposisi gas alam yang yang ingin dideteksi meliputi 7 

jenis gas yaitu, methan, ethane, propane, butane, nitrogen, 

H2O, H2S, dll (Gambar 2), dimana masing masing gas 

tersebut memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Dengan 

menerapkan prinsip tersebut, gas sampel disalurkan 

menuju tubing kolum GC dimana tubing kolum dapat 

memisahkan komposisi-komposisi gas dari yang 

memiliki massa jenis teringan sampai terberat. Komposisi 

gas yang memiliki massa jenis lebih ringan akan keluar 

lebih dahulu untuk dibaca kandungannya. Sistem kerja 

GC dapat dipresentasikan dalam simulasi pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Sistem Gas Chromatograph 

Analisa Permasalahan di Lapangan 

Agar GC dapat membaca komposisi serta kandungan 

gas alam dengan tepat, komponen penyusun GC harus 

dalam kondisi yang baik.  Oleh karna itu perlu dilakukan 
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penggantian terhadap komponen-komponen tersebut. 

Komponen-komponen GC memiliki rentang lifetime yang 

berbeda-beda, akan tetapi akan lebih baik jika perawatan 

dan penggantian komponen tersebut dilakukan secara 

rutin dalam rentang waktu tertentu untuk mencegah 

terjadinya sudden error yang berdampak pada kerugian 

perusahaan. 

Namun, permasalahan lain juga kadang kala muncul. 

Salah satunya adalah komponen-komponen GC ini tidak 

selalu available di pasaran.  Disamping itu, untuk 

penggantian komponen perlu dilakukan pemesanan 

terlebih dahulu.  Dari kaca mata ekonomi, hal ini tentu 

saja akan merugikan perusahaan karena kinerja GC yang 

tidak maksimal manakala terdapat kerusakan pada salah 

satu komponennya.  Ditambah lagi, komponen GC 

tergolong mahal harganya. Oleh karena itu, penulis 

mencoba untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi lifetime dari komponen GC. 

 

Analisa Komponen GC 

Kerusakan komponen GC utamanya memang 

disebabkan oleh lifetime nya yang sudah habis, sehingga 

harus dilakukan perawatan atau penggantian. Namun, 

dalam beberapa kasus kerusakan komponen GC terjadi 

lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah 

ditentukan untuk perawatan atau penggantian rutinnya. 

Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti kualitas, 

kandungan, serta temperatur dari gas sampel. Adapun dari 

beberapa permasalahan yang sering terjadi berkaitan 

dengan kerusakan komponen GC adalah kerusakan pada 

sixport valve, tubing, serta tubing kolum.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Maintenance & Repair 

Kerusakan komponen GC yang sering terjadi, 

diantaranya adalah: sixport valve, tubing, dan tubing 

kolum, terkadang komponen pengganti itu tidak selalu 

available sehingga harus melakukan pemesanan terlebih 

dahulu, hal ini diakibatkan oleh cost yang mahal serta 

ketersediaan spare alat yang memang sedikit, sedangkan 

pembacaan komposisi gas oleh GC harus tetap berjalan. 

Maka dari itu, dibutuhkan pengecekan serta perawatan 

untuk melihat apakah kondisi komponen GC tersebut 

masih dapat digunakan atau harus segera diganti.  Dalam 

kasus kerusakan pada bagian six port valve, bagian yang 

biasanya rusak ialah bagian membran nya yang sering kali 

masih bisa dibersihkan menggunakan alcohol lalu 

dipasang kembali kedalam GC.  Namun untuk kerusakan 

pada tubing dan tubing kolum, tidak banyak perawatan 

yang dapat kita lakukan dimana komponen tersebut 

memiliki rongga yang kecil sehingga tidak 

memungkinkan untuk melakukan perawatan secara 

manual, sehingga penanganannya adalah dengan cara 

penggantian alat. 

 

Analisa Kerusakan Tubing dan Tubing Kolum 

Kerusakan pada tubing dan tubing kolum berpengaruh 

pada pembacaan GC yang tidak akurat, dimana pada 

kasus kerusakan seperti ini terdapat beberapa komposisi 

serta kandungan gas sampel yang tidak terbaca. Hal ini 

sebabkan oleh penyumbatan pada tubing oleh kualitas gas 

yang memiliki banyak kandungan senyawa impurities.  

 

Pengaruh Kualitas Gas Sampel Terhadap GC 

Kualitas gas sampel yang dideteksi sangat 

mempengaruhi komponen GC terutama tubing dan tubing 

kolum sebagai faktor utama penyebab terjadinya 

penyumbatan. Hal ini dapat terjadi akibat terjadinya 

hydrat didalam tubing yang menyebabkan penyumbatan 

tersebut. Hydrat disebabkan oleh menurunnya temperatur 

gas sampel secara signifikan sehingga temperaturnya 

berada dibawah dew pointnya. Hal ini dapat dilihat dari 

grafik persamaan temperatur terhadap tekanan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Grafik temperatur terhadap tekanan gas 

 

Grafik diatas menjelaskan bahwa tekanan berbanding 

lurus terhadap temperatur, ini menjelaskan dimana pada 

saat gas sampel perlu diturunkan tekanannya dari 900 

PSIG ke 30 PSIG sebelum masuk kedalam GC untuk 

dibaca komposisi serta kandungannya. Efek dari 

penurunan tekanan gas terhadap temperatur gas adalah 

sekitar 7oF per 100 PSIG. Perhitungan penurunan 

temperatur gas dapat dilihat paa persamaan 1. 
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Pada saat terjadi penurunan tekanan yang sangat 
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secara signifikan pula.  Hal ini menyebabkan terjadinya 

pembentukkan air bebas (free water) dimana air ini akan 

mengkristal dan membentuk hydrat dengan cara mengikat 

senyawa hidrokarbon ringan yang terkandung didalam 

gas.  

 

Solusi Mencegah Terbentuknya hydrat 

Untuk mencegah terjadinya hydrat, dibutuhkan 

sebuah alat seperti pemanas (heater) yang dapat menjaga 

temperatur gas sampel tetap hangat. Dengan menjaga 

temperatur gas tersebut, maka kondisi gas alam untuk 

membentuk air bebas (free water) tidak akan terpenuhi 

sehingga hydrat tidak akan terbentuk. Sistem alat 

pemanas yang dapat diaplikasikan pada GC sebaiknya 

ditempatkan di tubing antara regulator gas dan GC seperti 

desain sistem pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Desain sistem penerapan heater pada GC 

 

Dengan menempatkan pemanas pada tubing antara 

regulator gas dan GC, maka suhu gas yang masuk dapat 

dijaga agar tetap hangat dan mencegah terbentuknya 

hydrat, pemanas didesain dengan panas sekitar 75-80 

celcius.  Penempatan pemanas akan memberikan 

beberapa keuntungan, yaitu: lifetime komponen GC 

seperti tubing dan tubing kolum akan lebih lama, dapat 

mengurangi cost penggantian komponen, serta efisiensi 

alat yang berdampak pada keuntungan perusahaan. 

 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  

1) Lifetime komponen GC dipengaruhi oleh kondisi, 

kualitas,serta temperatur dari gas alam 

2) Tekanan pada gas alam berbanding lurus dengan 

temperaturnya, sehingga semakin kecil tekanan yang 

dimiliki gas maka semakin kecil (dingin) pula 

temperaturnya. 

3) Penurunan temperaturegas yang signifikan sampai 

pada kondisi dibawah dew point nya dapat memicu 

terbentuknya hydrat yang dapat menyebabkan 

kebuntuan pada tubing dan tubing kolum pada GC 

yang berakibat pada pembacaan komposisi gas yang 

tidak akurat 

4) Hydrat merupakan suatu pengkristalan oleh air bebas 

(free water) yang mengikat sejumlah senyawa 

hidrokarbon ringan pada gas, dimana kondisi ini 

terjadi pada saat temperatur gas menurun (dingin). 

5) Untuk mencegah terbentuknya hydrat, maka 

dibutuhkan alat berupa heater yang diaplikasikan 

pada tubing diantara regulator gas dan GC 

(Analyzer).  
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ABSTRACT: In industrial companies have part process of delivery of raw materials in the form of liquid or solid. One 

of them is an industrial company that produces urea fertilizer. In the process of making fertilizer requires raw materials 

and various supporting tools, for example to measure the amount of liquid ammonia to be used in the process of making 

fertilizer. Each entry and exit process requires flow rate measurements to determine the portion and amount of flowing 

material. In other words, the measurement of the flow rate indicates how much fluid is being used or distributed into each 

process. To measure the mass flow then used a tool called a flow meter. Flow meter has several types according to the 

needs, one of which is the FR 3010 flow meter that uses Coriolis effect to measure the mass flow. At each plant, validation 

is essential for every production tool because it measures the accuracy of the tool. Examples such as validating the flow 

meter, then we will know whether the flow meter is still accurate or not. Flow meter can be said is accurate if the difference 

measurement <2% and flow meter is not accurate if the difference measurement> 2%.  

 

Keywords: coriolis flow meter, validation of flow meters 

 

ABSTRAK: Di perusahaan industri memiliki bagian proses pengiriman bahan baku dalam bentuk cair maupun padat. 

Salah satunya adalah perusahaan industri yang memproduksi pupuk urea. Dalam proses pembuatan pupuk memerlukan 

bahan baku dan berbagai alat penunjang, misalnya untuk mengukur jumlah cairan amonia yang akan digunakan dalam 

proses pembuatan pupuk. Setiap proses masuk dan keluar diperlukan pengukuran laju alir untuk menentukan porsi dan  

jumlah bahan yang mengalir. Dengan kata lain, pengukuran laju alir menunjukkan berapa banyak fluida yang digunakan 

atau didistribusikan ke dalam setiap proses. Untuk mengukur massa aliran maka digunakan alat yang disebut flow meter. 

Flow meter memiliki beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan, salah satunya adalah flow meter FR 3010 yang 

menggunakan efek Coriolis untuk mengukur massa aliran. Pada setiap pabrik, validasi sangatlah penting dilakukan untuk 

setiap alat produksi karena untuk mengukur keakuratan alat. Contohnya seperti melakukan validasi flow meter, maka kita 

akan tahu apakah flow meter tersebut akurat atau tidak. Flow meter dapat dikatakan masih akurat jika selisih pengukuran 

<2% dan flow meter tidak akurat jika selisih pengukuran >2%. 

 

Kata Kunci: coriolis flow meter, validasi flow meter 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Setiap perushaan industri memiliki berbagai 

departemen yang dimana setiap departemen akan 

melakukan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing 

departemen, salah satunya adalah departemen 

instrumentasi. Departemen instrumentasi bertugas 

memelihara dan memperbaiki alat-alat pabrik yang 

berhubungan dengan operasi pabrik. Tugas pokok 

departemen instrumentasi adalah: (1) Pemeliharaan (2) 

Pencegahan (3) Kalibrasi (4) Perbaikan. 

Dalam proses validasi flow meter dilakukan kerjasama 

antara teknik instrumentasi dan teknik proses. 

Departemen instrumentasi sebagai pemilik alat, 

sedangkan teknik proses sebagai quality control. Alasan 

dilakukannya validasi adalah untuk mengetahui apakah 

alat tersebut masih akurat atau tidak. Validasi pada 

coriolis flow meter bertujuan untuk mengukur kinerja 

perhitungan flow meter tersebut apakah masih akurat atau 

tidak, terutama pada fungsi totalizer.  
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CORIOLIS FLOW METER 

 

Flow meter adalah alat untuk mengukur besaran aliran 

dari suatu fluida baik berupa gas atau liquid (cairan) yang 

mengalir dalam pipa atau sambungan terbuka. Alat ini 

terdiri dari primary device yang disebut sebagai alat 

utama dan secondary device (alat bantu sekunder). Alat 

utama menghasilkan suatu signal yang merespon terhadap 

aliran karena laju aliran tersebut telah terganggu. Alat 

utamanya merupakan sebuah orifice yang menganggu laju 

aliran, yaitu menyebabkan terjadinya penurunan tekanan. 

Alat bantu sekunder menerima sinyal dari alat utama lalu 

menampilkan, merekam, dan/atau mentransmisiknnya 

sebagai hasil pengukuran dari laju aliran. 

Flow meter memiliki beberapa jenis sesuai dengan 

kebutuhan, salah saatunya adalah flow meter FR 3010 

yang menggunakan efek coriolis untuk mengukur massa 

aliran. Cara kerja coriolis flow meter adalah dengan 

menkonversi frekuensi getaran yang dihasilkan oleh coil 

“U” menjadi sebuah nilai percepatan. Getaran tersebut 

timbul akibat adanya aliran fluida yang melewati coil 

dengan kecepatan tertentu. Coriolis flow meter sendiri 

adalah flow meter penghitung aliran yang berbasis massa 

karena menggunakan prinsip perhitugan gaya: 

 

amF .                                 (1) 

 

 

Hasil perhitungan alliran pada coriolis dalam satuan 

massa misal; kg/s, kg/h, ton/h, dan sebagainya. Selain 

perhitungan flow, coriolis flow meter biasanya dilengkapi 

dengan fungsi totalizer untuk menghitung massa total 

yang dihasilkan. Flow meter jenis ini sangat tepat 

digunakan untuk menyajikan data konsumsi bahan baku 

dan total jumlah roduk yang dihasilkan pada sebuah 

industri. 

Gaya coriolis adalah sebuah gaya yang dihasilkan 

pada sebuh tabung “U” atau “straight” tube (tabung). 

Tabung tersebut bergetar atau beresonasi dengan 

frekuensi tertentu. Dengan asumsi pada saat belum ada 

fluida yang mengalir maka resonasi tabung tersebut dalam 

keadaan standar. Otomatis pada saat ada fluidayang 

mengalir ke dalam pipa tersebut akan terjadi perbedaan 

frekuensi. Perbedaan inilah yang dideteksi oleh coil 

elektromagnetik sebagai massa flow. 

Gaya coriolis ditunjukkan oleh getaran tabung saat 

fluida mulai mengalir di dalamnya. Getaran tidak 

menggambarkan gerak melingkar sempurna, tetapi 

memberikan efek coriolis yaitu pembelokkan arah. Flow 

meter jenis ini tidak mengukur fluida berdasarkan volume 

per satuan waktu tetapi massa per satuan waktu. 

Analogi gaya coriolis pada flow meter adalah jika kita 

punya selang, lalu kita pegang dengan kedua tangan 

sehingga selang tersebut menggantung membentuk huruf 

“U”. 

Lalu kita goyang tangan kita bersamaan kearah depan 

lalu ke belakang. Maka selang akan bergoyang seirama 

dengan tangan kita. Goyangan pada selang yang dialiri 

fluida dan yang tidak dialiri fluida akan berbeda. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Simulasi gaya coriolis pada selang air.  

 

Didalam coriolis flow meter, saat ada fluida masuk 

kedalam tabung aliran maka fluida akan terbagi secara 

merata pada kedua tabung aliran yang terbentuk “U”. 

Posisi tabung aliran akan berbeda ketika ada massa fluida 

didalamnya atau tidak ada fluida. Begitu juga gaya 

coriolis yang dihasilkan pada tabung aliran tersebut juga 

menyebabkan perbedaan osilasi saat ada fluida yang 

mengair dan tidak, perbedaan posisi dan osilasi tabung 

aliran ditunjukkan pada gambar di bawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Posisi tabung aliran saat tidak ada aliran dan 

ayunan tabung pada saat ada aliran. 

 

Drive coil yang terpasang pada badan tabung aliran di 

bagian bawah tengan membuat tabung berayun secara 

konstan jika tidak ada fluida yang mengalir di dalamnya, 

sedangkan pada saat ada fluida di dalamnya maka akan 

terjadi beda fasa dan inilah yang ditangkap oleh sensor 

pick off coil yang terpsang di kedua ujung tabung aliran 

sebagai aliran fluida. Drive coil yang terpasang pada 

tabung aliran di bagian tengahnya membuat tabung bisa 
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bergerak naik turun serta bertentangan satu sama lain. 

Sementara pick off coil dipasang pada kedua ujung tabung 

aliran, seperti yang terlihat pada gambar di bawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Posisi sensor drive coil dan sensor pick off coil. 

 

 

PROSES VALIDASI 

 

Validasi atau validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Salah satu tes dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur 

secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan 

besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau 

keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. 

Validasi merupakan salah satu metode kalibrasi yang 

umum dipakai untuk mengetahui keakuratan alat, karena 

alat tersebut sangat dibutuhkan untuk menyajikan data 

flow bahan baku dan produk sebagai dasar perhitungan 

produksi. 

Validasi coriolis flow meter bertujuan untuk 

mengukur kinerja perhitungan flow meter tersebut apakah 

masih akurat atau tidak, terutama pada fungsi totalizer. 

Proses validasi ini dilakukan kerjasama antara teknik 

instrumentasi dan teknik proses. Departemen teknik 

instrumentasi sebagai pemilik alat, sedangkan departemen 

teknik proses sebagai quality control. 

 

Metode Validasi 

 

Peralatan yang digunakan pada saat melakukan validasi: 

- Flow meter FR 3010 

- Pipa beraliran 

- Truk tangki air 

- Timbangan mobil 

- Selang 

- Multimeter 

- Sumber power 220 V/110 V 

- Communicator Rosemount 375 

 

Metode validasi dilakukan dengan cara: 

- Menyediakan tangki air sebagai sumber fluida validasi 

tangki tersebut terletak di plant utilitas. 

- Menyediakan tangki penerima air. 

- Kemudian membuat jalur perpipaan dari tangki suplai 

air ke flow meter yang terhubung dengan tangki 

penerima air. 

- Melakukan penimbangan bobot tangki penerima air 

dengan 2 cara, yaitu: (1) Hasil pada saat tangki kosong 

(2) Hasil pada saat tangki penuh. 

- Mengamati hasil pengukuran dengan 2 cara, yaitu: (1) 

pengukuran aliran pada flow meter (2) Hasil 

pengukuran berat air yang sudah ditimbang. 

 

 

HASIL VALIDASI 

 

Hasil validasi flow meter FR 3010 yang dilakukan 

oleh teknik instrumentasi dan teknik proses, memiliki 

perhitungan selisih <2% dimana flow meter tersebut 

masih akurat dan bisa digunakan untuk proses industri. 

 

 

Tabel 1  Hasil validasi flow meter FR 3010. 

 

Peng

ukura

n 

Total 

pengukura

n 

(ton) 

Keterang

an 

 

Hasil 

penguku

ran 

teknik 

instrume

ntasi 

(ton) 

Hasil 

penguku

ran 

teknik 

proses 

(ton) 

1 1450973,5 

1450977,6 

Sebelum 

Sesudah  

4,1 4,01 

2 1450977,6 

1450981,8 

Sebelum 

Sesudah  

4,2 4,12 

3 1450981,8 

1450985,9 

Sebelum 

Sesudah  

4,1 4,05 

 

Pada tabel hasil validasi yang telah dilakukan, kita 

mencatat hasil dari sebelum dan sesudah penimbangan. 

Validasi ini dilakukan selama 3 kali karena untuk 

membandingkan hasil validasi pertama dan kedua, hasil 

validasi ketiga adalah hasil akhir yang akan kita gunakan 

untuk menentukan perhitungan pada flow meter tersebut 

akurat atau tidak. 

Hasil validasi pertama sebelum penimbangan, 

totalizer menunjukkan 1450973,5 ton dan setelah 

dilakukan penimbangan pada mobil tangki totalizer 

menunjukkan 1450977,6 ton dan didapatkan hasil selisih 

sebesar 4,1 ton. 

Hasil validasi kedua sebelum penimbangan, totalizer 

menunjukkan 1450977,6 ton dan setelah dilakukan 
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penimbangan pada mobil tangki totalizer menunjukkan 

1450981,8 ton dan didapatkan hasil selisih sebesar 4,2 

ton. 

Hasil validasi ketiga sebelum penimbangan, totalizer 

menunjukkan 1450981,8 ton dan setelah dilakukan 

penimbangan pada mobil tangki totalizer menunjukkan 

1450985,9 ton dan didapatkan hasil selisih sebesar 4,1 

ton. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Pada proses validasi ini kita akan mengetahui apakah 

alat tersebut masih akurat atau tidak. Jika selisih hasil 

pengkuran >2% maka alat tersebut tidak akurat dan tidak 

bisa digunakan dalam proses produksi.  
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ABSTRACT: Rubber is a potential export crop that can encourage state income of Indonesia. The demand of 

world for rubber is increased each year. Therefore, Indonesia has many opportunities to exploit the market 

potentially. However, to produce rubber that has good quality; the human should tap the rubber trees in the early 

hours of the day. It will surely make the human become tired. In addition, tapping one by one rubber trees 

manually needs a very long time. To solve the problem, this research offers an automatic rubber tapper based on 

arduino nano atmega328 design. This automatic rubber tapper will work automatically based on time tapping 

that we set. Thus, it is not necessary for humans to come to the rubber garden in the morning. In this study, the 

authors will create a simulation or design of automatic rubber tapper based on arduino nano ATmega328. This 

device utilizes arduino used as an output data processor. The data will be processed in accordance with the 

program that has been made. This device also uses RTC (Real Time Clock) which will determine when this device 

operates. 

 

Keywords: Arduino Nano ATMega 328, RTC (Real Time Clock), Rubber Tapper Device 

 

ABSTRAK: Karet merupakan tanaman ekspor yang menjadi sumber penghasilan negara. Permintaan karet dunia 

semakin lama semakin meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai banyak peluang untuk 

memanfaatkan potensi pasar tersebut. Akan tetapi untuk menghasilkan karet yang memiliki kualitas baik, pohon 

karet harus disadap di waktu dini hari. Hal ini tentu akan sangat melelahkan bagi manusia dan belum lagi harus 

menyadap satu-persatu pohon karet secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, pada penelitian ini penulis menawarkan sebuah rancangan alat penyadap pohon karet otomatis 

berbasis arduino nano atmega328. Alat penyadap karet otomatis ini akan bekerja secara otomatis dalam waktu 

sadap yang telah kita tentukan sehingga manusia tidak perlu lagi datang dini hari ke kebun karet. Dalam penelitian 

ini, penulis akan membuat sebuah rancangan alat penyadap karet otomatis berbasis arduino nano ATmega328. 

Cara kerja alat ini adalah memanfaatkan arduino yang digunakan sebagai pemroses data output. Data tersebut 

akan diproses sesuai dengan program yang telah dibuat. Alat ini juga menggunakan RTC (Real Time Clock) yang 

akan menentukan kapan alat ini bekerja. 

Kata Kunci: Alat penyadap karet, Arduino Nano ATMega 328, RTC (Real Time Clock) 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki 

sistem pertanahan sangat subur, sehingga banyak 

dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam sebagai 

mata pencaharian. Salah satunya yaitu menanam 

pohon karet untuk penghasil getah yang banyak 

dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik maupun industri. 

Karet merupakan tanaman ekspor yang menjadi 

sumber penghasilan negara sehingga pada saat ini 

permintaan karet dunia semakin lama semakin 

meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia 
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mempunyai banyak peluang untuk memanfaatkan 

potensi pasar tersebut.  

Akan tetapi untuk menghasilkan karet yang 

memiliki kualitas baik harus menyadap pohon karet di 

waktu dini hari. Hal ini tentu akan sangat melelahkan 

bagi manusia dan belum lagi harus menyadap satu-

persatu pohon karet secara manual. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah 

rancangan alat penyadap karet otomatis. Dimana alat 

penyadap karet otomatis ini adalah salah satu alat yang 

sangat penting dalam membantu pekerjaan manusia 

dalam menyadap karet. Alat ini akan bekerja secara 

otomatis dalam waktu sadap yang telah kita tentukan 

sehingga manusia tidak perlu lagi datang dini hari ke 

kebun karet. Dalam penelitian ini, penulis akan 

membuat sebuah rancangan alat penyadap karet 

otomatis berbasis arduino nano ATmega328. Cara 

kerja alat ini adalah memanfaatkan arduino yang 

digunakan sebagai pemroses data output. Data tersebut 

akan diproses sesuai dengan program yang telah dibuat. 

Alat ini juga menggunakan RTC (Real Time Clock) 

yang akan menentukan kapan alat ini bekerja. 

Sudah banyak jurnal yang membahas dan 

melakukan perancangan alat penyadap karet otomatis 

ini seperti: 

a. Pada tugas akhir yang dibuat oleh Adi Nugroho[2] 

yang membahas tentang “Rancang Bangun 

Pengupas Kulit Pohon Karet Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler”. 

b. Pada jurnal yang dibuat oleh M.Shobar 

Wicaksono, Hamid Ahmad dan Siswoyo S[5] 

yang membahas tentang “Modifikasi Alat 

Penyadap Karet (Lateks) Semi Mekanis”.  

c. Pada jurnal yang dibuat oleh Rosnani Ginting, 

Ikhsan Siregar dan Terang Ukur HS. Ginting[1] 

yang membahas tentang “Perancangan Alat 

Penyadap Karet di Kabupaten Langkat Sumatera 

Utara dengan Metode Quality Function 

Deployment (QFD) dan Model Kano”. 

d. Pada jurnal yang dibuat oleh Suhermanto Agung 

Wibowo[4]  yang membahas tentang “Desain 

dan Kinerja Pisau Sadap Elektrik untuk Tanaman 

Karet (Hevea Brasiliensis)”. 

e. Pada jurnal yang dibuat oleh Sudarmono[3] yang 

membahas tentang “Modifikasi Pisau Sadap 

Karet dengan Mekanisme Kontrol Ketebalan 

Sadapan dan Pencegahan Pelukaan Kambium 

pada Tanaman Karet”. 

Pada jurnal yang telah dibahas tersebut masih 

terdapat beberapa kekurangan, diantaranya: pemilihan 

komponen yang mahal dalam penekanan biaya 

pembuatan alat, tempat atau box untuk mencegah 

kerusakan pada alat disebabkan oleh air dan desain alat 

yang disesuaikan dengan bentuk pohon karet. Oleh 

karena itu jurnal ini akan membahas tentang alat 

penyadap karet otomatis dengan desain yang sesuai 

dengan bentuk pohon karet, memiliki wadah atau box 

yang dapat mencegah kerusakan alat dan pemilihan 

komponen yang murah sehingga setiap kalangan 

masyarakat dapat mempunyai alat ini.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait 

Nama 

Pengarang 

Judul Penelitian Kelebihan Kekurangan 

Adi 

Nugroho 

Rancang Bangun 

Pengupas Pohon 

Karet Otomatis 

Berbasis 

Mikrokontroler 

Motor DC yang digunakan dapat 

mengupas kulit pohon Prototype 

sesuai dengan standar pohon karet 

yaitu dengan kedalaman sadapan 1,5 

mm dan menghasilkan sayatan pisau 

dengan panjang sayatan 15 cm dalam 

waktu kerja selama 3 detik 

Bentuk lingkaran pada alat tidak 

portable dan kurang sesuai 

dengan bentuk pohon, kurangnya 

box untuk alat sehingga tidak 

dapat mencegah kerusakan yang 

disebabkan oleh air. 

 

M.Shobar 

Wicaksono, 

dkk 

Modifikasi Alat 

Penyadap Karet 

(Lateks) Semi 

Mekanis 

Alat ini menggunakan penggerak 

Motor DC dan pengatur kedalaman 

sadapan telah berhasil dirancang 

sesuai sistem sadap SKB (Sistem 

Sistem kerja alat belum secara 

otomatis, komponen yang 

digunakan pada pembuatan alat 

menggunakan komponen yang 
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Sadap kearah Bawah), alat ini 

menghasilkan kedalaman sadapan 

yaitu 1,5 mm dan terdapat pengatur 

ketebalan sadapan sehingga 

memperoleh hasil sadapan yang 

seragam yaitu 0,25 mm. 

   

mahal sehingga penekanan biaya 

pembuatan alat ini masih kurang. 

Rosnani 

Ginting, 

dkk 

Perancangan Alat 

Penyadap Karet 

di Kabupaten 

Langkat 

Sumatera Utara 

dengan Metode 

Quality Function 

Deployment 

(QFD) dan 

Model Kano 

Alat ini memiliki kualitas yang baik 

dan dengan tingkat kesulitan yang 

lebih mudah, biaya yang diperlukan 

lebih murah. 

Sistem kerja alat masih secara 

manual belum secara otomatis, 

kurangnya perhatian pada 

perancangan alat pohon karet 

kadar besi dan kekuatan kayu 

sehingga alat penyadap karet 

mudah rusak. 

Suhermanto 

Agung 

Wibowo 

 

Desain dan 

Kinerja Pisau 

Sadap Elektrik 

untuk Tanaman 

Karet (Hevea 

Brasiliensis) 

Pisau sadap elektrik dapat 

mengontrol konsumsi kulit pada 

kedalaman sekitar 1.8– 2.1 mm, 

Kualitas hasil pemotongan kulit 

pohon dengan pisau sadap elektrik 

lebih baik memberikan bentuk 

sadapan ½ spiral lebih rata dan 

seragam 

 

pada sistem pengendalian 

konsumsi kulit dan kedalaman 

irisan perlu diperbaiki yaitu 

dengan cara menempatkan posisi 

tautan pengendali ikut bergerak 

dinamis bersama gerakan maju 

dan mundur mata pisau, Dimensi 

dan berat total pisau sadap 

elektris harus diperbaiki dengan 

memperkecil ukuran masing-

masing bagian dan meringankan 

bobot dalam pemilihan material 

yang tepat. 

Sudarmono Modifikasi Pisau 

Sadap Karet 

dengan 

Mekanisme 

Kontrol 

Ketebalan 

Sadapan dan 

Pencegahan 

Pelukaan 

Kambium pada 

Tanaman Karet 

Pisau sadap karet modifikasi dapat 

mengontrol ketebalan sadapan 

dengan rata-rata ketebalan sadapan 

1.96 mm. Pisau sadap ini juga dapat 

mencegah terjadinya pelukaan 

kambium karet dimana kedalaman 

sadapan yang dihasilkan tidak 

melebihi tebal kulit karet, Rata-rata 

kedalaman sadapan dengan 

menggunakan pisau sadap 

modifikasi sebesar 6.57 mm dan 

tidak sampai melukai kambium. 

 

perlu dikembangkan kembali 

desain pisau sadap yang tidak 

hanya dapat mencegah pelukaan 

kambium karet akibat 

penyadapan, tapi juga dapat 

mengontrol kedalaman sadapan 

untuk memperoleh kedalaman 

sadapan yang seragam dan dapat 

memotong pembuluh lateks 

sebanyak-banyaknya sehingga 

lateks yang dihasilkan akan 

semakin banyak.  

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak 

(software) seperti driver perangkat keras (hardware). 

Software yang digunakan adalah Arduino IDE 1.8.1, 

untuk hardware menggunakan laptop. 

Alat Penelitian 

a. Laptop, sebagai media pembuatan program 

untuk mikrokontroler 

b. Arduino Nano ATmega328 

c. Sofware Arduino IDE. 1.8.1 
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d. Kabel jumper male to male 

e. PCB Breadboard, merupakan PCB portable 

yang digunakan untuk percobaan atau 

simulasi. 

f. Flow Chart Perancangan Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flow Chart Keseluruhan Sistem 

Proses Kerja Sistem 

Perancangan alat ini menggunakan 

Mikrokontroler Arduino Nano sebagai pengendali 

utama input dan output dari sistem, RTC DS3231 

sebagai penunjuk waktu dan Alarm, baterai sebagai 

sumber tegangan, LCD, Driver Monster Motor 

Shield sebagai driver motor DC, dan motor DC 

power window sebagai penarik pisau. Adapun blok 

diagram peracangan alat adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Perancanagan Alat 

 

PEMBAHASAN 

Gambar Rangkaian Perancangan Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rangkaian Perancangan Alat 

Desain Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Desain Alat
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Pada desain alat ini dirancang untuk mewak 

proses cara kerja alat yang sebenarnya, dimana alat 

ini diharapkan dapat bekerja dengan baik sesuai 

dengan sistem kerja yang telah di buat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, 

dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perancangan alat penyadap karet otomatis ini 

menggunakan Arduino nano atmega328 

sebagai pengendali utama input dan output dari 

sistem dan menggunakan RTC DS3231 sebagai 

penunjuk waktu dan menentukan kapan alat ini 

bekerja. 

2. Perancangan alat penyadap karet otomatis ini 

diharapkan dapat membantu dan memudahkan 

pekerjaan manusia dalam menyadap pohon 

karet. 

3. Pada desain alat dilengkapi dengan per pegas 

yang digunakan untuk menyesuaikan bentuk 

pohon karet yang memiliki diameter batang 

yang lebih besar. 
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ABSTRACT: The energy crisis triggered people to develop alternative energy that are more environmentally friendly. 

One application that has been developed is the energy source of the solar cell. In this design, carried out the study and 

application control PID (Proportional-Integral-Derivative) buck converter that works to decrease the voltage of the solar 

cell to a maximum of 17.5 volts in test revealed to be 21.1 volts to 12 volts. The voltage generated by buck topology 

converter will be regulated by a PID control so that in accordance with the specified set point. Set point determined by 

the value of 12 volts to prevent over voltage and under voltage on the output buck converter. PID is programmed on 

ATmega328P microcontroller which has been integrated in the module Arduino Uno. In the application of PID, there are 

constants Kp, Ki, Kd is first determined by the method of trial and error in Matlab software with M-file editor 

 

Keywords: PID, Buck Converter, Solar Cell, MATLAB, ATmega328P 

 

ABSTRAK: Krisis energi memicu manusia untuk mengembangkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah 

satu aplikasi yang banyak dikembangkan adalah sumber energi solar cell. Pada perancangan ini, dilakukan studi dan 

penerapan kontrol PID (Proportional-Integal-Derivative) buck converter yang  bekerja untuk menurunkan tegangan dari 

solar cell sebesar 17.5 volt hingga maksimal dalam pengetesan 21.1 volt untuk diturunkan menjadi 12 volt. Tegangan 

yang dibangkitkan oleh converter bertopologi buck akan diregulasi oleh kontrol PID sehingga sesuai dengan set point 

yang ditentukan. Set point ditentukan dengan nilai 12 volt untuk mencegah over voltage dan under voltage pada keluaran 

buck converter. PID diprogram pada mikrokontroler ATmega328P yang telah diintegrasikan dalam modul Arduino Uno. 

Dalam penerapan PID, terdapat konstanta Kp, Ki, Kd yang terlebih dahulu ditentukan dengan metode try and error pada 

software Matlab dengan editor M-file. 

 

Kata kunci: PID, Buck Converter, Solar Cell, MATLAB, ATmega328P 

 

PENDAHULUAN 

 

Energi listrik merupakan energi yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Energi listrik dapat memenuhi 

kebutuhan manusia dari yang sifatnya mendasar untuk 

kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan komersil. 

Namun ketersediaan sumber energi listrik saat ini belum 

mampu memenuhi peningkatan kebutuhan listrik di 

Indonesia. Terjadinya pemutusan sementara, pembagian 

energi listrik secara bergilir, dan energi listrik yang belum 

masuk secara merata di setiap wilayah. 

Salah satu upaya untuk mengatasi krisis energi listrik 

ialah dengan menggantikan sumber energi listrik dengan 

sumber energi yang bisa didapatakan dari alam. Matahari 

merupakan sumber energi yang mampu menghasilkan 

energi listrik dengan baik. Penggunaan sumber energi 

matahari memiliki beberapa keuntungan di antara lain 

yaitu bisa didapatkan secara gratis karena telah disediakan 

di alam dan juga lebih ramah lingkungan. Untuk 

menangkap sumber energi matahari diperlukan sebuah 

komponen yang disebut Solar cell  atau panel surya. Solar 

cell  akan mengkonversikan tenaga matahari menjadi 

energi listrik.  
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Untuk menyimpan energi yang telah didapatkan dari 

solar cell, dibutuhkan accumulator atau Accu 12 volt. 

Tetapi satu rancang solar cell  yang digunakan mampu 

menghasilkan tegangan sebesar 17.5 VDC sampai dengan 

21 VDC sehingga dibutuhkan rangkaian penurun 

tegangan dengan tegangan yang bersumber dari solar cell  

hingga sampai ke Accu yaitu buck converter. Dalam 

perancangan ini yang perlu diperhatikan ialah kestabilan 

tegangan dari keluaran converter tersebut, karena apabila 

converter tidak mampu mempertahankan tegangan sesuai 

setpoint maka permasalahan overvoltage dan juga under 

voltage dapat terjadi. Over voltage yang terjadi Accubat 

ketidakstabilan rangkaian converter, dapat berdampak 

pada rusaknya sel-sel pada Accu sehingga kualitas dan 

keandalan Accu dapat berkurang begitupun ketika terjadi 

under voltage maka tegangan yang masuk ke dalam accu 

menjadi tidak maksimal. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, Pengontrolan tegangan diimplementasikan pada 

Charge Solar Cell  Menggunakan  Metode Sistem 

Monitoring untuk mengatur set point yang digunakan oleh 

beban. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Solar cell  

Solar cell  atau energi Photovoltaic adalah teknologi 

yang menghasilkan arus searah (DC) listrik diukur dalam 

watt (W) atau kilowatt (kW) dari semikonduktor ketika 

mereka diterangi oleh foton. Selama cahaya menyinari sel 

surya (nama untuk unsur PV individu), itu menghasilkan 

tenaga listrik . 

 

2. Teknologi Crystalline Solar cell  

Sistem fotovoltaik tersusun dari bahan 

semikonduktor. Semikonduktor tersebut memiliki empat 

elektron di kulit terluar, atau orbit, rata-rata. Elektron ini 

disebut elektron valensi. Semikonduktor SD adalah 

elemen kelompok IV dari tabel periodik unsur, misalnya 

silikon (Si), germanium (Ge) atau timah (Sn). Senyawa 

dari dua elemen yang mengandung salah satu unsur dari 

kelompok III dan satu dari kelompok V (disebut senyawa 

III-V) dan II-VI senyawa atau kombinasi dari berbagai 

elemen juga memiliki empat elektron valensi rata-rata.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1  Struktur Solar cell  dan Tampak depan dari 

Solar cell  Crystalline Silicon 

 

(Sumber: Quaschning, Volker. Understanding 

Reweable Energy System. London : Earthscan. 2005. 

hlm. 129.) 

 

3. DC-DC Converter 

Converter adalah sebuah rangkaian pengali tegangan, 

dimana rangkaian ini mampu mengubah tegangan output 

dc yang sumbernya merupakan tegangan dc. Pada 

rancangan ini sebuah Converter digunakan untuk 

menurunkan tegangan dari sumber tegangan DC ke DC 

yang didapatkan dari panel surya kemudian pada Accu. 

Secara umum ada tiga fungsi pengoperasian dari DC to 

DC konverter yaitu penaikan tegangan (boost) dimana 

tegangan keluaran yang dihasilkan lebih tinggi dari 

tegangan masukan, penurunan tegangan (buck) dimana 

tegangan keluaran lebih rendah dari tegangan masukan 

dan penaikan atau penurunan tegangan (buck-boost) 

dimana tegangan keluaran lebih rendah atau lebih tinggi 

dari tegangan masukan. 

 

4. Buck Converter 

Buck Converter merupakan salah satu jenis dari DC-

DC Converter. Rangkaian elektronika daya ini dapat 

mengubah tegangan DC pada nilai tertentu menjadi 

tegangan DC yang lebih rendah. Untuk mendapatkan 

tegangan yang lebih rendah daripada masukannya, Buck 

Converter menggunakan komponen switching untuk 

mengatur duty cycle-nya. Komponen switching tersebut 

dapat berupa thyristor, MOSFET (Metal Oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor), IGBT, dan 

lainnya. Tegangan output yang dihasilkan mempunyai 

polaritas yang sama dengan tegangan inputnya. Buck 

Converter biasa disebut juga sebagai step-down 

Converter. Berikut ini merupakan rangkaian dari buck 

Converter: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gambar 2 Buck Converter 

 

(Sumber: Vodovozov, Valery. Introduction to Power 

Electronic. Ventus Publishing ApS.  
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5.  Accumulator 

Accu ada 2 jenis yaitu Accu basah dan Accu kering. 

Accu basah media penyimpan arus listrik ini merupakan 

jenis paling umum digunakan. Accu jenis ini masih perlu 

diberi air Accu yang dikenal dengan sebutan accu zuur. 

Sedangkan Accu kering merupakan jenis Accu yang tidak 

memakai cairan, mirip seperti baterai telepon selular. 

Accu ini tahan terhadap getaran dan suhu rendah. Dalam 

Accu terdapat elemen dan sel untuk penyimpan arus yang 

mengandung asam sulfat (H2SO4). Tiap sel berisikan 

pelat positif dan pelat negatif. Pada pelat positif 

terkandung oksid timbal coklat (Pb02), sedangkan pelat 

negatif mengandung timbal (Pb). Pelat-pelat ditempatkan 

pada batang penghubung. Pemisah atau separator menjadi 

isolasi diantara pelat itu, dibuat agar baterai acid mudah 

beredar disekeliling pelat. Bila ketiga unsur kimia ini 

berinteraksi, muncullah arus listrik. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3 Sel accumulator 

 

6. Board Arduino Uno 

Board Arduino Uno menggunakan mikrokontroler 

ATmega328P. Secara umum, posisi/letak pin-pin 

terminal I/O pada berbagai Board Arduino posisinya sama 

dengan posisi/letak pin-pin I/O dari Arduino Uno yang 

mempunyai 14 pin digital yang dapat di set sebagai  

 

Input/Output (beberapa diantaranya mempunyai 

fungsi ganda), 6 pin Input Analog  

 

Bagian-bagian Board Arduino Uno 

Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Mikrokontroler 

ATMega328P adalah  sebagai berikut : 

- Tegangan operasi 5 volt 

- Tegangan input (rekomendasi) 7-12 volt 

- Tegangan input (batas) 6 -20 volt 

- Memiliki 14 pin I/O (diantaranya menyediakan 6 

output PWM) 

- Memiliki 6 Digital pin I/O PWM 

- Memiliki 6 pin Analog 

- Arus DC setiap pin I/O adalah 20 mA 

- Arud DC untuk pin 3.3V adalah 50 mA 

- Flash memory 32 KB (ATmega328P)  

- SRAM 2 KB 

- EEPROM 1 KB 

- Clock Speed 16 Mhz  

- Panjang Board 68.6 mm 

- Lebar Board 53.4 mm 

- Berat Board 25 gram 

 

METODE PENELITIAN 

Rancang Bangun 

Perancangan adalah tahap terpenting dari seluruh 

proses dalam pembuatan alat, sebab dengan perancangan 

dapat diketahui komponen apa saja yang akan digunakan 

pada pembuatan alat, petunjuk mengenai komponen apa 

yang harus digunakan, spesifikasi dan karakteristik 

mengenai komponen dapat dilihat melalui databook. 

Tahap pertama yang paling penting dalam perancangan 

adalah dengan membuat diagram blok rangkaian, 

kemudian memilih komponen dengan karakteristik yang 

sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mempermudah 

dalam pengerjaannya dan kerusakan pada komponen yang 

digunakan dapat dihindari. Tahap perancangan ini 

dimulai dari pembuatan diagram blok rangkaian, 

pemilihan komponen, pengaturan tata letak komponen 

(pembuatan layout), pemasangan komponen sampai 

dengan proses finishing dan pengujian rangkaian. Pada 

tahap perancangan terdapat perancangan elektronik yaitu 

dengan merancang susunan rangkaian yang dibutuhkan. 

Sedangkan perancangan mekaniknya adalah merancang 

bentuk penampang penempatan solar cell untuk 

mendapatkan sumber energi matahari yang maksimal 

dengan ukuran-ukuran yang telah disesuaikan agar 

memperoleh kinerja yang baik. Pada tahap berikutnya 

merancang system monitoring set point dengan 

menggunakan LCD 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Rancangan Diagram Alir Rangkaian Buck 

Converter 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Data Hasil Pengukuran 

Pengukuran Supply 

Pada sebuah perangkat elektronik, supply merupakan 

sumber dari sebuah perangkat itu sendiri. Berikut adalah 

tabel pengukuran supply yang digunakan pada rancangan 

buck converter.  

 

Tabel 1 Pengukuran Sumber Tegangan pada Rangkaian 

Buck Converter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PENGUKURAN DAN ANALISA 

Berikut adalah tabel data-data hasil pengukuran 

rangkaian buck converter dengan beban berupa rheostat 

dan sumber energi cahaya yang berasal dari sinar matahari 

langsung: 

 

Tabel 2 Data Hasil Pengukuran dengan sumber energi 

berasal dari cahaya matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan daya pada solar cell: 

P (W)   =        Ev (lux) x A (m2) 

              H 

Dimana,  

P     : Daya dalam Watt 

Ev : Intensitas cahaya dalam lux 

A    : Luas penampang dalam m2 

H    :Nilai efektifitas pancaran yaitu 680 lumen/Watt 

 

Perhitungan di bawah ini diambil dari nilai intensitas 

tertinggi selama pengukuran, yaitu 42701 lux, yang 

didapatkan dari pengukuran pada pukul 12.31. 

Penampang yang digunakan adalah solar cell, sehingga 

luas penampang dinyatakan dalam luas sebagai berikut: 

 

A   = p x l 

   = 108 cm x 70 cm 

   = 7560 cm2 

   = 0.7560 m2 

P (W) = Ev (lux) x A (m2) 

   H 

   = 42701 x 0.756 

  680 

   = 47.47 Watt 

Perhitungan lain dilakukan dengan menggunakan data 

hasil pengukuran pada pukul 09.58, dimana intensitasnya 

adalah yang paling rendah yaitu 8561 lux 

P (W)  =  Ev (lux) x A (m2) 

     H 

   =   8561 x 0.756 

  680 

           =  9.51 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Gambar 5 Grafik Intensitas Cahaya terhadap Tegangan 

pada pukul 10.00 

 

Grafik pada gambar 5 merupakan grafik berdasarkan 

pengukuran intensitas cahaya matahari langsung pada 

pukul 09.58. Dari hasil data pengukuran pada rancangan 

pengontrolan PID pada buck converter 18 VDC – 12 

VDC, pada pukul ini didapatkan intensitas cahaya yang 

sangat minim, yaitu 8561 Lux, dengan tegangan pada 

solar cell 18.27volt. Tegangan pada solar cell tersebut 
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masuk sebagai sumber pada rangkaian buck converter 

untuk diturunkan menjadi 12 volt. Beban yang digunakan 

sebuah rheostat senilai 1000 Ohm. Ketika diberi tahanan 

sebesar 100 Ohm, tegangan yang didapatkan adalah 

sebesar 14.29 volt dan tanpa tahanan adalah 14.20 volt 

arus sebesar 0.1 A. Hasil error sebesar 2.20 volt. 

Pengontrolan PID dirancang mengurangi error yang 

dihasilkan oleh buck converter ini. Pada hasil pengukuran 

didapatkan, tegangan yang dihasilkan pada buck 

converter ketika telah dikontrol dengan PID adalah 

12.45volt, set point 12 volt, maka error yang dihasilkan 

adalah 0.45 volt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Grafik Intensitas Cahaya terhadap Tegangan 

pada pukul 12.00 

Grafik pada gambar 6 terukur mulai pukul 12.00 

berdasarkan pengukuran Intensitas Cahaya terhadap 

Tegangan yang didapatkan oleh solar cell. Pada 

pengukuran ini, intensitas cahaya yang didapatkan sangat 

tinggi dibanding pada waktu lainnya yaitu 42701 Lux 

dengan tegangan pada solar cell 21.02 volt, tegangan 

keluaran pada buck converter saat diberi hambatan 

rheostat senilai 1000 Ohm adalah 13.07 volt dan ketika 

tanpa rheostat adalah 13.62 volt dengan arus sebesar 0A. 

Dengan begitu error yang didapatkan adalah 1.62 volt. 

Dan tegangan keluaran yang didapatkan setelah 

dimasukkan pengendalian Buck Converter adalah 12.45 

volt, sehingga error hanya 0.45 volt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Grafik Intensitas Cahaya terhadap Tegangan 

pada pukul 15.00 

 

Gambar 7 di atas menunjukkan Grafik Intensitas 

Cahaya terhadap Tegangan terukur pada pukul 15.00. 

Terlihat bahwa, tegangan semakin menurun ketika 

intensitas cahaya yang didapatkan semakin kecil. Saat 

mendapatkan intensitas cahaya sebesar 35781 Lux, 

tegangan pada solar cell adalah 20.88 volt,  sedangkan 

tegangan keluaran pada buck converter ketika diberi 

tahanan sebesar 100 Ohm adalah 13.38 volt, ketika tanpa 

beban 13.82 volt. Error mencapai 1.82 volt, dimana 

tegangan pada output converter ketika diberi kontrol 

adalah 12.45 volt. Berikut adalah tabel data-data hasil 

pengukuran rangkaian buck converter dengan tahanan 

berupa rheostat dengan sumber energi cahaya yang 

berasal dari lampu pijar 475 Watt: 

 

Tabel 3 Data Hasil Pengukuran dengan sumber energi 

berasal dari lampu pijar 475 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran ini dilakukan pada enam buah lampu pijar 

dengan daya 475 Watt. Data pengukuran ini, digunakan 

sebagai komparasi intensitas cahaya yang didapatkan 

melalui matahari langsung dan dengan intensitas cahaya 

yang didapatkan dari lampu pijar. Dapat dilihat pada 

gambar 7 yang menunjukkan grafik Intensitas Cahaya 

Lampu Pijar 475 Watt  terhadap tegangan pada solar cell. 

Pada satu pengukuran dilakukan pada satu waktu, 

intensitas cahaya yang dihasilkan tidak melebihi 10000 

lux, dikarenakan solar cell yang disinari oleh lampu pijar 

475 Watt tidak mengenai semua inti melainkan hanya 

sebagian inti di titik yang disinarinya saja. Di satu titik 

pengukuran dengan intensitas cahaya tertinggi 8760 lux 

tegangan yang didapatkan adalah 19.32 volt, tegangan 

ketika dibebani tahanan rheostat 1000 Ohm adalah 13.73 

volt dan tanpa beban adalah 13.55 volt, error sebesar 1.55 

volt  dan arus 0 A. Dan tegangan buck converter saat 

diberi kontrol adalah 12.48 
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Gambar 8 Grafik Intensitas Cahaya Lampu Pijar 475 Watt  

terhadap Tegangan  

 

Error / e(t) pada sistem buck converter, didapatkan 

dari selisih nilai antara set point dengan level aktual.  

e(t) = SP-PV 

 =12-13.55 

 =1.55 volt 

Dimana SP adalah set point yang merupakan nilai 

konstanta yang telah ditentukan. Dan PV adalah preset 

value, ini merupakan nilai hasil yang didapatkan dari data 

pengukuran.  

 

KESIMPULAN 

 

1. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa perbedaan 

intensitas cahaya yang dihasilkan dari sinar matahari 

dan dari lampu pijar berbeda sangat signifikan, dapat 

dilihat dari pengukuran intensitas tertinggi yang 

didapatkan dari sumber matahari langsung, intensitas 

yang didapatkan sebesar 42701 lux dengan tegangan 

solar cell mencapai 21.02 volt. Sedangkan apabila 

dengan lampu pijar intensitas cahaya tertinggi yang 

dihasilkan hanya mencapai 8760 lux dengan tegangan  

19.32 volt 

 

2. Pada rancangan buck converter 18 volt – 12 volt, 

penentuan konstanta Error / e(t) pada sistem buck 

converter, didapatkan dari selisih nilai antara set point 

dengan level aktual yaitu 1.55 volt. 
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ABSTRACT :The development goal of a hybrid plant is to ensure the availability of electricity supply in the presence of 

one power-hungry plant. The control system of the hybrid power plant is done by using the rules of the Fuzzy system. The 

rules applied to this generating system aim to regulate which generating system will work. Whether one of the generators 

works or both.Based on the test results can be seen there are some parameters that do not match as expected, so that 

required changes in the making of its rule base or in the determination of membership function 

 

Keywords: solar cell, fuzzy system, hybrid 

 

ABSTRAK: pengembangan dari pembangkit hybrid adalah bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan sumber 

listrik apabila pada  salah satu pembangkit mengalami kekurangan daya. sistem kontrol yang terdapat pada pembangkit 

listrik hybrid ini dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan pada system fuzzy. aturan-aturan yang diterapkan pada 

system pembangkit ini bertujuan untuk mengatur sistem pembangkit mana yang akan bekerja (on/off). apakah salah satu 

pembangkit saja yang bekerja ataukah kedua pembangkit yang berkerja. berdasarkan data dari hasil pengujian dapat 

diketahui masih ada beberapa parameter yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, sehingga diperlukan perubahan dalam 

pembuatan rule base-nya ataupun dalam penentuan fungsi keanggotaannya. 

 

Kata Kunci: solar cell, system fuzzy, hybrid 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pembangkit listrik yang menggunakan lebih dari 

satu jenis energi untuk suplai satu beban yang sama 

disebut dengan pembangkit listrik hybrid.  Tujuan 

pengembangan dari pembangkit hibrid adalah menjamin 

ketersediaan pasokan listrik apabila ada salah satu 

pembangkit yang mengalami kekurangan daya. 

Pembangkit energi surya atau PLTS merupakan 

pembangkit listrik yang mendapatkan sumber energy 

yang berasal dari energy matahari, sedangkan pembangkit 

listrik tenaga angin atau PLTB merupakan pembangkit 

listrik yang mendapatkan sumber energy yang berasal dari 

kecepatan angina yang akan menggerakkan kincir untuk  

diteruskan ke generator untuk menghasilkan energy. 

Kedua system pembangkit tersebut dapat digabungkan 

menjadi sebuah pembangkit hybrid yang dapat saling 

melengkapi apabila salah satu pembangkit mengalami 

kekurangan daya  

Sistem kontrol pada pembangkit listrik hybrid ini 

dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan pada 

system Fuzzy.Aturan-aturan yang diterapkan pada system 

pembangkit ini bertujuan untuk mengatur ssitem 

pembangkit mana yang akan bekerja. PLTS sangat 

tergantung dengan intensitas matahari yang mengenai 

permukaan solar cell, sedangkan PLTB sangat tergantung 

dengan kecepatan angin yang memutar kincir. Oleh 

karena itu diperlukan suatu system pengaturan agar daya 

yang terpakai untuk beban bisa digunakan seefisien 

mungkin. Sehingga perlu ditentukan pembangkit mana 

yang akan digunakan,   apakah pembangkit listrik tenaga 

surya saja, pembangkit listrik tenaga angin saja, atau 

menggunakan kedua-duanya. Dengan menggunakan 

system fuzzy ini kita dapat membuat aturan-aturan dalam 

pengaturan beban pembangkit listrik hybrid. 

 

 

LANDASAN TEORI 
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Konsep Fuzzy 

Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala 

sesuatu bersifat biner, yang artinya adalah mempunyai 

dua kemungkinan, “Ya atau Tidak”, “Benar atau Salah”, 

“Baik atau Buruk”, dan lain-lain.Oleh karena itu, semua 

ini dapat mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1.Akan 

tetapi, dalam logika fuzzy memungkinkan nilai 

keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Artinya, bisa saja 

suatu keadaan mempunyai dua nilai “Ya dan Tidak”, 

“Benar dan Salah”, “Baik dan Buruk” secara bersamaan, 

namun besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan 

yang dimilikinya.(T.Sutojo, 2011) .  

 

Himpunan fuzzy memiliki dua  variabel yaitu : 

1. Linguistik, suatu keadaan kelompok tertentu yang 

diwakili dengan bahasa alami, misalnya pelan, 

sedang, cepat yang mewakili variable kecepatan. 

 yaitu nama suatu kelompok yang meawkili suatu.  

2. Numeris, ukuran suatu variable yang ditunjukkan 

dengan angka.  

 

Prinsip logika fuzzy melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut : 

1. Fuzzyfikasi 

2. Menentukan rule base dalam bentuk pernyataan 

if…then 

3. Interferensi yang merupakan proses perubahan input 

fuzzy menjadi output fuzzy 

4. Defuzzyfikasi, yaitu merubah output fuzzy menjadi 

nilai crisp dengan menggunakan fungsi keanggotaan 

yang sesuai pada saat dilakukan fuzzyfikasi 

 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

 Pembangkit listrik energy surya dalam 

pelaksanaannya dibagi atas 4 metode, antara lain : 

1. System fotovoltaik 

2. System konversi fotoelektrokemis 

3. System penerima termal surya terdistribusi, dan 

4. System penerima termal surya secara sentral. 

 Sel surya dapat berupa alat semikonduktor penghantar 

aliran listrik yang dapat secara langsung mengubah 

energy surya menjadi bentuk listrik secara efisien. 

 

Cara Kerja Sel Surya 

Prinsip pengonversian dari tenaga surya menjadi 

tenaga listrik melalui sel surya melalui tahapan proses : 

 

1. Absorpsi cahaya dalam semikonduktor 

2. Membangkitkan serta memisahkan muatan positif dan 

negative bebas ke daerah-daerah lain dari sel surya, 

untuk membangkitkan tegangan dalam sel surya 

3. Memindahkan muatan-muatan yang terpisah tersebut 

ke terminal-terminal listrik dalam bentuk aliran tenaga 

listrik  

 

Ada Beberapa Kekurangan Generator Fotovoltaik antara 

lain : 

1. Adanya kerugian pantulan pada permukaan sel surya 

yang tidak dapat dihindari 

2. Daya penyerapan yang kurang sempurna 

3. Ikatan pada pasangan lubang electron yang kurang 

sempurna Timbulnya tahanan dalam secara seri yang 

menyebabkan tambahan kengkung degradasi Suatu faktor 

tegangan (Astu pujasarna,2006) 

 

Prinsip Kerja PLTS 

 

Gambar 1  Sistem PLTS 

 

 Pembangkit listrik tenaga surya merubah panas yang 

berasal dari matahari menjadi energy listrik. Charge 

Controller berfungsi dalam pengisian listrik kedalam 

batere agar tegangan yang berasal dari modul surya dapat 

dikontrol sehingga tidak melebihi kapasitas yang 

seharusnya. Batere akan menyimpan energy yang 

dihasilkan oleh panel surya yang selanjutnya akan 

diteruskan melalui inverter untuk di ubah menjadi arus 

AC. 

 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 

Angin terjadi disebabkan terdapat perbedaan suhu 

antara udara panas dengan udara dingin. Pergerakan udara 

yang terjadi ini dapat menghasilkan energy  yang dapat 

dinyatakan dengan persamaan :  

 

Ek = 0.5 m V2                        (1) 

 

Dimana :  

                 Ek  = Energi (Joule) 

                 m   = massa udara (kg) 
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                 V   = kecepatan angin (m/detik) 

 

Energi kinetic dikonversi ke power, melalui 

hubungan bahwa energy = tenaga x waktu dan massa 

udara lebih mudah dinyatakan sebagai density, maka 

energy kinetic diatas menjadi persamaan aliran tenaga 

pada permukaan kincir adalah : 

 

 P = 0.5 x ρ x A x V3                   (2) 

 

Dimana : P = tenaga (watts) 

                ρ = density udara (1.225 kg/m3) 

               A = permukaan kincir (m2) 

               V = kecepatan angin (m/detik) 

(Zakarias Situmorang, 2015) 

 

Prinsip kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

 

Angin yang mengenai area turbin akan memutar baling-

baling atau kincir angin. Akibat adanya putaran pada 

kincir angin tersebut akan menghasilkan energy yang 

dapat memutar generator sehingga menghasilkan energy 

listrik. 

 

 

Gambar 2  komponen Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

 

2. METODOLOGI 

Metodologi penelitian yang dilakukan ditampilkan 

pada blok diagram dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Metodologi Penelitian 

 

 Yang pertama dilakukan  adalah studi pustaka 

untuk mencari metode yang akan digunakan. Mencari 

parameter-parameter yang akan digunakan sebagai input 

dan output yang selanjutnya akan digunakan dalam 

perancangan simulasi menggunakan MATLABR2016a. 

Adapun pemodelan system Fuzzy yang akan digunakan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Pembentukan himpunan fuzzynya menggunakan 

metode Mamdani. 

2. Fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi 

min dengan komposisi antar rule menggunakan 

max 

3. Fungsi keangotaannya menggunakan tipe fungsi 

trapesiun dan segitiga. 

4. Defuzzifikasinya menggunakan metode centroid 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada dua buah fungsi keanggotaan input, yaitu suhu dan 

angin 

 

1. Fungsi keanggotaan suhu 

Karakteristik suhu  yang digunakan ada 4 macam 

yaitu mendung (M), cerah (C), panas (P), dan 

sangat panas (SP). Dimana parameter yang 

digunakan dalam satuan centimeter derajat 

Celsius (0C) dengan range sebagai berikut : 

 

- Mendung (M)  : ≥ 150C 

- Cerah (C) : 100C- 250C 

- Panas (P) : 200C - 300C 
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- Agak Panas (AP) : ≤ 250C 

 

 

Gambar 4  Fungsi Keanggotaan Suhu 

 

2. Fungsi Keanggotaan Kecepatan Angin 

Karakteristik kecepatan angin yang digunakan ada 3 

macam yaitu rendah (R), sedang (S) , dan tinggi (T) 

yang diasumsikan dalam bentuk putaran kincir 

dengan satuan m/s 

 

- Rendah (R)  : ≥ 1 

- Sedang (S) : 0.5 – 2.5 

- Tinggi (T)  : ≤ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Fungsi keanggotaan Kecepatan Angin  

 

Ada dua buah fungsi keanggotaan output, yaitu PLTS dan 

PLTB. PLTS dan PLTB diasumsikan akan bekerja apabila 

mencapai tegangan tertentu, dengan parameter dalam 

volt.  

 

1. Fungsi Keanggotaan PLTS 

 Terdapat dua range keanggotaan 

- ON : ≥ 16 

- OFF :  ≤ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Fungsi keanggotaan PLTS 

 

 

1. Fungsi Keanggotaan PLTB 

 Terdapat dua range keanggotaan 

- ON : ≥ 3.5 

- OFF :   ≤ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7  Fungsi keanggotaan PLTB 
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Penentuan Rule Base 

 Aturan yang digunakan adalah aturan If.....Then . 

Ada 12 rule yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan, yaitu: 

1. If suhu M and kecepatan angin T then PLTS offand 

PLTB on 

2. If suhu M and kecepatan angin Sthen PLTS on and 

PLTB on 

3. If suhu M and kecepatan angin R then PLTS onand 

PLTB on 

4. If suhu C and kecepatan angin R then PLTS onand 

PLTB off 

5. If suhu C and kecepatan angin S then PLTS onand 

PLTB on 

6. If suhu C and kecepatan angin T then PLTS onand 

PLTB on 

7. If suhu P and kecepatan angin R then PLTS onand 

PLTB off 

8. If suhu P and kecepatan angin S then PLTS onand 

PLTB on 

9. If suhu P and kecepatan angin T then PLTS onand 

PLTB on 

10. If suhu SP and kecepatan angin R then PLTS onand 

PLTB off 

11. If suhu SP and kecepatan angin S then PLTS onand 

PLTB on 

12. If suhu SP and kecepatan angin R then PLTS onand 

PLTB on 

 

 

 

 

Gambar 8 Tampilan Rule Base Editor pada Matlab 

 

Dengan menggunakan toolbox matlab, kita dapat melihat 

hasil deffuzifikasi seperti pada gambar dibawah ini  

 

 

 

 

Gambar 9  Hasil deffuzifikasi pada Matlab 

 

Hasil kontribusi hybrid PLTS dan PLTB berdasarkan rule 

base dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sistem  

 

Suhu Kec.Angin PLTS PLTB 

150C 0.56 17.8 3.78 

1.5 17.9 3.84 

2.74 8.02 3.84 

200C 0.633 17.7 1.72 

1.75 17.7 3.77 

3 17.9 3.84 

210C 0.53 17.7 1.55 

1.54 17.7 3.76 

2.74 17.7 3.76 

250C 0.53 17.9 1.55 

1.56 17.9 3.83 

2.68 17.9 3.85 

30.6 0.38 17.9 1.4 

2.11 17.4 3.65 

3 17.9 3.85 

330C 0.54 17.9 3.83 

1.56 17.9 3.83 

2.69 17.9 3.85 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengujian 

sesuai dengan rule base yang di tetapkan. Dibawah ini 

merupakan tampilan tiga dimensi dari sistem fuzzy yang 

dibuat 
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Gambar 10  Tampilan surface viewer pada Matlab 

 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan penerapan hasil analisa pengendalian 

beban menggunakan system fuzzy, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Ada beberapa langkah dalam membuat system 

pengendalian menggunakan system fuzzy yaitu 

membentuk fuzzifikasi, rule base, interferensi dan 

defuzifikasi. 

 

2. Diperlukan perbaikan lagi pada fungsi keanggotaan 

dan rule base agar diperoleh hasil yang lebih baik 
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ABSTRACT: Along with the development of modern technology, as a sophisticated communication device that Smart 

Phone began to be offered with the aim to support our needs, especially to meet the educational needs for students. In 

preparation for admission to a state university, it is very important for a senior high school student to train their skills 

through Try Out before test of the joint selection to be accepted in the state universities (SBMPTN). So the authors design 

and build a Try Out SBMPTN Online Mobile based system that is interesting and easy to use as a learning media for the 

students. System design method used in making this system is FAST (Framework for the Application of System Thinking). 

The system was developed using programming language such as Java Script , HTML 5, CSS 3, and PHP. The testing 

method used is the Black Box Testing method. This designed and built system has been successfully implemented by 

following every step of the FAST method. 

 

Keywords: Try Out, Mobile, FAST, SBMPTN 

 

ABSTRAK: Seiring dengan adanya perkembangan teknologi modern, sebagai alat komunikasi canggih yaitu Smart Phone 

mulai banyak ditawarkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan kita, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan bagi para siswa. Untuk persiapan masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri, sangat penting bagi seorang siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk melatih kemampuan melalui Try out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN). Maka penulis merancang dan membangun suatu sistem Try Out SBMPTN Online berbasis Mobile 

yang menarik dan mudah digunakan sebagai media pembelajaran untuk para siswa. Metode perancangan sistem yang 

digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah metode FAST (Framework for the Application of System Thinking). Sistem 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman seperti Java script, HTML 5, CSS 3, dan PHP. Metode testing yang 

digunakan adalah metode Black Box Testing. Sistem yang dirancang dan dibangun ini telah berhasil diimplementasikan 

dengan mengikuti setiap langkah metode FAST. 

 

Kata Kunci : Try Out, Mobile, FAST, SBMPTN 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Try Out dapat didefinisikan sebagai wahana latihan 

Ujian bagi para siswa, tujuan dilaksanakannya Try Out 

adalah sebagai wahana pembiasaan siswa terhadap 

penyelesaian soal-soal ujian. Semakin sering diberi 

pelatihan dalam menjawab soal-soal maka siswa akan 

lebih siap menghadapi Ujian. Semakin sering melakukan 

Try Out, semakin banyak pula pengeluaran waktu, materi, 

dana dan alat penunjang Try Out sehingga menyebabkan 

pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Try Out dengan 

intensitas waktu yang tidak banyak. 

Dengan kemajuan teknologi mobile dapat 

dimanfaatkan dengan memberikan suatu aplikasi 

pelatihan. Terutama siswa yang akan menghadapi Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

Ujian dengan memberikan model try out yang efektif dan 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Maka dengan 

munculnya ide tersebut, disini penulis merancang suatu 

sistem try out online berbasis mobile yang dapat 

digunakan untuk pelatihan menghadapi SBMPTN. 

 

Diharapkan dengan terciptanya sistem try out ini dapat 

membantu siswa menghemat materi, dana, dan waktu 

dalam mealakukan try out. Serta sistem ini dapat juga 

menjadi metode pelatihan baru yang digemari oleh para 
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siswa. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem 

yang mudah untuk digunakan dengan tampilan yang 

menarik dan handal. 

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat suatu 

permasalahan berupa : 

1. Bagaimana merancang suatu sistem try out online 

yang berbasis Mobile, sehingga dapat digunakan 

kapan pun dan dimana pun ? 

2. Bagaimana sistem yang dirancang merupakan 

sistem yang mudah digunakan, menarik 

tampilannya, dan tidak berat ketika digunakan ? 

 

Batasan Masalah 

 

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, maka 

batasan masalah yang ada dalam tugas akhir ini yaitu:  

1. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah  

metodologi FAST 

2. Perancangan yang dilakukan pada sistem mobile. 

3. Beberapa analisa pada perancangan menggunakan 

motode kipling dan motode PIECES. 

4. Bebrapa diagram UML 2.0 digunakan untuk 

mendesain logika pada sistem. 

5. Sistem berjalan pada prangkat mobile Android. 

6. Aplikasi pengembangan sistem berupa Java script, 

HTML 5, CSS 3, PHP, dan MySQL.  

7. Pengujian menggunakan metode Black Box Testing. 

 

Tujuan 

 

Ada pun tujuan perancangan ini merupakan suatu 

proses yang akhirnya akan tercipta suatu sistem aplikasi 

sistem try out SBMPTN secara online berbasis mobile. 

Sistem ini pada awalnya akan dapat berjalan pada 

perangkat mobile berbasis Android. Dimana sistem 

tersebut dapat dioperasikan oleh para siswa secara mudah 

digunakan, tampilan yang menarik, dan handal. 

 

Manfaat Penelitan 

 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 unsur utama 

yang merasakan langsung, yaitu : 

1. Pengguna Sistem 

Sebagai media pelatihan menghadapi SBMPTN. 

Para pengguna sistem dalam mengerjakan try out 

dimanapun dan kapanpun. 

2. Peneliti 

Penambahan pengetahuan dan kemahiran dalam 

proses perancangan sistem. Apabila akan ada 

perancangan sistem yang mendekati serupa dengan 

sistem yang dirancang ini, maka proses perancangan 

selanjutnya tidak membutuhkan waktu yang lama. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode perancangan sistem yang digunakan dalam 

pembuatan sistem Try Out SBMPTN Online berbasis 

mobile adalah metode FAST (Framework for the 

Application of System Thinking). Pemilihan metode FAST 

dikarenakan metode tersebut memiliki standarisasi yang 

baik serta proses yang stabil dan terencana. Urutan 

tahapan metode FAST dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Urutan tahapan metode FAST 

 

Adapun proses-proses yang dilakukan untuk setiap 

tahapan metode FAST pada penelitian ini yaitu : 

1. Definisi Ruang Lingkup (Scope Definition) 

Proses : Melakukan Survey dan wawancara kepada 

calon pengguna sistem. 

Hasil : Mendapatkan hasil survey dan dokumen hasil 

wawancara dari calon pengguna sistem. 

 

2. Analisa Permasalahan (Problem Analysis) 

Proses : Menganalisa permasalahan berdasarkan 

hasil survey dan dokumen hasil wawancara pada 

tahap definisi ruang lingkup. 
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Hasil : Menghasilkan analisa permasalahan yang 

bersumber dari hasil survey dan wawancara kepada 

calon pengguna sistem. 

3. Analisa Kebutuhan (Requirement Analisis) 

Proses : Menganalisa kebutuhan sistem berdasarkan 

dokumen analisa permasalahan dengan mengacu 

pada metode PIECES. 

Hasil : Dokumen hasil analisa kebutuhan. 

4. Perancangan (Logical Design) 

Proses : Melakukan rekayasa sistem berdasarkan 

hasil dokumen analisa kebutuhan dengan 

menggunakan diagram pada UML 2.0 untuk 

menggambarkan diagram logika pada sistem 

Hasil : Dokumen hasil rekayasa sistem yaitu 

interaksi pengguna terhadap sistem dan alur aktifitas 

pengguna terhadap sistem. 

5. Analisa Keputusan (Decision Analysis) 

Proses : Merancang antar muka sebagai bentuk 

tapilan pada layar perangkat mobile. Merancang 

tabel-tabel yang dugnakan pada data base, dimana 

ditentukan atribut setiap tabel, tipe data, dan banyak 

karakter. Menetukan perangkat keras dan perangkat 

lunak yang digunakan untuk pengembangan sistem 

try out. 

Hasil : Menghasilkan bentuk-bentuk tampilan antar 

muka yang akan dikoding oleh programmer. 

Mengetahui tabel-tabel yang dibutuhkan pada data 

base. Ditentukan perangkat keras dan perangkat 

untuk pengembangan sistem. 

6. Desain Fisik (Phhysical Design) 

Proses : Menentukan perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk mengimplementasikan sistem yang 

berhasil dirancang. Serta menentukan bentuk 

jaringan komputer yang diterapkan pada sistem. 

Hasil : Ditentukan perangkat keras dan perangkat 

lunak beserta jaringan komputer pada 

pengimplementasian sistem. 

7. Konstruksi dan Pengujian (Construction and 

Testing) 

Proses : Pada tahap ini dilakukan pengkodingan 

sistem oleh tenaga profesional yaitu programmer 

yang bisa mengembankan dengan apliksi 

pengembangan yang telah ditentukan. Setelah 

konstruksi selesai maka akan dilanjutkan dengan 

pengujian dengan metode black box testing. 

Hasil : Berupa sistem aplikasi try out SBMPTN 

online berbasis mobile yang berjalan pada perangkat 

dengan OS Android. 

8. Instalasi dan Pengiriman (Installation and Delivery) 

Proses : Sistem aplikasi try out SBMPTN online 

berbasis mobile siap untuk dipublikasikan. Dengan 

menginstal pada server hosting yang telah 

ditentukan. 

Hasil : Sistem try out SBMPTN online berbasis 

mobile yang berjalan pada OS Android telah dapat 

digunakan oleh pengguna. 

 Jika semua proses tahapan telah dilakukan dan seuai 

dengan rencana hasil capaian maka perancangan sistem 

telah berhasil.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Semua proses pada setiap tahapan metode penelitian  ini 

dilakukan  sehingga mencapai hasil yang diharapkan. 

Dimana pada penelitian ini mengacu pada metode 

perancangan sistem berupa metode FAST.  

 

Definisi Ruang Lingkup 

 

Tahap ini merupakan proses mendefinisikan ruang 

lingkup sistem try out SBMPTN online. Pengguna dari 

sistem adalah para siswa SMA yang akan menghadapi 

SBMPTN. Namum para alumni SMA juga masih dapat 

menggunakan sistem ini selama masih berkesempatan 

untuk mengikuti SBMPTN. Maka wawancara pun 

dilakukan dengan beberapa siswa SMA yang 

berkeinginan masuk kuliah di perguruan tinggi negeri. 

Adapun kesimpulan jawaban yang diperoleh dari 

beberapa pertanyaan wawancara kepada para siswa SMA 

adalah sebagai berikut : 

a. Pertanyaan 1. 

Apakah try out SBMPTN akan sangat   diharapkan 

para siswa sebelum menghadapi hari ujian yang 

sebenarnya ?  

Kesimpulan jawaban 1. 

Try out SBMPTN merupakan suatu keharusan yang 

dilakukan sebelum menghadapi hari ujian yang 

sebenarnya. Semakin sering try out maka akan 

melatih kemampuan para siswa.  

b. Pertanyaan 2. 

Apakah try out SBMPTN online pada sistem 

aplikasi mobile akan menjadi suatu pilihan yang 

menarik oleh para siswa ? 

Kesimpulan jawaban 2. 

Bagi para siswa try out online pada sistem aplikasi 

mobile merupakan sesuatu hal baru dan akan 

menjadi suatu pilihan media uji coba dan 

pembelajaran yang sangat menarik, dikarenakan 

dapat dikerjakan dimana saja dan kapan saja. 

 

 

c. Pertanyaan 3. 

Sistem try out SBMPTN online pada aplikasi mobile 

seperti apa yang diharapkan ? 

Kesimpulan jawaban 3. 
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Sistem try out yang di berjalan pada aplikasi mobile 

diharapkan berupa :  

1) mudah digunakan,  

2) tampilan yang menarik, 

3) tidak berat ketika dijalankan di perangkat, dan 

4) soal-soal yang disajikan berkualitas SBMPTN 

5) jika memang para siswa dikenakan biaya untuk 

mengikuti try out pada sistem, mereka berharap 

harga yang ekonomis 

 

Analisa Permasalahan 

 

Pada tahap kedua  ini dilakukan analisa permasalahan 

berupa sistem seperti apa yang akan dirancang. 

Kesimpulan yang diperoleh pada tahap sebelumnya yaitu 

para siswa sebagai calon pengguna sistem try out 

mengharapkan jika sistem tersebut memang ada. Dalam 

menganalisa sistem apa yang akan dikembangkan 

menggunakan metode kipling, yaitu : 

a. Sistem apa yang dirancang ? 

Sistem yang dirancang merupakan sistem try out 

SBMPTN online berbasis aplikasi mobile. 

b. Siapakah yang  menggunakan sistem ini ? 

Pengguna sistem adalah siswa SMA yang ingin 

masuk perguruan tinggi negeri. 

c. Dimana sistem ini digunakan? 

Sistem dapat digunakan dimana saja karena sistem 

berbasis online dan diharapkan dapat bermanfaat 

serta bagi para siswa SMA. 

d. Kapan sistem digunakan ? 

Sistem dapat digunakan kapan saja diwaktu yang 

ditentukan sendiri oleh pengguna. 

e. Mengapa sistem ini dirancang ? 

Sistem ini dirancang karena kebutuhan akan 

kemudahan untuk mempermudah para siswa SMA 

yang akan menghadapi SBMPTN dengan 

memberikan model pembelajaran yang efektif dan 

dapat diakses kapanpun, dimanapun dan lebih 

praktis. 

f. Bagaimana sistem ini dirancang ? 

Sistem ini dirancang dengan dua aspek, yaitu : 

1) Teknis 

Sistem dibangun menggunakan aplikasi 

pengembangan sistem mobile menggunakan 

bahasa pemrograman Java script, HTML 5, CSS 

3, dan PHP 

2) User     : Sistem ini mudah digunakan, tampilan 

yang menarik, dan tidak berat ketika dijalankan 

di perangkat mobile. 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan 

 

Analisa kebutuhan sistem dikategorikan berdasarkan 

metode PIECES untuk memperhatikan kesesuaian sistem 

dengan kebutuhan pengguna. Analisa kebutuhan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1 Analisa kebutuhan sistem 

 

Jenis Kebutuhan  Penjelasan 

Performance / 

Kinerja 

 

Sistem mempersingkat waktu 

karena dapat digunakan 

dimana saja dan kapan saja. 

Information / 

Informasi 

Penyimpanan data yang 

terstruktur baik pada database. 

Economic / Segi 

Ekonomi 

Sistem ini mengurangi biaya 

operasional pengguna. 

Control / 

Pengontrolan 

Sistem 

 

Sistem keamanan pada data 

dengan membatasi 

pengaksesan bagi pihak yang 

tidak berkepentingan. 

Eficiency / 

Efisiensi Sistem 

 

Sistem dapat dengan cepat dan 

mudah sehingga dapat 

membuat efisiensi waktu 

dalam proses latihan soal-soal. 

Service / 

Pelayanan 

sistem 

 

Data yang ditampilkan harus 

mudah  dibaca dan terstruktur. 

Sistem yang diterapkan harus 

interface user friendly. Sistem 

diharapkan mudah bagi 

pengguna untuk berpartisipasi  

 

Perancangan Logika 

 

Perancangan logika menggambarkan berbagai model 

sistem untuk mendokumentasikan persyaratan akan 

sistem yang dikembangkan. Pemodelan sistem 

menggunakan pemodelan objek diagram UML (Unified 

Modelling Language), maka model yang digunakan 

adalah use case diagram dan activity diagram. 

 

Interaksi Pengguna Terhadap Sistem 

 

Interaksi pengguna terhadap sistem yang 

menggambarkan fungsi apa saja yang ada pada sistem 

sehingga nanti mempermudah mengetahui apa saja yang 

dapat dilakukan pengguna pada sistem tersebut. 

 

 

 

 

 

 



 
Abdul Haris Dalimunthe 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Interaksi pengguna terhadap sistem. 

 

Alur Aktivitas Pengguna Terhadap Sistem 

 

Alur kerja pengguna terhadap sistem yaitu siswa 

sebagai member atau user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Alur aktivitas pengguna terhadap sistem 

 

 

Analisa Keputusan 

 

Dalam analisis keputusan ini akan dilakukan 

pengidentifikasian solusi untuk memaksimalkan 

pengebangan aplikasi Try Out SBMPTN Online yang akan 

dibuat. 

 

 

 

Perancangan Antar Muka  

 

Perancangan antar muka sebagai acuan tim 

programmer melakukan pengkodingan desain tampilan 

pada layar perangkat mobile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Rencana tampilan  Login dan Registrasi 

 

Perancangan Database 

Database pada sistem ini menggunakan sebuah 

perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. 

Tabel-tabel yang dibutuhkan pada sistem try out 

SBMPTN online ini yaitu : 

1) Tabel Peserta 

2) Tabel Soal 

3) Tabel Kunci Jawaban 

4) Tabel Skor 

 

Salah satu contoh atribut tabel yang ditampilkan pada 

tabel berikut berupa adalah tabel skor.  

 

Tabel 2 Atribut tabel skor 

 

Name Type Length/Values 

id_skor INT 5 

id_peserta INT 5 

id_to INT 3 

tpa FLOAT (5,0) 

matdasar FLOAT (5,0) 

bindonesia FLOAT (5,0) 

binggris FLOAT (5,0) 

matipa FLOAT (5,0) 

fisika FLOAT (5,0) 

kimia FLOAT (5,0) 

biologi  FLOAT (5,0) 

sejarah FLOAT (5,0) 

geografi FLOAT (5,0) 

ekonomi FLOAT (5,0) 

sosiologi FLOAT (5,0) 

skor_saintek FLOAT (5,2) 

skor_soshum FLOAT (5,2) 
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Perangkat Keras Pengembangan   

 

Spesifikasi perangkat keras pengembangan bertujuan 

untuk mempermudah pembuat sistem untuk mengetahui 

kebutuhan mereka dalam membangun sistem. Perangkat 

keras yang diuraikan hanya dilihat dari sisi pembuat 

sistem bukan dari sisi pengguna. 

 

Tabel 3 Spesifikasi perangkat keras pengembangan 

 

No 
Nama 

Perangkat 
Spesifikasi 

1. 

 

 

Netbook 

(2 unit) 

ACER ASPIRE ONE  

Processor : Intel Atom N550 

Hardisk : 250 GB 

Memory : 1 GB 

Layar : 10.1 inci 

2. Smartphone 

Xioami 

Redmi 3 

(2 unit) 

OS Android Lollipop versi 

5.1.1 

Jaringan GSM / HSPA / LTE 

Memori internal : 16GB, 2GB 

RAM 

 

Perangkat Lunak Pengembangan 

 

Pembuatan spesifikasi perangkat lunak 

pengembangan bertujuan untuk mempermudah pembuat 

sistem untuk mengetahui kebutuhan mereka dalam 

membangun sistem. Perangkat lunak yang diuraikan 

hanya dilihat dari sisi pembuat sistem. 

 

Tabel 4 Spesifikasi perangkat lunak pengembangan 

 

No. Software Aplikasi 

1. Web Browser Mozzila, Chrome, dll 

2. Sistem Operasi Windows 8 

3. Data Base MySQL  

4. Bahasa 

Pemrograman 

PHP,CSS 3, Javascript, 

XML, HTML 5 

5 Frame Work Code Igniter dan Ionic 

 

Desain Fisik 

 

Desain fisik terdiri dari perangkat lunak, perangkat 

keras dan tipe jaringan komputer yang digunakan untuk 

menjalan sistem try out agar dapat diimplementasikan.  

 

Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Implementasi 

 

Perangkat keras implementasi berupa perangkat mobile 

berupa smart phone. Dimana pada perangkat smartphone 

tersebut terdapat operating sistem yang mendukung 

berjalannya sistem try out SBMPTN online yang 

dikembangkan. 

 

Jaringan Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Jaringan komputer pada sistem 

 

Konstruksi dan Pengujian 

  

Tahapan ini dimulai dengan mengkonstruksi dan 

selajutnya melakukan tahap uji coba sistem sehingga siap 

untuk di implementasikan. 

 

Konstruksi  

 

Tahap kosntruksi merupakan tahap menerjemahkan 

persyaratan logika dari diagram alur ke dalam suatu 

bahasa pemrograman baik huruf, angka, dan simbol yang 

membentuk program sehingga menghasilkan sistem 

aplikasi dalam bentuk nyata. Berikut ini tampilan-

tampilan sistem try out SBMPTN online berbasis aplikasi 

mobile hasil dari pengcodingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Halaman login       
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Gambar 7 Halaman registrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Halaman list home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar 9 Halaman list soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Halaman pengerjan soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Halaman list hasil jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Halaman list menu jawaban 
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Pengujian 

 

Sistem yang baik merupakan sistem yang telah teruji 

dan siap untuk dipublikasikan, untuk melakukan 

pengujian sebaiknya tiap aktivitas yang digunakan dapat 

di evaluasi kemampuan programnya atau sistem sehingga 

dapat menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan 

atau hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah tabel tahap 

pengujian sistem dengan metode blackbox : 

 

Tabel 5 Hasil pengujian dengan metode blackbox testing 

 

 Skenario Test Case Harapan Hasil 

1 Berhasil 

melakukan 

login 

Usernama:  

Uti 

Password: 

Ayotryout 

Sistem 

berhasil 

masuk 

home 

user/mem

ber 

Valid 

2 Tidak 

mengisi 

seluruh 

field login 

Usernama:- 

Password:- 

Lengkapi 

informasi 

anda 

Valid 

3 Tidak 

mengisi 

email dan 

password 

dengan 

benar 

Input data 

salah  

Maaf 

kombinasi 

email dan 

password 

yang anda 

masukan 

salah 

Valid  

4 Tidak 

mengisi 

password 

dan 

Usernama 

dengan 

benar 

Input data 

salah 

Usernama 

atau 

password 

salah 

Valid  

5 Berhasil 

melakukan 

pilih paket 

Try Out 

Pilih salah 

satu jenis 

Paket Try 

Out yang 

ingin di 

pilih 

Kategori : 

Text, 

Gambar 

Tampilan 

halaman 

Paket Try 

Out 

Valid 

 

6 Berhasil 

memilih 

Kategori 

soal Try 

Out 

Input data di 

isi semua 

Sistem 

berhasil 

memilih 

soal Try 

Out 

Valid 

 

7 Tidak 

mengisi 

salah satu 

jawaban  

Pilih 

jawaban 

Lengkapi 

jawaban 

anda 

Valid 

 

8 Tidak 

mengisi 

seluruh 

jawaban  

Input data 

dikosongkan 

Lengkapi 

jawaban 

anda 

Valid  

9 Berhasil 

memilih 

jawaban 

Input data di 

isi semua  

Sistem 

berhasil 

mengirim 

jawaban 

Valid 

 

1

0 

Berhasil 

menghapus 

jawaban 

saya 

Klik hapus Jawaban 

berhasil 

dihapus 

Valid  

 

1

1 

Berhasil 

melihat 

kunci 

jawaban 

Klik 

jawaban 

Sistem 

berhasil 

ditampilk

an 

jawaban 

Valid 

1

2 

Berhasil 

mengganti 

password 

Input data 

ganti 

password 

diisi semua 

Update 

berhasil 

Valid  

 

1

3 

Tidak 

mengisi 

password 

dengan 

benar pada 

salah satu 

field ganti 

password 

New 

password : 

salah 

New 

password 

is not 

match 

with 

confirm 

password 

Valid  

1

4 

Tidak 

mengisi 

salah satu 

atau 

semua 

field 

password 

Old 

password :- 

Silahkan 

lengkapi 

data 

password 

anda 

Valid  

1

5 

Berhasil 

melakukan 

logout 

Klik logout Tampilan 

halaman 

login 

Valid  

 

Instalasi dan Penyerahan 

 

Tahap terakhir dari metode FAST ini adalah instalasi 

dan penyerahan, pada tahap ini dilakukan proses 

penginstalan sistem try out SBMPTN online berbasis 

mobile yang berjalan pada perangkat dengan OS Android. 

Instalasi dilakukan pada server hosting yang disepakati. 

Proses penyerahan dengan menyiapkan proses 

pempublilkasian keberadaan sistem try out online ini agar 
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dapat dipahami, tahapan ini juga dapat membantu 

pengguna untuk menangani masalah yang di hadapi pada 

tahap percobaan dengan cara memberikan pelatihan 

kepada end user dan mengembangkan dokumentasi untuk 

membantu pengguna dalam mengaplikasikan sistem. 

 

 

KESIMPULAN 

 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dan hasil pembahasan yang diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perancangan Sistem Try Out SBMPTN Online 

berbasis mobile berjalan pada perangkat dengan OS 

Android telah berhasil dirancang dan 

dikembangkan.  

2. Perancangan berhasil dilakukan melalui tahapan 

proses dengan mengacu pada tahapan metode FAST 

dan pengembangan dengan bahasa pemrograman 

Java Scipt , HTML, CSS 3, PHP dan berelasi dengan 

database MySQL. 

3. Keinginan dari para calon pengguna agar sistem ini 

dirancang dengan tampilan yang user friendly dan 

menarik sehingga mempermudah pengguna dalam 

mengoperasikannya sudah diterapkan pada sistem. 

4. Hasil dari pengujian dengan black box testing yang 

dilakukan kepada sistem adalah semua skenario 

yang dilakukan test case berhasil. Sehingga sistem 

try out SBMPTN online berbasis mobile telah 

berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan 

dan sudah dapat diimplementasikan.  
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ABSTRACT: One of the benefits of Puskesmas is useful as a public health service center. This resulted in the patient 

having to come to the puskesmas for treatment. The ongoing queuing system at the Talang Kelapa Treatment Center is a 

conventional queuing system. The problem arises because there is no patient restriction. The place is less widespread, 

and in the queue book the officer still keeps track of the data files to be processed. This study aims to develop an existing 

system into a new system using Arduino and Microsoft VB-6.0. In this study aims to complement the means of adding a 

queue caller device, so that patients who come can wait by sitting or not have to queue up in front of the nurse. The caller 

queue tool comes with a box push button. When the nurse calls the patient by pressing one push botton, thus displaying 

numbers and sounds. This display provides information on the queue number of patients who have taken the queue card 

upon admission to the puskesmas. The result after performing the implementation is the tool can help the nurse task 

because it does not make fatigue when calling the patients.  

 

Keywords: Patient Queuing Instrument  

 

 

ABSTRAK: Puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Salah satu fasilitas umum yang dijumpai di setiap 

daerah adalah Puskesmas. Salah satu manfaat tempat ini yaitu berguna sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat. 

Hal ini mengakibatkan pasien harus datang ke puskesmas untuk berobat. Sistem antrian yang sedang berjalan di Balai 

Pengobatan Talang Kelapa adalah sistem antrian yang masih konvensional. Masalah tersebut timbul karena tidak ada 

batasan pasien. Tempatnya kurang luas, dan pada buku antrian petugas masih mencatat sendiri-sendiri data berkas yang 

akan diproses. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang sudah ada menjadi sistem baru dengan 

menggunakan Arduino dan perangkat lunak Microsoft Visual Basic 6.0. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi 

sarana yaitu menambahkan alat pemanggil antrian, sehingga pasien yang datang dapat menunggu dengan duduk atau 

tidak harus mengantri di depan perawat. Alat pemanggil antrian dilengkapi dengan kotak push button. Saat perawat 

memanggil pasien yaitu dengan menekan salah satu push botton, sehingga menampilkan angka dan suara. Tampilan ini 

memberi informasi nomor antri pasien yang telah mengambil kartu antrian saat masuk ke puskesmas. Hasil setelah 

melakukan implementasi adalah alat dapat membantu tugas perawat karena tidak membuat lelah ketika memanggil para 

pasien.  

 

Kata Kunci: alat antri pasien 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Untuk sistem antrian pasien yang datang berobat ke 

Balai Pengobatan Talang Kelapa masih secara 

konvensional dilakukan. Pasien ingin berobat harus 

melapor ke perawat jaga untuk dicatat manual identitas 

pasien, alamat, keperluan berobat, lalu di persilahkan 

menunggu giliran dipanggil. Pasien diberi nomor urut 

tunggu yang dibuat manual. Pada saat pemanggilan 

giliran terkadang pasien tidak mendengar suara petugas 
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memanggil karena ramai. Sehingga petugas harus 

berkali–kali mengeraskan suara memanggil giliran 

pasien.   

 Aplikasi arduino pada alat sistem antri pasien 

didesain untuk memberikan kenyamanan pada pelayanan 

sistem antrian. Perpaduan program Mikrokontroler 

Arduino R3 dengan Visual Basic V6.0 dan tambahan 

perangkat elektronika serta tombol switch digunakan 

sebagai pengganti pelayanan manual. Switch tombol 1 

ditekan saat pasien datang adalah data input program 

mikrokontroler untuk bekerja memberikan data ke 

mikrokontroler. Selanjutnya mikrokontroler memberi 

respon data ke printer untuk mencetak nomor antri pasien. 

Pasien berobat segera mendapat nomor antri yang sudah 

tercetak lalu duduk menunggu giliran dipanggil. Switch 2 

dipakai petugas untuk memanggil dan menampilkan 

nomor giliran antrian pasien berikutnya di board /papan 

nomor untuk segera menghadap dokter.  

Penelitian yang sama pernah dilakukan 

(M.Muhammad 2012) dimana penelitian yang dilakukan 

adalah sistem antrian pasien di puskesmas di daerah 

Bandung Jawa Barat. Mengingat pentingnya perbaikan 

sistem antrian untuk pasien yang hendak berobat di Balai 

Pengobatan di Puskesmas Talang Kelapa di Kecamatan 

Alang-alang Lebar, maka penelitian yang sama juga 

dikerjakan disini dengan menggunakan Arduino R328.  

 

Tujuan  

 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan 

untuk : 

- Pengembangan teknologi secara manual menjadi 

teknologi otomatis 

- Memudahkan registrasi pasien berobat untuk melihat 

dan mendengar nomor antrian melalui tampilan LCD 

dan pengeras suara (speaker) 

- Mengurangi antrian panjang dan antrian tidak teratur 

(berdesakan) saat pendaftaran berobat di puskesmas 

- Tampilan nomor urut menggunakan seven segment 

ukuran besar sehingga mudah dilihat  

 

Manfaat  

 

Manfaat penelitian ini adalah : 

- Mampu membentuk sistim informasi yang baik, 

efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat 

- Penempatan alat cocok untuk lokasi/ruang pendaftaran 

pasien yang tidak terlalu luas 

- Mengurangi antrian yang tidak teratur ketika hendak 

berobat ke Balai Pengobatan Talang Kelapa 

- Membantu mempermudah pekerjaan petugas 

pendaftaran di Balai Pengobatan Talang Kelapa  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti 

beberapa tahapan, yaitu : 

1. Studi Pustaka 

2. Perancangan Sistem 

3. Perancangan Hardware 

4. Integrasi Pengujian Hardware dan Software   

 

1. Studi Pustaka  

 

Mikrokontroler 

Mikrokontroler atau kadang dinamakan pengontrol 

tertanam (embedded controller) adalah suatu sistem yang 

mengandung masukan/keluaran, memori, dan prosesor 

yang digunakan pada produk seperti mesin cuci, pemutar 

video, mobil dan telepon. (Barret S.F et.al 2008) Pada 

prinsipnya, mikrokontroler adalah sebuah komputer 

berukuran kecil yang dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan, melakukan hal-hal yang bersifat berulang, dan 

dapat berinteraksi dengan peranti-peranti eksternal, 

seperti sensor ultrasonik untuk mengukur jarak terhadap 

suatu objek, penerima GPS untuk memperoleh data posisi 

kebumian dari satelit, dan motor untuk mengontrol 

gerakan pada robot. (Kadir, A.  2013). 

 

Arduino Uno 

(S.Sulhan 2006) Arduino adalah pengendali mikro 

single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari 

Wiring platform, dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Arduino 

tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi ia 

adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman 

dan Integrated Development Environment (IDE) yang 

canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat 

berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi 

kode biner dan meng-upload ke dalam memori 

mikrokontroler. 

Arduino sendiri telah mengeluarkan bermacam-

macam produk dan tipe sesuai dengan kebutuhan para 

perancang elektronik. Jenis-jenis arduino tersebut, 

diantaranya adalah : Arduino UNO, Arduino MEGA, 

Arduino Yun, Arduino Esplora, Arduino Lilypad, 

Arduino Promini, Arduino Nano, Arduino Fio dan 

Arduino Due. Dengan begitu beragamnya papan Arduino 

yang ada di pasaran, tipe papan yang paling banyak 

digunakan oleh para aktivis Arduino saat ini adalah tipe 

Duemilanove atau Uno. Arduino Uno adalah generasi 

yang terakhir setelah Duemilanove dan dari sisi harganya 

sedikit lebih mahal karena memiliki spesifikasi yang lebih 

tinggi (mikrokontroler: Atmega328 dan flash memory: 32 

KB). 
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(Kadir A. 2013) Arduino Uno adalah papan 

mikrokontroler berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin 

input dari output digital  dimana 6 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 

16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP 

header, dan tombol reset. Untuk mendukung 

mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya 

menghubungkan papan Arduino Uno ke komputer dengan 

menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke 

adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Arduino UNO.(Sumber :www.arduino.cc) 

 

Tabel-1. Konfigurasi Pin Arduino UNO 

No Nama Deskripsi 

1 USB Female 

Type-B 

Sebagai sumber DC 5V 

sekaligus untuk jalur 

pemrograman antara PC 

dan Arduino 

2 Barrel Jack Sebagai input sumber 

antara 5-12 V 

3 Pin GND Sebagai sumber 

pentanahan (Ground) 

4 Pin 5V Sebagai sumber tegangan 

5V 

5 Pin 3.3V Sebagai sumber tegangan 

3.3V 

6 A0-A5 Sebagai analog input 

7 2 -13 Sebagai I/O digital 

8 0 – 1 Sebagai I/O sekaligus bisa 

juga sebagai Rx Tx 

9 AREF Sebagai analod referensi 

untuk fungsi ADC 

10 Tombol RESET Sebagai perintah Reset 

Arduino 

11 LED Sebagai indikator daya 

12 LED Rx Tx Sebagai indikator Rx Tx 

saat pengisian program 

13 Mikrokontroler Sebagai otak arduino 

dengan menggunakan 

mikrokontroler AVR 

Atmega328 

14 Regulator 

Tegangan 

Berfungsi sebagai 

pembatas atau penurun 

tegangan yang masuk 

melalui barrel jack dengan 

tegangan yang masuk 

melalui barrel jackdengan 

tegangan maksimal input 

sebesar 20V 

 

Switch Push Button 

Switch (saklar) memiliki beberapa jenis. Sebagai 

perancang sistem, ini terserah untuk memilih saklar yang 

cocok untuk sebuah aplikasi yang spesifik. Jenis-jenis 

saklar umumnya digunakan di aplikasi mikrokontroler. 

Jenis saklar tersebut diantaranya adalah : slide switch 

(saklar geser), momentary contact push button, push 

on/off switch, dan hexadecimal rotary switch.  

 

Seven Segment 

Seven segment adalah penterjemah kode biner ke 

dalam bentuk desimal (tampilan angka desimal) sehingga 

dapat ditampilkan angka dari 0 sampai 9. Seven segment 

yang digunakan adalah segmen common anoda. Common 

anoda aktifnya bila masukan a,b,c,d,e,f dan g diberi logika 

0 (tegangan 0 Volt). 

 

Teori Antrian Antrian 

Antrian dapat terjadi apabila orang, komponen mesin 

atau unit barang harus menunggu untuk mendapatkan 

pelayanan dari fasilitas pelayanan yang sedang beroperasi 

pada kapasitas tertentu sehingga tidak melayani mereka 

untuk sementara waktu. Ketika pelanggan menunggu 

untuk mendapatkan jasa pelayanan, maka keberadaan 

sistem antrian sangat diperlukan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Seven Segment Common Anoda dan Common 

Catoda. Wasito,(1996). 

 

Pengertian antrian menurut Ma’arif dan Tanjung 

(2003: 119) adalah sebagai berikut: “Situasi barisan 

tunggu dimana sejumlah kesatuan fisik (pendatang) 

sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas 

http://www.arduino.cc/
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START 

LOGIN 

TAMBAH ANTRIAN 

PANGGIL 

END  

terbatas (pemberi pelayanan), sehingga pendatang harus 

menunggu beberapa waktu dalam barisan agar dilayani”.   

Sedangkan menurut Heizer dan Render (2006: 658) dalam 

bukunya Operation Management yang diterjemahkan 

oleh Setyoningsih dan Almahdy adalah sebagai berikut: 

“Teori antrian adalah ilmu pengetahuan tentang antrian 

dan antrian merupakan orang-orang atau barang dalam 

barisan yang sedang menunggu untuk dilayani”.   

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa antrian adalah suatu proses yang berhubungan 

dengan suatu kedatangan seseorang pelanggan pada suatu 

fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu 

antrian dan pada akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. 

Jadi sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan 

dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para 

pelanggan dan pemroses masalahnya. 

 

2. Perancangan sistem 

 

Pada penelitian ini, dirancang sebuah sistem antrian 

yang terdiri dari beberapa blok rangkaian elektronik. 

Susunan gambar blok sistem pada gambar 3.  

 

 

 

 

 

                                          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Blok diagaram sistem 

 

 

3. Perancangan Hardware 

 

 Pada  bagian  ini  terdapat  beberapa  hardware 

atau  perangkat keras  yang  akan  dirancang untuk 

melengkapi bagian-bagian dari alat pemanggil antrian ini. 

Di setiap bagian, akan diberi penjelasan untuk membantu 

mengetahui proses pembuatan alat pada masing-masing 

bagian tersebut.   

 

 

 

 

 

 

Flowchart cara kerja sistem secara umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir sistem antrian pasien 

 

4. Perancangan Casing Alat 

 

Perancangan Casing Alat Diperlukan semacam  

pembungkus  atau penutup yang dapat membuat alat 

antrian ini terlihat lebih  rapi.  Akrilik  merupakan  salah  

satu  pilihan yang tepat. Ada 2 buah akrilik yang 

digunakan, untuk bagian depan dan bagian belakang. 

Warna yang digunakan untuk bagian depan adalah warna 

gelap,  tetapi  bersifat  transparan.  Akrilik  bagian depan 

bersifat transparan agar blok seven segment yang  

dipasang dibelakangnya dapat  tetap  terlihat saat angka 

menyala. Sedangkan untuk bagian belakang adalah gelap 

pekat dan tidak transparan, karena untuk menutupi 

rangkaian mikrokontroler dan kabel-kabel yang berada di 

dalam. 

 

5. Perancangan mikrokontroller 

 

Pada perancangan blok ini arduino menggunakan pin 

7-12 dan GND sebagia input. Input berupa 3 push button 

dalam box kecil. Jumlah kotak yang digunakan ada 2 

buah. Kotak  1  menggunakan  pin  7,  9,  11,  sedangkan 

kotak 2 menggunakan pin 8, 10, 12, yang keduanya 

terhubung pada pin GND.  Selain  itu,  blok  ini  juga  

terhubung  dengan seven segment dan modul suara 

sebagai output. Pin seven segment adalah pin 2, 3, 4, 5V, 

GND, dan Vin. Sedangkan untuk modul suara, pin 13, A0, 

5V, dan GND.   

 

6. Perancangan Desain Interface  

 

 Tahapan pengerjaan untuk membuat desain interface 

adalah dengan membuat Form Login, Form Splash, Form 

Antrian, dan Form Tambah. Kegunaan semua form 

adalah untuk mendesain tampilan kertas nomor antrian. 

 

 

Power 

Supply 

5V,12V 

SW1,SW2 

Tombol 

input data 

pasien 

ATM328 

Micro-controller 

Proses Data 
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Gambar 5. Rangkaian Koneksi arduino dan 7 segment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Desain akhir alat 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem antrian ini dapat diuji berdasarkan beberapa 

aspek, yaitu :  

1. Perangkat keras (hardware) 

Pengujian perangkat keras meliputi pengujian pada 

tombol ulang, tombol panggil, reset, keluar, tombol 

start, layar tampilan, speaker. 

2. Perangkat lunak (software) 

Pengujian pada perangkat lunak sistem antrian ini 

menggunakan simulasi program antrian. Sebelum 

masuk pada tampilan utama kita masuk pada bagian 

login admin, setelah admin melakukan login, 

selanjutnya dapat melakukan simulasi pada tampilan 

utama pada sistem antrian ini yaitu dengan cara 

menambahkan nomor antrian, kemudian klik start 

antrian kemudian kita bias mulai melakukan panggilan 

dengan menekan tombol panggilan. Pada saat itu juga 

speaker akan mengeluarkan suara nomor antrian sesuai 

dengan nomor antrian yang dipanggil. Untuk 

mengulangi panggilan klik tombol ulang. Dalam sistem 

antrian ini kita menggunakan nomor antrian untuk 100 

orang pasien. Setelah melakukan panggilan kita klik 

tombol reset kemudian klik tombol exit untuk keluar 

dari form antrian ini. Uji coba ini membuktikan bahwa 

program dapat bekerja dengan baik. 

3. Sistem secara keseluruhan  

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

aplikasi ini sudah dapat dipasang dan digunakan 

sebagaimana mestinya. Setelah semua rangkaian kita 

hubungkan pada komputer, maka kita dapat 

menghidupkan sistem pada komputer dengan cara 

menekan tombol ON pada komputer, kemudian kita 

dapat menjalankan aplikasi antrian pada desktop 

sehingga pada tampilan layar monitor menampilkan 

menu utama dari sistem ini yang nomor antriannya 

masih 0. Hal ini menandakan bahwa belum ada antrian 

bagian pendaftaran. 

 

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Alat. 

 

SW1 

Pasi

en 

ke- 

SW2 

Petugas Ket. 

SP 

NO. 

Antri 

Ket. 

7S 
 

next Re - 

cycle 

Clr 

1 - - - sesuai  1 sesuai  

2 - - - sesuai  2.  sesuai  

3 - - - sesuai  3 sesuai  

4 - - - sesuai  4 sesuai  

5 - - - sesuai  5 sesuai  

6 - - - sesuai  6 sesuai  

7 - - - sesuai  7 sesuai  

1 - - - sesuai  1 sesuai  

8 - - - sesuai  8 sesuai  

9 - - - sesuai  9 sesuai  

10 - - - sesuai  10 sesuai  

11 - - - sesuai  11 sesuai  

2 √ - - 

tidak 

sesuai  2 sesuai  

12 - - - sesuai  12 sesuai  

13 - - - sesuai  13 sesuai  

14 - - - sesuai  14 sesuai  

15 - - - sesuai  15 sesuai  

16 - - - sesuai  16 sesuai  

17 - - - sesuai  17 sesuai  

18 - - - sesuai  18 sesuai  

3 √ - - 

tidak 

sesuai  3 sesuai  

19 - - - sesuai  19 sesuai  

21 - - - sesuai  21 sesuai  
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KESIMPULAN 

 

1. Dengan menggunakan sistem komputerisasi pada 

sistem antrian akan sedikitnya mengubah pola kerja 

perawat dalam pemanggilan nomor antrian. 

2. Sistem antrian ini akan mengurangi penumpukan 

antrian sehingga pasien yang ingin berobat akan 

merasa nyaman. 

3. Dapat melayani hingga 100 antrian. 

4. Memudahkan registrasi pasien berobat untuk melihat 

dan mendengar nomor antrian dipanggil dengan 

tampilan LCD dan speaker. 

 

Saran  

1. Masukan switch push botton yang dipakai akan lebih 

baik jika diganti dengan keypad. Hal ini disebabkan 

keypad mampu mengantisipasi kesalahan penekanan 

lebih baik daripada push botton, yaitu dengan 

menggunakan tombol angka yang terdapat pada 

rangkaian tersebut. 

2. Alat seharusnya di tempel di dinding dengan posisi 

diatas kepala dengan tampilan yang lebih besar. Hal 

ini untuk memperjelas pasien yang antri untuk melihat 

nomor antrian yang sedang berjalan.  
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ABSTRACT: The building of infrastructure and development of human resources construction in Indonesia on 2015-

2019 are very considerable. For the success of resources required, one of them is the power source of worker with the 

important parameters of worker productivity. The primary factor that influence worker productivity is an important part 

on competence training and profession certificate. That is why the analysis of comparison between training and 

certification on the Worker productivity (case study : lightweight brick and steel rods worker on some projects in 

Palembang) is required. The aim of this study to calculate the productivity value of certified trained workers (TB) and 

unstructured trained workers (BTBB) at some projects in Palembang, in this case the project that being reviewed is 

shooting range and dayung lake JSC project, then compared it between the projects and analyzed worker productivity on 

TB and BTBB by LUR system approach. Measuring this productivity by field  observation and used work sampling 

method. The results of this study are conclused that in average from Lightweigt brick and Steel rods worker productivity 

that TB > BTBB, But both TB and BTBB workers have a LUR value of > 50% so that TB and BTBB working teams are 

said to be effective. Moreover, the value of TB and BTBB worker productivity to lighweight brick and steel rods worker 

on shooting range JSC project is smaller than Building of infrastructure dayung lake JSC project. This situation is made 

by difference of an effective approach for timing optimization between TB and BTBB worker’s performance.  

Keywords: training, worker productivity, and certification.                                                                                                                                                                                                            

   

ABSTRAK: Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia konstruksi di Indonesia tahun 2015-

2019 sangat banyak. Untuk keberhasilannya diperlukan produktivitas tinggi dari sumber daya tenaga kerja. Faktor 

yang berpengaruh dari produktivitas pekerja tersebut merupakan bagian penting dari pelatihan kompetensi dan 

sertifikasi profesi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis perbandingan pelatihan dan sertifikasi terhadap produktivitas 

pekerja (studi kasus : tukang batu bata ringan dan tukang besi beton pada beberapa proyek di Kota Palembang). Penelitian 

ini bertujuan menghitung nilai produktivitas tukang yang terlatih bersertifikat (TB) dan yang belum terlatih belum 

bersertifikat (BTBB) pada beberapa proyek di kota Palembang, dalam hal ini proyek yang ditinjau adalah proyek 

shooting range dan danau dayung JSC, kemudian nilai produktivitas tukang TB dan BTBB dibandingkan antar proyek 

serta dianalisa dengan menggunakan pendekatan LUR. Pengukuran produktivitas ini melalui observasi lapangan 

dengan metode work sampling. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa rata – rata nilai produktivitas tukang pasang 

batu bata ringan dan tukang besi beton TB > BTBB, namun baik pekerja TB maupun BTBB mempunyai LUR > 50 % 

sehingga tukang TB dan BTBB mencapai waktu efektif. Selanjutnya nilai produktivitas tukang TB dan BTBB untuk 

tukang pasang batu bata ringan dan besi beton pada proyek shooting range JSC lebih kecil dari pada royek pembangunan 

Infrastruktur danau dayung JSC. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu efektivitas tukang tersebut dalam bekerja. 

Kata Kunci: pelatihan, produktivitas pekerja, dan sertifikasi. 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2015-

2019 sangat banyak. Selain mencanangkan infrastruktur, 

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga 

menyusun renstra tahun 2015-2019, untuk sumber daya 

manusia (SDM) konstruksi nasional targetnya adalah 

750.000 SDM bersertifikat, dengan rincian 50.000 

sertifikat untuk insinyur atau tenaga ahli dan 200.000 

sertifikat untuk tenaga teknisi serta 500.000 sertifikat 

untuk tenaga terampil. (Toyib, 2015). 

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur 

nasional tersebut, Provinsi Sumatera Selatan 

mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk 
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membangun beberapa infrastruktur, diantaranya adalah 

proyek pembangunan dan renovasi shooting range 

Jakabaring Sport City (JSC) dan proyek pembangunan 

Infrastruktur danau dayung JSC. Untuk keberhasilan 

proyek nasional tersebut diperlukan sumber daya, satu 

dari beberapa sumber daya tersebut adalah tenaga kerja 

terampil atau tukang yang bekerja dilapangan. 

Perencanaan tenaga kerja diawali dengan 

memperkirakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

dengan parameter penting yaitu produktivitas tenaga 

kerjanya. Untuk data tenaga kerja konstruksi 

berdasarkan data dari BPS tahun 2016 bahwa komposisi 

tenaga kerja konstruksi Indonesia masih dominan terdiri 

dari tenaga kerja tanpa pelatihan dan sertifikasi atau non 

skill = 60 %, tenaga kerja yang terlatih dan tersertifikasi 

atau yang memiliki skill = 30 %  dan expert = 10 %, 

(Toyib, 2016). 

 Firda (2009) pernah meneliti tentang produktivitas 

pekerja dengan menggunakan metode work sampling 

dan didapat faktor-faktor yang berpengaruh secara 

signifikan tentang produktivitas pekerja yaitu faktor 

informasi, schedule, kontrol, pengawasan, team work, dan 

kepemimpinan. Sementara faktor material dan peralatan, 

rework (pengulangan pekerjaan), kehadiran, motivasi, 

moral dan tingkah laku, skill dan penggantian pekerja 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas pekerja. Namun pada penelitian tersebut, 

belum melakukan analisa apakah ada perbedaan pekerja 

yang terlatih dan bersertifikat dengan pekerja yang 

belum terlatih dan belum memiliki sertifikat terhadap 

tingkat produktivitasnya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis perbandingan pelatihan dan sertifikasi 

terhadap produktivitas pekerja (studi kasus : tukang batu 

bata ringan dan tukang besi beton pada beberapa proyek 

di Kota Palembang). 

 

Rumusan Masalah 

 Adapun  rumusan permasalahan yang akan diteliti 

meliputi :  

1. Berapa nilai produktivitas perorangan untuk pekerja 

yang sudah terlatih bersertifikat (TB) dan pekerja yang 

belum terlatih belum bersertifikat (BTBB) dari proyek 

pembangunan shooting range dan pembangunan 

infrastruktur danau dayung JSC.   

2. Bagaimana nilai produktivitas dari pendekatan LUR 

(labour utilization rate) untuk pekerja yang sudah TB 

dan yang BTBB pada masing - masing proyek, baik 

proyek pembangunan shooting range maupun proyek 

pembangunan infrastruktur danau dayung JSC. 

 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan 

permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghitung nilai produktivitas perorangan dan 

kelompok untuk pekerja yang sudah TB dan pekerja 

BTBB dalam satuan kelompok/hasil pekerjaan/jam 

dengan menggunakan metode work sampling pada 

masing – masing proyek, kemudian dibandingkan 

antar proyek. 

2. Menganalisis produktivitas pekerja pada masing - 

masing proyek yang sudah TB dan pekerja BTBB 

menggunakan metode work sampling dengan 

pendekatan LUR (labour utilization rate). 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk ruang lingkup penelitian, meliputi : 

1. Pekerja yang TB memiliki sertifikat pelatihan sekelas 

SKT dari assosiasi profesi kelompok unsur LPJK dan atau 

sertifikat keterampilan (SKT) dari LPJK sedangkan 

pekerja BTBB belum memiliki sertifikat pelatihan sekelas 

SKT dari assosiasi profesi dari kelompok unsur LPJK dan 

atau SKT dari LJPK.  

2. Pekerja dalam penelitian ini adalah tukang batu bata 

ringan dan tukang besi beton yang bekerja harian dari 

beberapa proyek di Kota Palembang, diantaranya adalah 

proyek pembangunan dan renovasi shooting range 

Jakabaring Sport City (JSC) dan proyek pembangunan 

infrastruktur danau dayung JSC. 

 

Manfaat Penelitian 

 Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa 

menambah manfaat untuk dunia ilmu pengetahuan 

khususnya tentang produktivitas pekerja. Selain itu, 

semoga bisa menjadi bahan pertimbangan oleh semua 

stakeholder sehingga dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat jasa konstruksi terkait manfaat 

pelatihan dan sertifikasi profesi pada pekerja konstruksi 

di proyek. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Produktivitas 

 Penilaian terhadap produktivitas merupakan sebagian 

dari berbagai cara untuk mengukur ukur keberhasilan 

kinerja seseorang sebagai pribadi maupun kelompok atau 

organisasi. Jika produktivitasnya lebih tinggi dari standar 

atau bertambah dari target organisasi maka dinilai sukses, 

namun jika lebih rendah dari standar, maka dinilai tidak 

atau kurang berhasil, Wibowo (2013). 
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Definisi Produktivitas 

Menurut Loera,et al. (2013) produktivitas tenaga kerja 

didefinisikan sebagai jumlah pekerjaan yang dilakukan 

oleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan 

menurut  Ervianto (2005) produktivitas diartikan sebagai 

perbandingan antara hasil produksi dengan total sumber 

daya yang dikeluarkan atau perbandingan antara keluaran 

dengan masukan. 

 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Subarkah,dkk (2006) mengatakan bahwa 

produktivitas secara lebih luas dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

a. Keterampilan pekerja 

 Tenaga kerja harus diseleksi, baik keterampilan 

kerjanya (referensi, surat keterangan atau sertifikat) 

maupun kondisi kesehatannya. Khusus untuk bekerja di 

daerah ketinggian (untuk gedung bertingkat), maka harus 

diseleksi agar jangan memperkerjakan tenaga kerja yang 

takut akan ketinggian. Kalau hal ini dipaksakan, jelas 

akan menurunkan produktivitasnya dan bahkan dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja. 

b. Motivasi kerja 

 Pada saat seleksi tenaga kerja, tidak hanya 

keterampilan kerjanya saja yang dipertimbangkan tetapi 

perlu juga diketahui motivasi mereka dalam bekerja. 

Dengan demikian motivasi mereka dapat kita tingkatkan 

dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat 

mendorong motivasi mereka. Misalnya penyediaan 

fasilitas kerja, memenuhi keinginan-keinginan mereka 

yang wajar dan lain sebagainya. 

C. Cara Kerja 

 Manajemen lapangan berikan cara-cara kerja yang 

baik dan efisien, namun perlu juga dipertimbangkan 

usulan-usulan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Dengan demikian kondisi pekerjaan yang sulit diharapkan 

tidak terlalu banyak menurunkan produktivitasnya 

termasuk memberikan jaminan keamanan dan 

keselamatan kerja. Menerapkan peraturan secara disiplin 

dan memberikan fasilitas agar tidak banyak waktu yang 

terbuang, seperti misalnya penyediaan makan minum dan 

keperluan toilet. 

d. Manajemen 

 Manajemen harus mendukung semua kebutuhan 

tenaga kerja dalam memperlancar pekerjaan, misal 

penyediaan material yang cukup, alat transportasi 

material yang memadai, terutama transportasi vertical, 

dan tidak kalah penting adalah memberikan hak mereka 

tepat waktu, seperti pembayaran dan lain-lain. 

e. Kondisi Lingkungan Pekerjaan 

Pekerjaan beserta lingkungannya itu sendiri 

merupakan faktor yang mempengaruhi kerja, misalnya 

jenisnya, keadaan pekerjaan itu, resiko yang ada,dan 

sebagainya. Jadi proyek yang tempatnya terpencil dan 

jauh dari jalan besar, susah transportasinya, itu biaya 

borongannya tentu tinggi karena membutuhkan waktu dan 

sumber daya manusia yang lebih. Keadaan cuaca dan 

peraturan setempatpun akan menimbulkan tambahan 

waktu sehingga mengakibatkan biaya naik. 

 

Metode Pengukuran Produktivitas 

Untuk mengukur produktivitas pekerja diperlukan 

metode/cara, adapun cara yang akan digunakan untuk 

mengukur produktivitas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Pengumpulan data observasi lapangan (data Primer) 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari 

objek yang ada dilapangan untuk kemudian dijadikan 

bahan penelitian, data yang didapatkan secara langsung 

ini disebut dengan data primer. Menurut Jogiyanto (2008) 

pengumpulan data bisa didapatkan dengan teknik 

observasi, wawancara, investigasi lapangan maupun 

teknik survei. Selain itu bisa juga dengan diskusi dengan 

pihak – pihak yang berkompeten dan berpengalaman 

dibidangnya kemudian dilakukan penyebaran kueisioner 

kepada stakeholder yang terlibat langsung dalam 

lingkungan penelitian. Untuk menghitung nilai 

produktivitas dilapangan menggunakan rumus berikut ini:  

  

tan

ker
Pr

maWaktupenga

hasilkanjaanyangdiOutputPe
soduktivita            (1) 

 

Kajian Work Sampling Menggunakan LUR. 

 Penilaian produktivitas pekerja secara langsung dan 

menyeluruh dengan menggunakan semua metode 

observasi lapangan diatas sulit dikerjakan secara akurat 

karena membutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. 

Sehingga untuk alternatif penilaian produktivitas pekerja 

di proyek konstruksi bisa juga dengan mengunakan 

metode-metode pendekatan, misalnya metode pendekatan 

work sampling. 

Menurut Oglesby, et al.  (1989), ada beberapa prinsip 

dalam melaksanakan metode work sampling di lapangan, 

yaitu: 

a. Peneliti harus bisa cepat mengidentifikasi peserta 

yang menjadi sampel penelitian walaupun sampel sedang 

bekerja sehingga bisa dikelompokkan sesuai dengan 

bidang masing-masing. 

b. Waktu total suatu siklus pengamatan untuk satu 

sampel yang akan diteliti harus lebih dari atau minimal 

384 menit pengamatan 

c. Sampel merupakan hasil dari semua kegiatan pekerja 

sehingga kepastian setiap sampel memiliki kesempatan 

yang sama untuk diteliti. 
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d. Pada kelompok pekerjaan apapun, satu buah sampel 

diambil dengan acak sehingga bisa mewakili seluruh 

karakteristik atau sebagain dari kelompok yang diamati.  

e. Supaya tidak terjadi keragu - raguan, lakukan 

penilaian secara cepat dengan menulis apa yang pertama 

kali dilihat. 

Menurut Oglesby, et al. (1989), metode work 

sampling sering diklasifikasikan menjadi tiga metoda 

yaitu produktivity rating, field rating, dan 5-minute 

rating. Adapun metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah productivity rating, yang mana tenaga kerja 

tersebut melakukan kegiatan untuk : bekerja tidak efektif, 

bekerja yang efektif, dan melakukan pekerjaan 

pendukung dari pekerjaan efektif. Adapun definisinya 

adalah sebagai berikut : 

a. Pekerjaan efektif (Effective work) adalah disaat 

pekerja berkaitan langsung dengan pekerjaannya di zona 

pekerjaan.  

b. Essential conrtibutory work ialah kegiatan yang tidak 

berpengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan, tetapi 

diperlukan dalam bekerja. misalnya  memahami gambar 

kerja, membersihkan alat dan bahan, memindahkan 

material serta mendiskusikan pekerjaan,dll. 

c. Ineffective work adalah pekerja yang tidak beraktivitas 

untuk pekerjaan atau berbuat sesuatu yang tidak ada 

hubungan dengan kegiatan pekerjaannya. misalnyanya 

adalah tukang duduk-duduk saja, bekerja tidak 

berdasarkan SOP, dll. 

Setelah penilaian dilakukan, hitung jumlah tenaga 

kerja pada masing-masing bidang/unit kegiatan. Adapun 

cara menghitung berapa besar tingkat efektifitas 

produktivitas tenaga kerja, pada penelitian ini 

menggunkan pendekatan faktor utilitas tenaga kerja atau 

LUR (labor utilization rate). Untuk menghitung nilai 

LUR menggunakan rumus sebagai berikut :  

 
yontributorEssensialCEffective

LUR
4/1

                  (2) 

                Total Pengamatan 

Yang mana effective dan essensial contributory adalah 

waktu pekerja yang melakukan kegiatan efektif dan 

essensial contributory adalah waktu kontribusi. 

Sedangkan total pengamatan adalah (waktu efektif + 

waktu kontribusi + waktu tidak efektif). Sebuah tim kerja 

mencapai waktu efektif atau memuaskan apabila faktor 

utilitas pekerjanya (LUR) lebih dari 50%, Oglesby, et al.  

(1989). 

LUR bisa digunakan untuk mengukur effektifitas 

kegiatan dari tenaga kerja pada unit kerjanya, namun tidak 

bisa menginformasikan kenapa nilai produktivitasnya  

tinggi atau rendah karena penilaian menggunakan metode 

LUR tidak dapat menjelaskan apa yang menyebabkan 

rendahnya atau tingginya produktivitas seorang tenaga 

kerja. Supaya bisa mengetahui apa yang menyebabkan 

tinggi atau rendahnya produktivitas dan untuk mengetahui 

tinggi atau rendahnya produktivitas maka dilakukan 

perbandingan nilai LUR dengan jenis pekerjaan yang 

sama tetapi dengan orang yang berbeda dan lokasi yang 

berbeda, maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuisioner, Firda ( 2009).  

 

Tenaga Kerja 

 

Pengertian Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi 

 Menurut Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan RI 

No. 13/2003, tenaga kerja/pekerja ialah setiap individu 

yang mampu melakukan suatu pekerjaan untuk 

menghasilkan barang/jasa sehingga bisa memenuhi 

kebutuhan sendiri dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan 

arti dari pekerjaan konstruksi pada UU No 2 tahun 2017 

ialah semua atau sebagian aktivitas dari mulai 

pembangunan awal, pengoperasian, pemeliharaan, 

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu 

bangunan. 

 

Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Kerja 

 Wibowo (2013), mengatakan bahwa pelatihan dan 

pengembangan adalah bagian penting dari belanja modal 

dari organisasi untuk sumber daya manusia. Training 

seharusnya mengikutsertakan semua sumber daya 

manusia, yang bertujuan supaya peserta mendapatkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka bisa 

menerapkannya dalam aktivitas pekerjaannya sehari-hari. 

Selain itu, berdasarkan Permenakertrans RI Nomor 11 

Tahun 2013 pasal 1, pelatihan kerja yaitu semua kegiatan 

baik itu memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, sikap, dan etos kerja untuk tingkat terampil dan 

ahli di bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan jenjang 

dan kualifikasi jabatan dan pekerjaannya tersebut. 

Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 pasal 9, 

pelatihan kerja dilakukan supaya dapat membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja 

sehingga berguna untuk meningkatkan kemampuan, 

produktivitas, dan kesejahteraan pekerja tersebut. 

 Selanjutnya, definisi sertifikasi kompetensi kerja 

menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 

Tahun 2017 ialah proses penerbitan sertifikat kompetensi 

dengan melakukan uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, 

standar internasional, dan/atau standar khusus. Sertifikat 

kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan 

kompetensi baik keterampilan maupun keahlian tenaga 

kerja dibidang konstruksi. Untuk kompetensi kerja itu 

sendiri adalah merupakan kemampuan setiap orang secara 

pribadi yang mencakup aspek knowledge, skill dan 

attitude yang sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan. 
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Penerapan Tenaga Kerja Terlatih dan Bersertifikat 

Menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pasal 18 ayat 1 yang berbunyi bahwa pekerja berhak 

mendapatkan pengakuan kompetensi kerja baik level 

terampil maupun ahli setelah mengikuti pelatihan kerja 

yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah 

dan atau lembaga pelatihan swasta, serta pelatihan kerja 

di tempat kerja. Selain itu penerapan untuk menggunakan 

tenaga kerja bersertifikat dan aturan mengenai hak dan 

kewajiban pekerja bersertifikat juga terdapat pada 

Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor  2 tahun  2017.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian 

analisis perbandingan pelatihan dan sertifikasi terhadap 

produktivitas pekerja studi kasus : tukang batu bata ringan 

dan tukang besi beton pada beberapa proyek di Kota 

Palembang adalah dengan metode work sampling dan 

metode penelitian deskriptip kuantitatif. Menurut J. 

Supranto (1991) bahwa metode deskriptip bertujuan 

untuk mengetahui semua karakteristik dari suatu keadaan.  

 

Lokasi Penelitian 

 Proyek pembangunan dan renovasi shooting range 

Jakabaring Sport City dan Proyek pembangunan 

Infrastruktur danau dayung JSC berada di Kota 

Palembang Provinsi Sumatera Selatan terletak di 

Jakabaring Sport City  (JSC).  

Observasi Lapangan 

 Observasi lapangan bertujuan untuk mengetahui 

kondisi sebenarnya yang terjadi di tempat kerja. 

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat 

data secara langsung di tempat kerja baik terkait waktu, 

volume dan variabel penelitian lainnya. Hasil data dari 

lapangan tersebut adalah data mentah, selanjutnya diolah 

sehingga menghasilkan data yang bisa menjawab tujuan 

dari penelitian. Adapun hasil data dari lapangan berupa 

data untuk menghitung nilai produktivitas tukang harian 

dan waktu untuk menghitung LUR pada masing-masing 

tukang serta data hasil uji teori dan uji praktek kerja serta 

data hasil penyebaran kuisioner. 

 Observasi dilaksanakan dari jam 09.00 wib sampai 

dengan jam 16.00 wib. Untuk terjadinya aktivitas normal 

dari tukang itu sendiri, pada penelitian ini observasi 

dilakukan menjadi tiga bagian per harinya, yaitu pada 

pagi hari  dimulai pada jam 09.00 s.d 11.00 wib, untuk 

siang hari dari jam 13.00 s.d 15.00 wib, serta untuk sore 

hari dari jam 15.00 s.d 16.00 wib. Sedangkan dari jam 

08.00 sd 09.00 wib tukang belum memulai pekerjaan 

secara efektif dikarenakan ada safety morning tiap hari 

dan pengarahan pekerjaan oleh masing – masing mandor, 

selanjutnya untuk jam 11.00 s.d 13.00 wib tukang sudah 

mulai bersiap untuk istirahat dan makan siang. 

 

Peralatan dan Bahan 

 Pada saat melakukan pengamatan langsung di 

lapangan, dibutuhkan alat-alat pendukung observasi, 

diantaranya adalah alat tulis, kertas, roll meter, jam, 

waterpass, siku-siku dan kamera. 
 

Pengukuran Produktivitas di Lapangan 

 Cara pengukuran produktivitas di lapangan adalah 

dengan mengamati kelompok tukang yang bekerja pada 

suatu jenis pekerjaan, dimana tukang-tukang tersebut 

sudah ditandai sebagai kelompok yang sedang diamati 

kemudian dilakukan pengukuran langsung hasil pekerjaan 

tukang dan waktu pengerjaan telah ditentukan selama tiga 

bagian waktu tersebut dengan perlakuan yang sama untuk 

semua tukang baik yang TB maupun BTBB, output yang 

dinilai yaitu hasil pekerjaan yang sudah terpasang selama 

waktu yang diamati pada proses produksi. Satuan output 

pekerjaan dapat diukur dalam satuan meter maju (m1), 

meter persegi (m2), dan kilogram (kg). input yang dinilai 

yaitu waktu yang digunakan oleh pekerja dari pertama 

bekerja sampai dengan pekerjaan tersebut terpasang atau 

selesai. Satuan input pekerjaan dapat diukur dalam jam / 

menit. Adapun pengukuran produktivitas ini 

menggunakan metode work sampling. 

Work Sampling 

 Untuk kajian work sampling dibutuhkan beberapa 

tahapan kegiatan, diantaranya tahap persiapan, 

pelaksanaan dan analisa data. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut : 

1. Tahapan Persiapan 

Pada tahapan ini dibutuhkan waktu selama 6 hari 

untuk mempersiapkan perijinan dan persiapan formulir 

pengamatan.  

2. Tahapan Pelaksanaan 

Pada tahapan pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan 

adalah selama 6 hari untuk pengamatan pada satu jenis 

pekerjaan dan satu lokasi proyek. Pengamatan dilakukan 

pada pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu bata ringan 

dan pekerjaan besi beton pada kelompok pekerja TB 

dengan BTBB terkait dengan waktu efektif, waktu 

kontribusi serta waktu tidak efektif pada saat bekerja. 

3. Tahapan Analisa Data 

 Setalah mendapatkan data dari lapangan, dilakukan 

analisa data dengan waktu analisis kurang lebih 1 bulan. 

 Adapun yang dianalisa adalah perhitungan 

produktivitas kelompok tukang TB dan BTBB yang akan 

disajikan pada grafik perbandingan hasil produktivitas 
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tukang TB dan BTBB pada masing-masing pekerjaan dan 

lokasi pekerjaan yang diamati.  

 Selanjutnya dilakukan analisa tingkat keefektipan 

waktu (produktivitas) tukang dengan menggunakan 

pendekatan labour utilization rate (LUR). Adapun untuk 

menghitung LUR pada masing-masing pekerja baik yang 

TB maupun BTBB dengan menghitung hasil waktu 

efektif, waktu kontribusi maupun waktu tidak efektif pada 

masing – masing tukang. Kemudian hasil LUR masing – 

masing tukang dikelompokkan berdasarkan kelompok TB 

maupun BTBB, selanjutnya dibandingkan antara tukang 

dengan pekerjaan yang sama, misalnya tukang batu bata 

dengan tukang batu bata yang TB dan BTBB, begitu juga 

dengan tukang besi beton dengan tukang besi beton yang 

TB dan BTBB pada lokasi pekerjaan yang sama. 

Kemudian dibandingkan produktivitas antar proyeknya. 

  

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
Menghitung Produktivitas Pekerja TB dan BTBB 

 Untuk menghitung nilai produktivitas perorangan 

pekerja yang sudah terlatih bersertifikat (TB) dan pekerja 

belum terlatih belum bersertifikat (BTBB) dalam satuan 

orang/hasil pekerjaan/jam dengan menggunakan metode 

work sampling pada masing – masing proyek dengan 

menggunakan rumus 1. Data lapangan didapatkan dari 

proyek pembangunan shooting range Jakabaring Sport 

City (JSC) dan proyek pembangunan infrastruktur danau 

dayung JSC berupa pekerjaan tukang pasangan batu bata 

ringan dan pekerjaan tukang besi beton 

 

Tukang Pasang Batu Bata Ringan Proyek Shooting Range 

 Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan 

kemudian dilakukan perhitungan. Maka hasil  

perbandingan produktivitas tukang TB dan BTBB 

pekerjaan pasang batu bata ringan proyek shooting range 

dapat ditampilkan pada grafik 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1. Perbandingan Produktivitas Tukang TB dan 

BTBB Pekerjaan Pasang Batu Bata Ringan Proyek 

Shooting Range. 

 

Berdasarkan grafik 4.1 diatas, rata – rata produktivitas 

tukang pasang batu bata ringan terlatih bersertifikat (TB) 

> tukang pasang batu bata ringan belum terlatih belum 

bersertifikat (BTBB). 

 

Tukang Besi Beton Proyek Shooting Range 

 Setelah observasi lapangan kemudian dilakukan 

perhitungan. Maka hasil  perbandingan produktivitas 

tukang TB dan BTBB pekerjaan besi beton proyek 

shooting range dapat ditampilkan pada grafik 4.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Grafik 4.2. Perbandingan Produktivitas Tukang TB dan 

BTBB Pekerjaan Besi Beton Proyek Shooting Range 

 

Berdasarkan grafik 4.2. diatas, rata – rata 

produktivitas tukang besi beton terlatih bersertifikat (TB) 

> tukang besi beton terlatih belum terlatih belum 

bersertifikat (BTBB). 

Tukang Pasang Batu Bata Ringan Proyek Danau Dayung 

 Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan 

kemudian dilakukan perhitungan. Maka hasil  

perbandingan produktivitas tukang TB dan BTBB 

pekerjaan pasang batu bata ringan proyek danau dayung  

dapat ditampilkan pada grafik 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.3. Perbandingan Produktivitas Tukang TB dan 

BTBB Pekerjaan Pasang Batu Bata Ringan Proyek Danau 

Dayung. 

 

 Berdasarkan grafik 4.3 diatas, rata – rata produktivitas 

tukang pasang batu bata ringan terlatih bersertifikat (TB) 

> tukang pasang batu bata ringan belum terlatih belum 

bersertifikat (BTBB). 
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Tukang Besi Beton Proyek Danau Dayung 

 Setelah observasi lapangan kemudian dilakukan 

perhitungan. Maka hasil  perbandingan produktivitas 

tukang TB dan BTBB pekerjaan besi beton proyek 

shooting range dapat ditampilkan pada grafik 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.4. Perbandingan Produktivitas Tukang TB dan 

BTBB Pekerjaan Besi Beton Proyek Danau Dayung. 

 

 Berdasarkan grafik 4.4, rata – rata produktivitas 

tukang besi beton terlatih bersertifikat (TB) > tukang besi 

beton belum terlatih belum bersertifikat (BTBB). 

 

Perbandingan Produktivitas Tukang TB dan BTBB Antar 

Lokasi Proyek 

 Setelah melakukan analisa produktivitas tukang TB 

dan BTBB pada masing-masing proyek seperti pada 

grafik 4.1 sampai dengan grafik 4.4. Maka bisa dilihat 

bahwa bahwa ada perbedaan hasil rata-rata produktivitas 

tukang pasangan batu bata ringan dan besi beton dengan 

kompetensi yang sama, baik antara tukang TB maupun 

antara tukang BTBB dari proyek pembangunan shooting 

range dengan proyek pembangunan infrastruktur danau 

dayung dikarenakan ada perbedaan LUR (waktu efektif, 

waktu kontribusi dan waktu tidak efektif) dari masing – 

masing tukang pada kedua lokasi yang berbeda tersebut. 

 

Analisa Produktivitas Pekerja TB dan BTBB Dengan 

LUR 

 

 Untuk menganalisa nilai produktivitas perorangan 

pekerja yang sudah terlatih bersertifikat (TB) dan pekerja 

belum terlatih belum bersertifikat (BTBB) pada 

penelitiaan ini menggunakan pendekatan LUR pada 

masing – masing proyek. Data lapangan didapatkan dari 

proyek pembangunan shooting range dan pembangunan 

infrastruktur danau dayung  JSC berupa data pekerjaan 

tukang pasangan batu bata ringan dan pekerjaan tukang 

besi beton terkait waktu efektif, waktu kontribusi dan 

waktu tidak efektifnya tukang bekerja kemudia dihitung 

dengan menggunakan rumus 2. 

 

Nilai LUR Tukang Pasang Batu Bata Ringan Proyek 

Shooting Range 

 Adapun  hasil perhitungan perbandingan nilai LUR 

pekerja pada pekerjaan tukang batu bata ringan kelompok 

kompetensi TB dan BTBB akan ditampilkan pada grafik 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.5. Perbandingan Nilai LUR Pekerjaan Tukang 

Pasang Batu Bata Ringan TB dan BTBB Proyek Shooting 

Range. 

  

 Berdasarkan grafik diatas, rata – rata LUR tukang 

pasang batu bata ringan terlatih bersertifikat (TB) > LUR 

tukang pasang batu bata ringan belum terlatih belum 

bersertifikat (BTBB). Namun baik pekerja TB maupun 

BTBB mempunyai nilai LUR > 50 %, sehingga semua tim 

kerja baik TB maupun BTBB tetap mencapai waktu 

efektif atau memuaskan karena faktor utilitas pekerjanya 

(LUR) lebih dari 50%. 

 

Nilai LUR Tukang Besi Beton Proyek Shooting Range 

 Adapun  hasil perhitungan perbandingan nilai LUR 

pekerja pada pekerjaan tukang besi beton kelompok 

kompetensi TB dan BTBB akan ditampilkan pada grafik 

4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.6. Perbandingan Nilai LUR Pekerja TB dan 

BTBB Pekerjan Tukang Besi Beton Proyek Shooting 

Range. 

  
 Berdasarkan grafik diatas, rata – rata LUR tukang besi 

beton terlatih bersertifikat (TB) > LUR tukang besi beton 

belum terlatih belum bersertifikat (BTBB). Namun baik 

pekerja TB maupun BTBB mempunyai nilai LUR > 50 %, 
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sehingga semua tim kerja baik TB maupun BTBB tetap 

mencapai waktu efektif atau memuaskan karena faktor 

utilitas pekerjanya (LUR) lebih dari 50%. 

 

Nilai LUR Tukang Pasang Batu Bata Ringan Danau 

Dayung. 

 Adapun  hasil perhitungan perbandingan nilai LUR 

pekerja pada pekerjaan tukang batu bata ringan kelompok 

kompetensi TB dan BTBB akan ditampilkan pada grafik 

4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.7. Perbandingan Nilai LUR Pekerjaan Tukang 

Pasang Batu Bata Ringan TB dan BTBB Proyek Danau 

Dayung. 

 

 Berdasarkan grafik diatas, rata – rata LUR tukang 

pasang batu bata ringan terlatih bersertifikat (TB) > LUR 

tukang pasang batu bata ringan belum terlatih belum 

bersertifikat (BTBB). Namun baik pekerja TB maupun 

BTBB mempunyai nilai LUR > 50 %, sehingga semua tim 

kerja baik TB maupun BTBB tetap mencapai waktu 

efektif atau memuaskan karena faktor utilitas pekerjanya 

(LUR) lebih dari 50%. 

 

Nilai LUR Tukang Besi Beton Proyek Danau Dayung 

 Adapun  hasil perhitungan perbandingan nilai LUR 

pekerja pada pekerjaan tukang besi beton kelompok 

kompetensi TB dan BTBB akan ditampilkan pada grafik 

4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.8. Perbandingan Nilai LUR Pekerjaan Tukang 

TB dan BTBB Pekerjan Tukang Besi Beton Proyek 

Danau Dayung. 

  

 Berdasarkan grafik diatas, rata – rata nilai LUR tukang 

besi beton terlatih bersertifikat (TB) > LUR tukang besi 

beton belum terlatih belum bersertifikat (BTBB). Namun 

baik pekerja TB maupun BTBB mempunyai nilai LUR > 

50 %, sehingga semua tim kerja baik TB maupun BTBB 

tetap mencapai waktu efektif atau memuaskan karena 

faktor utilitas pekerjanya (LUR) lebih dari 50%. 

 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian observasi lapangan dan analisa 

data maka didapatkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pada proyek shooting range dan pembangunan 

Infrastruktur danau dayung Jakabaring Sport City  (JSC), 

hasil rata – rata nilai produktivitas tukang pasang batu 

bata ringan dan tukang besi beton terlatih bersertifikat 

(TB) > tukang yang belum terlatih belum bersertifikat 

(BTBB). 

2. Nilai rata – rata produktivitas tukang TB dan BTBB 

untuk tukang pasang batu bata ringan dan besi beton pada 

proyek shooting range JSC lebih kecil dari pada Proyek 

pembangunan Infrastruktur danau dayung JSC. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan waktu efektivitas tukang 

tersebut dalam bekerja. 

3. Hasil rata – rata nilai labour utilization rate (LUR) 

tukang pasang batu bata ringan dan tukang besi beton 

pada proyek shooting range dan pembangunan 

Infrastruktur danau dayung Jakabaring Sport City  (JSC)  

menunjukkan bahwa tukang terlatih bersertifikat (TB) > 

tukang belum terlatih belum bersertifikat (BTBB). 

Namun baik pekerja TB maupun BTBB mempunyai nilai 

LUR > 50 % sehingga semua tim kerja baik TB maupun 

BTBB tetap mencapai waktu efektif atau memuaskan 

karena faktor utilitas pekerjanya (LUR) lebih dari 50%. 

 

Saran 

 

1. Dikarenakan keterbatasan peneliti, pada saat ini  

penelitian baru pada proyek pembangunan konstruksi 

gedung khususnya pekerjaan batu bata ringan dan besi 

beton, disarankan untuk kedepan untuk melakukan 

penelitian pada proyek pembangunan selain konstruksi 

gedung dan jenis pekerjaan lainnya. 

2. Perwakilan pekerja yang diteliti sekarang adalah 

untuk kelompok tukang, diharapkan kedepan agar 

meneliti untuk perwakilan pekerja kelompok ahli. 

3. Perlu ada penelitian lain untuk menindaklanjuti 

penelitian ini dalam rangka mencari manfaat lain yang 

dipengaruhi oleh pekerja yang sudah terlatih bersertifikat 

(TB) maupun yang belum terlatih belum bersertifikat 

(BTBB) karena yang diteliti sekarang hanya pengaruh 

pada produktivitas pekerjanya saja. 
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ABSTRACT: In this research, soil improvement is done by using waste of snail shells (LCK) in Desa Ulak Kembahang 

II, Lubuk Keliat,  Ogan Ilir, Sumatera Selatan and soil from Tanjung Api-api Area, Gasing , Kabupaten Banyuasin, 

Sumatera Selatan . The soil used is a type of problematic soil that is expansive clay, which is known LL value (Liquid 

limit) more than 35%. The LCK used is then used as powder. Furthermore, there are 5 variations of percentage of addition 

of snail shell powder (SCK) with soil, and give the curing time  is for 0, 1 and 7 days. Results from CBR Unsoaked (US) 

Testing resulted in the addition of SCK at a certain percentage and the curing time could increase the value of CBR 

expansive clay soil. The value of CBR Unsoakedhighest on variation of percentage of SCK increase as much as 11% in 

the curing curing time for 7 days that is equal to 5.6% for the value of CBR US which in the original land has a CBR 

value of 3.5%. The result analysis of SEM-EDX test on soil mixture and SCK known SCK works as filler which fill the 

cavity found in soil grains and the main element of soil known as SiO2 and Al2O3 forming binder material with CaO. 

 

Keywords: CBR, Expansive, Improvement Soil, Shell, Snail 

 

ABSTRAK: Dalam penelitian ini dilakukan perbaikan tanah dengan menggunakan limbah cangkang keong (LCK) di 

Desa Ulak Kembahang II, Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan tanah darikawasan Tanjung Api-api, Desa 

Gasing, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.  Tanah yang digunakan merupakan jenis tanah bermasalah yaitu tanah 

lempung ekspansif, dimana diketahui nilai LL (Liquid limit) lebih dari 35%.LCK yang digunakan kemudian dijadikan 

serbuk.  Selanjutnya ditentukan 5 variasi persentase penambahan serbuk cangkang keong (SCK)  dengan tanah, serta 

memberikan masa perawatan yaitu selama 0, 1 dan 7 hari.  Hasil dari Pengujian CBR Unsoaked (US) didapatkan 

penambahan SCK pada persentase tertentu dan adanya masa perawatan dapat meningkatkan nilai CBR tanah lempung 

ekspansif.Nilai CBR Unsoaked (US) tertinggi didapat padavariasi persentase penambahan SCK sebanyak 11% pada masa 

perawatan 7 hari yaitu sebesar 5,6% dengan nilai CBR tanah aslinya sebesar 3,5%. Analisa hasil dari pengujian SEM-

EDX pada campuran tanah dan SCK diketahui SCK bekerja sebagai filler yang mengisi rongga yang terdapat pada butian-

butiran tanah dan unsur utama tanah diketahui yaitu SiO2 dan Al2O3 yang membentuk material pengikat dengan CaO. 

 

Kata Kunci: Cangkang, CBR, Ekspansif, Keong, PerbaikanTanah 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu 

wilayah sedang berkembang.  Pembangunan konstruksi 

sudah banyak dilakukan pada provinsi ini demi 

memfasilitasi masyarakat dan membangun perekonomian 

dan perindustrian daerah. Akan tetapi, banyak pada tanah 

di dalam lahan provinsi ini memiliki jenis tanah yang 

bermasalah, salah satunya yaitu lempung ekspansif.  

Jenis tanah lempung ekspansif adalah tanah lempung 

yang didominasi oleh mineral montmorillonite.  Tanah ini 

sangat dipengaruhi oleh air, tanah ini memiliki potensi 

pengembangan yang cukup tinggi apabila kadarairnya 

meningkat dan akan mengalami penyusutan yang cukup 

tinggi apabila kadar air turun sampai dengan batas 
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susutnya (Chen 1975).Apabila dilakukan pembangunan 

di jenis tanah ini akan berakibat buruk bagi konstruksi 

salah satunya pada konstruksi jalan. Mengingat pada 

kondisi tanah ini memiliki daya dukung rendah, 

sertamemiliki potensi kembang susut tinggi apabila 

terjadi perubahan kadar air. Pengurangan kadar air 

menghasilkan pengurangan volume tanah. (Hardiyatmo 

H. , 2002) 

Ada banyak cara perbaikan tanah untuk memperbaiki 

tanah bermasalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan 

stabilisasi tanah.Stabilitas tanah bisa mengurangi 

terjadinya penurunan,memberikan peningkatan pada nilai 

kuat geser tanah yang juga berarti akan meningkatkan 

daya dukung pondasi serta meningkatkan nilai faktor 

keamanan pada lereng timbunan, dan juga dapat 

menurunkan karakteristik penyusutan dan pemuaian 

tanah (Das1993).Menurut  (Hardiyatmo H. C. 

2013)stabilisasi pada tanah adalah melakukan 

pencampuran tanah tersebut dengan bahan tertentu, 

dengan tujuan untuk melakukan perbaikan pada sifat-sifat 

teknis tanah atau dapat pula dikatakan bahwa stabilisasi 

pada  tanah merupakan usahauntuk melakukan 

perubahanatau melakukan perbaikan sifat-sifat teknis 

tanah sehingga tanah tersebut dapat memenuhi ketentuan 

teknis yang ditentukan. 

Parameter yang diperlukan untuk mengetahui kondisi 

pada suatu tanah salah satunya adalah nilai CBR, 

singkatan dari California Bearing Ratio.Nilai CBR 

digunakan untuk mengetahui daya dukung tanah dasar 

(subgrade) pada perencanaan jalan. Dalam penelitian ini 

dilakukan perbaikan tanah dengan menggunakan Limbah 

Cangkang Keong (LCK) yang terdapat di Desa Ulak 

Kembahang II, Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera 

Selatan, Indonesia karena jumlahnya yang banyak 

sehingga dianggap hama oleh warga dan mudah ditemui 

karena disekitar desa tersebut terdapat habitatnya berupa 

aliran sungai, rawa, perkebunan sawit, dan hutan. 

Diharapkanlimbah cangkang keong tersebut mampu 

meningkatkan nilai CBR tanah asli. 

(Pambudi 2011) mendapatkan bahwa komponen 

penyusun cangkang keong adalah CaCO3 dengan 

rendaman 53,10%. Cangkang mempunyai potensi cukup 

besar mengingat bobot yang dihasilkan cukup besar. Dari 

kandungan kimia tersebut, maka cangkang keong dapat 

dimanfaatkan sebagai adsorben pada proses 

adsorpsi.Belum banyak yang menggunakan limbah 

cangkang keong sebagai bahan additive untuk perbaikan 

tanah yang bermasalah,apalagi untuk jenis tanah lempung 

ekspansif. 

Dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian 

ini.Penelitian-penelitian sebelumnya berperan sebagai 

salah satu dari sumber acuan dalam pengerjaan penelitian 

ini. 

Dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh 

Subsitusi Residium Catalytic Cracking dengan Kapur 

terhadap Nilai Kuat Geser Tanah pada Tanah Lempung 

Ekspansif” diketahui bahwa penambahan RCC (Residium 

Catalytic Cracking ) yang merupakan limbah dari 

pengilangan minyak bumi di PT. Pertamina RU II, Plaju 

dengan kapur efektif untuk menaikkan nilai kuat geser 

tanah. Hal itu diketahui dari parameter kuat geser yang 

mengalami kenaikan. Nilai kohesi mengalami kenaikan 

sebesar 421,05% , dan kenaikan sudut geser maksimum 

terjadi sebesar 425,834%, sedangkan untuk  kuat geser 

mengalami kenaikan sebesar 243,154%. (Hastuti 2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu 

mengenai ada atau tidaknya pengaruh pada penambahan 

limbah cangkang keong  pada jenis tanah lempung 

ekspansif tersebut, serta penerapan masa perawatan 

terhadap nilai CBR tanah.  Selain itu untuk mengetahui 

apakah limbah cangkang keong tersebut  dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan stabilisator tanah. 

Manfaat dari penelitian ini adalah LCK dari Desa Ulak 

Kembahang II, Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera 

Selatandapat dijadikan material yang berguna yaitu bahan 

stabilisator padatanah bermasalah yaitu lempung 

ekspansif dengan upaya untuk mendapatkan daya dukung 

yang baik sehingga tanah tersebut  menjadi pondasi yang 

kokoh untuk konstruksi yang dibangunnya. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu pengujian 

laboratorium.Tahapan penelitian dimulai dengan 

mempersiapkan sumber acuan yaitu literatur yang 

berkaitan dengan penelitian.Tahapan selanjutnya yaitu 

survei lapangan untuk penentuan lokasi untuk 

pengambilan sampel tanah dan material cangkang keong 

yang akan dijadikan bahan stabilisator. Berikutnya setelah 

mendapatkan sampel tanah dan material cangkang keong 

dilakukan pengujian-pengujian di laboratorium. 

 

Pekerjaan Laboratorium 

 

Sampel tanah yang didapatkan, selanjutnya  

dikeringkan dengan dijemur dibawah sinar matahari. 

Setelah kering tanah ditumbuk dan diayak menggunakan 

saringan no.4. Untuk Sampel cangkang keong dilakukan 

pencucian dahulu, setelah itu dijemur hingga kering, 

selanjutnya dilakukan penghalusan dengan cara ditumbuk 

hingga halus dan berbentuk serbuk lalu disaring dengan 

saringan no. 80.  Setelah itu menyiapkan bahan campuran 
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cangkang keong dengan variasi persentase sebesar 0%, 

3%, 7%, 11%, 15%, dan 19% dari 5 kg tanah asli. 

 

Pengujian Soil Properties dan CBR Tanah Asli 

 

Pengujian Soil Properties dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik fisik tanah lempung ekspansif  

untuk tanah asli.  Data-data hasil pengujian digunakan 

untuk menunjukkan bahwa tanah yang digunakan 

merupakan jenis tanah lempung ekspansif.  Sedangkan 

untuk  pengujian CBR dilakukan untuk mengetahui nilai 

CBR tanah lempung ekspansif untuk tanah asli. 

 

Pembuatan Sampel (Benda Uji) 

 

Berikut ini langkah-langkah pembuatan benda uji 

adalah sebagai berikut : 

1).   Tanah yang sudah dijemur dan diayak dengan 

saringan no.4 dicampur dengan cangkang keong yang 

telah disaring dengan saringan no.200. Kadar 

penambahan cangkang keong(CK) diperoleh dari 

persentase penambahan cangkang keong terhadap berat 

tanah asli (Ws). 

a) Kadar penambahan 3% CK 

Jumlah CK = 3% CK x 5 kg Ws = 0,15 kg 

b) Kadar penambahan 7% CK 

Jumlah CK = 7% CK x 5 kg Ws = 0,35 kg 

c) Kadar penambahan 11% CK 

Jumlah CK = 11% SCK x 5 kg Ws = 0,55 kg 

d) Kadar penambahan 15% CK 

Jumlah CK = 15% SCK x 5 kg Ws= 0,75 kg 

e) Kadar penambahan 19% CK 

Jumlah CK = 19% SCK x 5 kg Ws= 0,95 kg 

2).   Untuk berat tanah yang akan diuji nanti, berat tanah 

telah dikurangi dengan berat Cangkang Keong. 

Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Untuk kadar 3% CK, jumlah CK = 0,15 kg 

Berat tanah = Ws – 3% CK 

= 5 kg – 0,15 kg 

= 4,85 kg 

b) Untuk kadar 7% CK, jumlah CK = 0,35 kg 

Berat tanah = Ws – 7% CK 

                   = 5 kg – 0,35 kg 

                   = 4,65 kg 

c) Untuk kadar 11% CK, jumlah CK = 0,55 kg 

Berat tanah = Ws – 11% CK 

                   = 5 kg – 0,55 kg 

                   = 4,45 kg 

d) Untuk kadar 15% CK, jumlah CK = 0,75 kg 

Berat tanah = Ws – 15% CK 

                   = 5 kg – 0,75 kg 

                   = 4,25 kg 

e) Untuk kadar 19% CK, jumlah CK = 0,95 kg 

Berat tanah = Ws – 19% CK 

                   = 5 kg – 0,95 kg 

                   = 4,05 kg 

3). Kemudian masukkan air ke dalam campuran tanah dan 

Cangkang Keongsesuai dengan kadar air optimum yang 

didapatkan  dari hasil pengujian pemadatan tanah standar, 

aduk hingga merata. 

4). Tanah yang telah dicampur Cangkang Keong diperam 

selama 24 jam agar bahan tambahan tersebut merata 

dengan carawadah tanah campuran ditutup kantong 

plastik supaya kadar air tidak menguap. 

5).   Selanjutnya  yang dilakukan adalah masukkan tanah 

campuran kedalam mold CBR yang berdiameter 6” 

kapasitas 2124 cm3 dengan tinggi 7” lalu dipadatkan 

sesuai dengan prosedur pada pemadatan tanah standar. 

6). Berikutnya dilakukan perawatan dengan cara menutup 

benda uji didalam mold dengan plastik lalu didiamkan 

selama masing-masing 0 hari, 1 hari, dan 7 hari. 

 

Untuk variasi benda uji CBR Unsoaked dengan 

campuran cangkang keong ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Variasi Benda Uji CBR Unsoakeddengan 

Campuran Cangkang Keong 

 

No. Jenis Campuran Jml  

Benda Uji 

Jml 

Benda 

Uji 

(Samp

el) 

Kode 

Masa 

Perawatan 

(hari) 

0 1 7 

1 Sampel 0% CK 2 - - 2 0CK 

2 Sampel 3% CK 2 2 2 6 3CK 

3 Sampel 7% CK 2 2 2 6 7CK 

4 Sampel 11% CK 2 2 2 6 11CK 

5 Sampel 15% CK 2 2 2 6 15CK 

6 Sampel 19% CK 2 2 2 6 19CK 

Total Sampel 32  

Ket : CK = Cangkang Keong 

 

Pengujian Soil Properties dan CBR Tanah Campuran 

 

Pengujian Soil Properties dan CBR pada tanah 

campuran dilakukan guna untuk mengetahui karakteristik 

fisik dan besar nilai CBR pada tanah lempung ekspansif 

yang telah diberikan campuran cangkang keong.  Hasil 

yang didapatkan akan dibandingkan dengan hasil pada 

pengujian untuk tanah lempung ekspansif  (tanah asli). 

Pengujian SEM-EDS 

 

Pengujian SEM-EDX dilakukan pada tanah lempung 

ekspansif untuk tanah asli dan campuran.Pengujian SEM-

EDX dilakukan untuk mengetahui peran cangkang keong 
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yang ditambahkan pada tanah lempung ekspansif.  Dari 

pengujian ini juga dapat diketahui komposisi tanah 

lempung ekspansif  (tanah campuran)  dan dibandingkan 

dengan tanah lempung ekspansif (tanah asli).  

 

Analisa Data dan Kesimpulan 

 

Setelah semua pengujian dilakukan di laboratorium, 

langkah selanjutnya adalah menganalisa dan membahas 

hasil dari pengolahan data yang didapat. Data yang 

didapat dari hasil pengujian tersebut berupa data soil 

properties, data pemadatan tanah standar, CBR tanah asli 

dan CBR Unsoaked tanah campuran dengan bahan 

stabilisasi berupa Cangkang Keong.  
 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Soil Properties Tanah Asli 

 

Adapun pengujian soil properties yang dilakukan yaitu 

berat jenis (Gs), analisa saringan, dan batas-batas 

Atterberg (PL, LL, IP).(Atterberg 1911) menunjukkan 

cara untuk menentukan batas-batas konsistensi dari tanah 

berbutir halus dengan memperhatikan kandungan kadar 

air tanah. Batas-batas yang dimaksudkan adalah batas cair 

(liquid limit), batas plastis (plastic limit), dan batas susut 

(shrinkige limit). 

Berikut ini adalah data soil properties tanah yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2 Sifat-sifat Fisik Tanah Asli dan Klasifikasi Tanah 

(Rahmadini 2016) 

 

No. Identifikasi Tanah Hasil Pengujian 

1 Spesific Gravity (Gs) 2,696 

2 Batas Plastis (PL) 26,38% 

3 Batas Cair (LL) 67% 

4 Indeks Plastis (IP) 40,62% 

5 Tanah lolos saringan no. 40 94,48% 

6 Tanah lolos saringan no. 200 82,56% 

7 Klasifikasi tanah menurut 

AASHTO 

A-7-6 

8 Klasifikasi tanah menurut 

USCS 

CH 

 

Nilai kadar air optimum dari hasil pengujian 

pemadatan standar didapatkan sebesar 27% dan dengan 

berat isi kering 1,51gr/cm2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Grafik Pemadatan Standar Tanah Asli 

(Yesumpo, 2017) 

 

Soil Properties Tanah Campuran 

 

Adapun pengujian soil properties yang dilakukan 

yaitu batas-batas Atterberg (PL, LL, IP).  Berikut ini 

adalah hasil pengujian soil properties tanah campuran 

yang didapatkan : 

 

 

Tabel 3 Data Hasil Pengujian Batas-batas Atterberg 

Tanah Campuran 

 

Variasi Campuran Batas-Batas Atterberg (%) 

LL PL IP 

Sampel 0% CK  79,5 36,1 43,4 

Sampel 3% CK 63 37,2 25,4 

Sampel 7% CK 59 37, 67 21,33 

Sampel 11% CK 54,4 37,95 16,45 

Sampel 15% CK 50,1 38,03 12,07 

Sampel 19% CK 48,5 38,32 10,18 

Ket : Sampel 0% CK = Tanah Asli 

 

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa nilai IP terjadi 

penurunan seiring dengan bertambahnya persentase 

campuran cangkang keong. Maka berarti semakin besar 

persentase campurannyaakan memperkecil nilai indeks 

plastis. Dari tabel diatas didapatkan nilai IP yang terendah 

yaitu pada persentase cangkang keong 19% sebesar 

10,18%.(Chen 1975), menjelaskan bahwa potensi 

pengembangan pada sampel tanah yang telah diuji 

mengalami perubahan dari kategori sangat tinggi dengan 

nilai IP>55% berubah menjadi nilai IP 0% - 15% yang 

merupakan kategori rendah. Adapun grafik nilai IP tanah 

campuran diperlihatkan pada Gambar 2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Nilai IP Tanah Campuran 
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Pengujian CBR  

 

Pengujian CBR Unsoaked Tanah Asli 

 

Pengujian CBR US tanah asli diperlukan untuk 

membandingkan CBR tanah asli lempung ekspansif 

dengan CBR tanah lempung ekspansif setelah 

dicampurkan dengan bahan cangkang keong.Adapun data 

hasil uji CBR untuk tanah lempung ekspansif asli dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

Pada pengujian CBR tanah lempung ekspansif asli ini 

mendapat nilai CBR sebesar 3,5% diperoleh dari penetrasi 

0,1” dan  3,1% pada penetrasi 0,2”. Sehingga nilai CBR 

tanah asli yang akan digunakan yaitu sebesar 3,5% dari 

hasil penetrasi 1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Grafik CBR US Tanah Asli 

 

Pengujian CBR Unsoaked Tanah Campuran 

 

Pengujian CBRUnsoakedtanah campuran ini 

menggunakan 3 waktu perawatan, 0 hari, 1 hari, dan 7 hari 

untuk melihat perbandingan nilai CBR serta pengaruh 

campuran cangkang keong selama masa 

perawatan.Adapun hasil pengujian CBRUnsoakeddengan 

penambahan variasi campuran 3%, 7%, 11%,15%, 

19%dan masa perawatan diperlihatkan pada Tabel 4 

berikut ini : 

 

Tabel 4 Rekapitulasi Data Hasil Pengujian CBRUnsoaked 

Tanah Campuran (%) dengan masa perawatan (hari) 

 

Variasi Campuran Nilai CBR US 

0 1 7 

Sampel 3% CK 2,5 3,2 4,8 

Sampel 7% CK 2,9 3,7 5,0 

Sampel 11% CK 3,5 4,5 5,6 

Sampel 15% CK 2,8 3,0 4,8 

Sampel 19% CK 2,1 2,5 3,5 

 

Pada Tabel 4 di atas diketahui bahwa dengan 

menambahkan campuran cangkang keong pada tanah 

lempung ekspansif menyebabkan menurunnya nilai 

CBR.Namun semakin lama waktu yang digunakan untuk 

perawatan dapat meningkatkan nilai CBR.  Nilai CBR 

Unsoakedyang tertinggi yaitu pada tanah campuran 11% 

dengan waktu perawatan 7 hari sebesar 5,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Grafik Nilai CBR US Tanah Campuran 

 

Pengujian SEM-EDS 

 

PengujianScanning ElectronMicroscope(SEM)Tanah 

Asli dan Campuran 

 

Pengujian SEM merupakan pengujian mikroskopyang 

bergunauntukpenggambaranpermukaanmaterial, dalam 

penelitian ini diujikan untuktanahasli dan tanah 

campuran. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Hasil Pengujian SEM Tanah Asli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Hasil Pengujian SEM Tanah Campuran dengan 

Nilai CBR Unsoaked Tertinggi 
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PengujianEnergyDispersiveX-

RaySpectrometer(EDSatauEDX) 

 

PengujianEDS adalah pengujian  yang   dilakukan  

untuk  mengetahui  komposisi  unsur  dari  yang 

terkandung didalam tanahaslidantanahyang 

telahdicampurlimbahcangkang keong. 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian EDS-EDX Tanah Asli 

 

Ele

men

t 

(ke

V) 

Mas

s% 

Ero

r% 

At

% 

Comp

ound 

Mas

s% 

Cati

on 

C  K 

0,2

77 

33,7

4 

0,4

7 

75,

18 C 0 

15,9

308 

O   

31,1

6           

Na k 

1,0

41 0,02 

0,4

9 

0,0

1 Na2O 0,01 

0,04

11 

Al K 

1,4

86 

11,0

3 

0,4

7 

5,4

7 Al2O 5,04 

25,0

38 

Si K 

1,7

39 

16,9

1 

0,5

1 

16,

12 Si2O 7,42 

39,0

358 

Cl K 

2,6

21 0,06 

0,2

8 

0,0

4 Cl 0 

0,16

08 

K  K 

3,3

12 1,06 

0,4

4 

0,3

6 K2O 0,34 

3,28

99 

Ti K 

4,5

08 0,52 

0,8

6 

0,2

9 TiO2 0,13 

1,43

05 

Fe K 

6,3

98 3,66 

1,1

9 

1,7

6 FeO 0,81 

10,2

299 

Cu 

K 

8,0

4 1,83 

2,3

8 

0,7

7 CuO 0,35 

4,84

33 

 

Tabel 6 Hasil Pengujian EDS-EDX Tanah Campuran 

dengan Nilai CBR Unsoaked Tertinggi 

 

El

em

ent 

We

igh

t % 

Ato

mic 

% 

Er

ror 

% 

N

et 

Int

. 

K 

Ra

tio Z R A F 

C  

K 

3,6

2 

5,9

9 

17

,7

3 

15

,4

2 

0,

00

98 

1,

12

34 

0,

95

71 

0,

24

16 

1,

00

15 

O  

K 

49,

54 

61,

61 

6,

41 

80

8,

43 

0,

32

07 

1,

06

22 

0,

97

78 

0,

60

87 

1,

00

1 

Fe 

L 

1,5

2 

0,5

4 

25

,8

7 

7,

38 

0,

00

71 

0,

79

13 

1,

12

3 

0,

59

17 

1,

00

4 

Cu 

L 

0,4

4 

0,1

4 

35

,7 

4,

15 

0,

00

28 

0,

76

1 

1,

14

06 

0,

83

07 

1,

01

23 

El

em

ent 

We

igh

t % 

Ato

mic 

% 

Er

ror 

% 

N

et 

Int

. 

K 

Ra

tio Z R A F 

Na 

K 

0,3

5 0,3 

34

,6

6 

6,

1 

0,

00

23 

0,

95

2 

1,

00

17 

0,

69

79 

1,

00

82 

M

g 

K 0,7 

0,5

7 

14

,7

9 

16

,9

2 

0,

00

56 

0,

96

47 

1,

00

84 

0,

81

4 

1,

01

6 

Al 

K 

18,

93 

13,

96 

4,

18 

44

4,

69 

0,

15

75 

0,

92

58 

1,

01

45 

0,

88

86 

1,

01

16 

Si 

K 

21,

75 

15,

41 

4,

48 

45

1,

3 

0,

17

76 

0,

94

31 

1,

02 

0,

86

54 

1,

00

06 

K  

K 

1,7

8 

0,9

1 

17

,0

8 

15

,7

6 

0,

01

5 

0,

86

06 

1,

03

96 

0,

97

37 

1,

00

27 

Ti 

K 

1,3

7 

0,5

7 

32

,8

6 

6,

01 

0,

01

07 

0,

78

39 

1,

04

18 

0,

99

5 

1,

00

25 

 

Berdasarkan hasil dari pengujian EDS-EDX tersebut, 

untuk tanah asli dan tanah campuran serbuk limbah 

cangkang keongunsur terbesar terdapat pada unsur Al 

(alumunium) dan Si (silika). Terjadinya peningkatan pada 

unsur tersebut dari tanah asli ke tanah campuran serbuk 

limbah cangkang keong tersebut.Kegunaan unsur Al 

untuk tanah dapat mengurangi pertumbuhan tanaman 

karena bersifat racun dalam jumlah yang berlebih 

(Nurkhasanah 2014) yang diharapkan mampu 

mengurangi proses biologis yang dapat mengurangi daya 

dukung tanah dan unsur Si (silika) yang befungsi juga 

sebagai penghambat pertumbuhan tanaman jika dalam 

jumlah sedikit apabila dalam keadaan cukup dalam tanah 

akan meningkatkan kesuburan tanah(Tanah  2010) 

 

 

 

 

Analisa Hasil dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil pengujian soil properties, tanah 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis tanah 

lempung anorganik dilihat dari nilai berat jenisnya. Nilai 

indeks plastis (IP) yang didapat sebesar 40,62% 

menunjukkan bahwa tanah mempunyai potensi 

pengembangan yang sangat tinggi, dan berarti termasuk 

dalam jenis tanah lempung ekspansif (CH) anorganik. 



 
Yulia Hastuti 

120 

 

Dari pengujian pemadatan tanah standar didapatkan nilai 

kadar air optimum sebesar 27% dan nilai berat isi kering 

maksimum sebesar 1,52 gr/cm3.  

Dari pengujian Batas-batas Atterberg tanah campuran 

menunjukkan bahan campuran serbuk limbah cangkang 

keong dapat menurunkan nilai indeks plastis tanah yaitu 

sebesar 10,18 %. Hal ini dikarenakan serbuk limbah 

cangkang keong dapat membuat potensi tanah untuk 

mengembang menjadi berkurang. 

Dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan, 

campuran serbuk limbah cangkang keongdapat 

menurunkan nilai CBR tanah pada waktu tanpa masa 

perawatan dan 1 hari masa perawatan, akan tetapi 

meningkat pada masa perawatan 7 hari.  Meningkatnya 

nilai CBR tanah ini dikarenakan serbuk limbah cangkang 

keong dapat mengisi rongga atau pori-pori tanah yang 

kosong, ditambah lagi dengan masa perawatan sehingga 

memberi waktu kepada serbuk – serbuk cangkang keong 

itu mengisi rongga atau pori – pori tanah tersebut sehinga 

dapat menyebabkan tanah menjadi lebih padat dan 

mengeras.  Hal tersebut dapat dilihat dari gambar hasil 

pengujian SEM baik tanah asli maupun tanah campuran. 

Jika dilihat berdasarkan masa perawatannya, semakin 

lama masa perawatannya maka semakin meningkat nilai 

CBR, semua variasi tanah campuran sama – sama 

meningkat mengikuti waktu masa perawatan  tersebut. 

Nilai CBR Unsoaked tertinggi didapatkan pada variasi 

serbuk limbah cangkang keong 11% pada masa perawatan 

7 hari yaitu dengan nilai CBR sebesar 5,6% yang pada 

tanah aslinya memiliki nilai CBR sebesar 3,5%.  

 

 

KESIMPULAN 

 

Pengaruh dari penambahan serbuk limbah cangkang 

keongdapat diperlihatkan dari adanya peningkatan dan 

penurunan nilai CBR Unsoaked terhadap tanah lempung 

ekspansif baik asli maupun campuran.Serbuk limbah 

cangkang keong juga dapat membuat tanah lebih padat, 

hal tersebut dapat dilihat dari gambar hasil pengujian 

SEM-EDS pada tanah asli maupun tanah 

campuran.Penambahan campuran serbuk limbah 

cangkang keongdalam persentase tertentu juga dapat 

menurunkan nilai indeks plastisitas tanah dan 

menyebabkan tanah memiliki potensi pengembangan 

yang rendah.Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa serbuk limbah cangkang keong juga 

dapat digunakan sebagai bahan stabilisator. 
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Abstrak. Seiring meningkatnya dan bertambah banyak pembangunan jalan saat ini, maka kebutuhan aspal 

pun semakin meningkat, didalam perkembangan saat ini dan telah diuji dari hasil penelitian ternyata 

Indonesia memiliki satu potensi baru yang bisa membantu mensubstitusi kebutuhan aspal yang semakin 

meningkat. Pulau Buton adalah pulau yang terletak di Sulawesi Tenggara yang ternyata memiliki potensi 

sumber daya aspal alam yaitu Aspal buton, beberapa produk olahan dari aspal buton ini adalah LGA 

(Lawele Granular Asphalt) Tipe 50/30, BGA (Buton Granular Asphalt) Tipe 15/25, SBMA (Summitama 

Buton Modiefied Asphalt) dan juga JBMA 50 (Jaya Buton Modiefied Asphalt), dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa olahan asbuton memiliki potensi cukup tinggi untuk digunakan 

sebagai bahan perkerasan beraspal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspal buton JBMA 50 lebih 

memerlukan aspal yang lebih sedikiti dibandingkan dengan Aspal penetrasi 60/70, LGA Tipe 50/30, BGA 

Tipe 15/25 dan SBMA. Karena kadar aspal optimum aspal JBMA paling kecil dibandingkan keempat aspal 

lainnya sebesar 6,75%. 

 

Kata kunci: Asbuton, Produk Asbuton. 

 

Abstrac. As more and more road developments increase, then the need for asphalt is increasing.  In the 

current development and has been tested from the results of research it turns out Indonesia has a new 

potential that can help substitute the increasing need for asphalt.  Buton Island is an island located in 

Southeast Sulawesi that turns out to have asphalt potential resources of asphalt buton. Some of these buton 

asphalt products are LGA (Lawele Granular Asphalt) Type 50/30, BGA (Buton Granular Asphalt) Type 

15/25, SBMA (Summitama Buton Modiefied Asphalt) and also JBMA 50 (Jaya Buton Modiefied Asphalt). 

From the results of research that has been done, shows that asbuton preparations have a high enough 

potential for use as paved asphalt material. The results showed that asphalt buton JBMA 50 more require 

less asphalt compared with Asphalt penetration 60 / 70, LGA Tipe 50/30, BGA Tipe 15/25 and SBMA. 

Because the optimum bitumen content of asphalt JBMA is smallest compared to the other four asphalt at 

6.75%. 

 

Key words: Asbuton, Asbuton Product. 

 

 

PENDAHULUAN  

Dalam pembangunan konstruksi jalan di 

Indonesia aspal merupakan bahan utama dalam 

pencampuran lapisan perkerasan jalan, seiring 

meningkatnya dan bertambah banyak pembangunan 

jalan saat ini, maka kebutuhan aspal pun semakin 

meningkat, namun peningkatan kebutuhan aspal saat 

ini tentu tidak selamanya bisa tercukupi dari pihak 

produsen, maka dari itu seringkali Indonesia 

mengimpor aspal dari negara-negara lain untuk 

mencukupi kebutuhan aspal yang diperlukan, hal ini 

sangat disayangkan, mengingat bahwa Indonesia 

merupakan negara dengan sumber daya alam yang 

kaya dengan memiliki cadangan aspal alam yang 

besar namun hal ini hanya sebagian kecil yang 

dieksplorasi dan dimanfaatkan yang dapat 

mensubsitusi kebutuhan aspal keras yang biasa 

digunakan campuran aspal. Salah satu jenis 

campuran perkerasan yang sering digunakan ialah 

perkerasan Laston dan Lataston. 

Perkerasan Laston dibuat sebagai campuran 

panas (Hot Mix). Lapisan Laston terdiri dari tiga 

macam lapisan yaitu Laston – Base, Laston – BC, 

dan Laston- WC. Bahan yang digunakan pada saat 

pencampuran aspal panas, terdiri dari agregat kasar, 

agregat halus,  filler (bahan pengisi), serta aspal 

sebgai bahan pengikat (Kabiran, 2007).  

Didalam perkembangan saat ini dan telah diuji 

dari hasil penelitian ternyata Indonesia memiliki satu 

potensi baru yang bisa membantu mensubstitusi 
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kebutuhan aspal yang semakin meningkat. Pulau 

Buton adalah pulau yang terletak di Sulawesi 

Tenggara yang ternyata memiliki potensi sumber 

daya aspal alam yang saat ini terkenal dengan 

sebutan Aspal buton atau  asbuton yang merupakan 

daerah deposit aspal alam yaitu sekitar 650 juta ton, 

yang terletak antara teluk Sampolawa dan teluk 

Lawele yang merupakan campuran antara bitumen, 

batu kapur pasir dengan bahan mineral lainnya yang 

bisa diolah untuk menjadi spesifikasi tertentu.  

Beberapa produk olahan dari aspal buton ini 

adalah LGA (Lawele Granular Asphalt) Tipe 50/30, 

BGA (Buton Granular Asphalt) Tipe 15/25, SBMA 

(Summitama Buton Modiefied Asphalt) dan juga 

JBMA 50 (Jaya Buton Modiefied Asphalt), dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa olahan asbuton memiliki potensi cukup tinggi 

untuk digunakan sebagai bahan perkerasan beraspal, 

baik untuk campuran beraspal panas, hangat serta 

campuran dingin. Campuran asbuton pada metode 

campuran panas dan campuran dingin dapat 

mengurangi pemakaian aspal minyak dengan 

kualitas yang lebih baik daripada hanya 

menggunakan hotmix dengan aspal minyak 

seluruhnya. 

Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian 

dengan membandingkan kinerja dari penggunaan 

produk- produk asbuton dari campuran pada 

perkerasan lentur laston wearing course (AC–WC) 

dengan menggunakan metode marshall. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu menambah 

alternatif-alternatif lain sebagai bahan pengganti 

atau mensubsitusi aspal minyak dalam campuran 

pada perkerasan lentur sebagai bahan pengikat. 

 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perkerasan Jalan 

 

 Perkerasan jalan adalah lapisan kulit 

permukaan yang keras yang diletakan pada formasi 

tanah setelah pekerjaan tanah selesai, atau dapat pula 

didefinisikan sebagai, struktur yang memisahkan 

antara ban kendaraan dengan tanah pondasi yang 

berada dibawahnya disebut perkerasan. 

(Hardiyatmo, 2007).  

 Menurut Kumalawati et al. (2013), bahan 

susun perkerasan aspal adalah aspal, agregat kasar, 

agregat halus dan bahan pengisi (filler). Jenis agregat 

menurut diameter butirannya dibagi menjadi fraksi-

fraksi sebagai berikut : 

1)Agregat kasar, yaitu batuan yang tertahan 

saringan No.8 (diameter 2,36 mm). 

2)Agregat halus yaitu batuan yang lolos saringan 

No.8 (diameter 2,36 mm) dan tertahan saringan 

no.200 (diameter 0,075 mm). 

3)Bahan pengisi (filler), yaitu material yang lolos 

saringan no. 200 (diameter 0,075 mm). 

 

Aspal 

 

 Aspal merupakan bahan pembentuk lapis 

permukaan dari perkerasan lentur maupun 

perkerasan komposit. Aspal juga digunakan sebagai 

bahan pengikat dalam stabilisasi tanah dasar atau 

lapis pondasi. Aspal adalah material hasil 

penyaringan atau penyulingan minyak mentah dan 

merupakan hasil dari industri perminyakan. Selain 

itu, aspal juga berperan sebagai material perekat 

yang berwarna coklat gelap sampai hitam, dengan 

bitumen yang menjadi unsur pokok yang dominan di 

dalamnya (Hardiyatmo, 2015). Aspal yang 

dipergunakan pada konstruksi perkerasan jalan 

berfungsi sebagai: 
1)  Bahan pengikat, memberikan ikatan yang 

kuat antara aspal dan agregat dan   antara aspal itu 

sendiri. 

2)  Bahan pengisi, mengisi rongga antara 

butir-butir agregat dan pori-pori yang ada dari 

agregat itu sendiri. 

Berdasarkan tempat diperolehnya, aspal 

dibedakan atas: 

1)  Aspal alam, yaitu aspal yang didapat di 

suatu tempat di alam dan dapat digunakan 

sebagaimana diperolehnya atau dengan sedikit 

pengolahan. Salah satu contoh aspal alam adalah 

aspal dari pulau Buton, yang dikenal dengan asbuton 

(Aspal Batu Buton). 

2)Aspal minyak, yaitu aspal kumpulan bahan-

bahan tersisa dari proses destilasi minyak bumi di 

pabrik kilang minyak, bahan sisa yang dianggap 

sudah tidak bisa lagi diproses secara ekonomis untuk 

dapat menghasilkan produk- produk yang dapat 

dijual. 

 

Lapis Aspal Beton (Laston) 

 Laston (Lapis Aspal Beton) disebut juga AC 

(Asphalt Concrete) adalah suatu lapisan permukaan 

yang terdiri dari campuran aspal keras dan agergat 

yang bergradasi menerus, dicampur, dihampar dan 

dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu 

(Saodang, 2005:51). Menurut Spesifikasi Umum 

Bina Marga 2010 Revisi 3 pada Divisi VI, laston 

terdiri atas lapis aus (AC-WC), lapis permukaan 
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antara (AC-BC), dan lapis pondasi (AC-Base) 

dengan ukuran maksimum agregat masing-masing 

campuran adalah 19 mm untuk AC-WC, 25,4 mm 

untuk AC-BC, 37,5 mm untuk AC-Base. 

Karakteristik yang terpenting pada laston adalah 

stabilitas.  

 Toleransi tebal untuk lapisan campuran laston 

menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 

3 pada Divisi VI adalah sebagai berikut: 

1) Lapis aus tidak kurang dari 4,0 mm.  

2) Lapis antara tidak kurang dari 6,0 mm.  

3) Lapis pondasi tidak kurang dari 7,5 mm.  

  

Produk- Produk Aspal Buton 

Aspal Buton merupakan aspal alami yang berasal 

dari alam, aspal ini bisa dimodifikasi menjadi aspal 

yang siap pakai yang nantinya bisa menggantikan 

ataupun mensubstitusikan aspal minyak dalam 

campuran perkerasan jalan. Berikut ini adalah 

produk- produk olahan dari aspal buton : 

 

1) LGA (Lawele Granular Asphalt) Tipe 50/30 

Menurut Soehartono 2014, Asbuton Lawele 

batuan induknya adalah batu silika, material aspal 

tidak meresap tetapi saling bertempelan dengan 

batuan sebanyak 20-35%, sehingga lebih mudah 

untuk diaktifkan tanpa pemeraman. Lawele Granular 

Asphalt adalah salah satu jenis produksi dari asbuton 

Lawele Granular yang berasal dari pulau Lawele, 

Sulawesi. Lawele Granular Asphalt memiliki 

beberapa tipe salah satunya tipe 50/30 dimana tipe 

ini memiliki nilai penetrasi minimal 50 dan kadar 

bitumenya kurang lebih 30% .Butir aspal Buton 

LGA tipe 50/30 dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Butiran LGA Tipe 50/30. 

 

2) BGA (Buton Granular Asphalt) Tipe 15/25. 

 Buton Granular Asphalt  adalah aspal buton jenis  

berbutir yang digunakan sebagai bahan additive 

dalam campuran aspal. Jenisnya yang kering dan 

sudah terselimuti oleh bitumen dengan ukuran 

maksimal 1,2mm. BGA mengandung ±25% bitumen 

dan berbentuk butiran halus dengan ukuran 

maksimal 2,36mm (lolos saringan no8). 

ButiranBGA dapat dilihat pada Gambar 2. 

3) JBMA 50 (Jaya Buton Modified Asphalt 50) 

 Jaya Buton Modified Asphalt (JBMA-50) adalah 

Aspal yang dimodifikasi dengan Aspal Buton yang 

mempunyai kandungan Aspal ±90% dan 

Mineral/Filler ±10%.Aspal JBMA-50 merupakan 

campuran antara aspal minyak pen 60 atau pen 80 

dengan asbuton hasil olahan ditambah bahan lain dan 

tambahan anti-oksidan. Produk JBMA 50 dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

 

 
 

Gambar 2. Butiran BGA Tipe 15/25 

 
 

Gambar 3. Produk JBMA 50 

 

4) SBMA (Sumitamma Buton Modified Asphalt) 

Asbuton SBMA adalah suatu jenis asbuton hasil 

ekstraksi atau refine buton aspal (retona). Asbuton 

SBMA merupakan perpaduan antara aspal minyak  

dengan asbuton hasil olahan bahan lain dan 

tambahan anti-oksidan.. SBMA memiliki titik 

lembek yang tinggi, penetrasi relative tinggi dan 

indeks penetrasi positif, sehingga lebih tahan 

terhadap deformasi plastis.  Produk SBMA dapat 

dilohat pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Produk SBMA 
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Metode Pengujian Marshall 

Marshall test bertujuan untuk menentukan 

(stabilitas) terhadap kelelahan plastisitas (flow) dari 

campuran aspal. Tata cara pelaksanaan pengujian 

Marshall menurut (RSNI M-01-2003) yaitu: 

1) Persiapan pengujian 

2) Cara pengujian 
 Dua parameter penting yang ditentukan dalam 

pengujian tersebut, seperti beban maksimum yang 

dapat dipikul benda uji sebelum hancur atau 

Marshall Stability dan deformasi permanen dari 

sampel sebelum hancur, yang disebut Marshall 

Flow, serta turunan dari keduanya yang merupakan 

perbandingan antara Marshall Stability dengan 

Marshall Flow yang disebut dengan Marshall 

Quotient, yang merupakan nilai kekakuan 

berkembang (speudo stiffness), yang menunjukkan 

ketahanan campuran beraspal terhadap deformasi 

permanen. 
 

METODOLOGI 

 

Studi Literatur 

 Tahapan studi literature pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan mengumpulkan serta 

mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Bahan- bahan tersebut didapat 

dari jurnal internasional, jurnal nasional, maupun 

internet yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh masih 

berupa literatur mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

 
Studi Lapangan 

 Studi lapangan yang dimaksudkan adalah 

melakukan survei pendahuluan yaitu meninjau 

langsung ke tempat sumber baku yang digunakan 

yaitu aspal buton LGA, BGA, JBMA dan SBMA. 

Selain itu mengunjungi laboratorium serta meminta 

izin kepada pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional V yang akan dijadikan tempat melakukan 

penelitian. 

 

Persiapan 

 Pada persiapan bahan baku dan peralatan yang 

akan digunakan sebelum melakukan penelitian, ialah 

sebagai berikut: 

1)Persiapan Bahan Baku  

 Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini 

adalah  batu pecah atau krikil pecah, pasir , aspal 

yang dalam penelitian ini menggunakan aspal pen. 

60/70, aspal buton modifikasi LGA Tipe 50/30, 

modifikasi BGA Tipe 15/25, SBMA dan JBMA 50 

dan cement portland. 

2)Persiapan Peralatan  

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

secara garis besar adalah alat pencampur material 

untuk lapisan AC-WC, alat cetakan silinder 7,5 x 

10,2, alat penumbuk Marshall, saringan sesuai 

dengan spesifikasi yang digunakan, Timbangan, dan 

alat Marshall Test. 

 

Pengujian Bahan 

Pengujian yang akan dilakukan sebelum 

membuat benda uji ialah sebagai berikut: 

Pengujian Agregat  

 Pengujian agregat kasar dan halus terdiri dari :  

a. Analisa Saringan Agregat  

b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

c. Berat Isi  

d. Impact Value 

e. Keausan agregat Kasar Dengan Mesin  Abrasi 

Los Angeles 

f. Nilai Setara Pasir 

 

Pengujian Aspal  

 Aspal yang digunakan pada penelitian ini 

adalah aspal keras dengan nilai penetrasi 60/70, aspal 

buton modifikasi LGA Tipe 50/30, aspal modifikasi 

BGA Tipe 15,25, SBMA dan JBMA 50. Sebelum 

aspal tersebut digunakan, dilakukan beberapa 

pengujian antara lain : 

a. Peneterasi  

b. Berat Jenis Aspal  

c. Titik Lembek  

d. Titik Nyala dan Titik Bakar  

e. Daktilitas  

f. Viskositas  

Pembuatan Benda Uji 

Penelitian ini membuat 75 sampel benda uji 

dengan 5 tipe campuran, yaitu 15 sampel campuran 

dengan aspal pen.60/70, 15 sampel untuk campuran 

dengan aspal buton modifikasi LGA Tipe 50/30 , 15 

sampel untuk campuran dengan aspal 

butonmodifikasi BGA Tipe 15/25, 15 sampel untuk 

campuran dengan aspal buton SBMA dan  15 sampel 

untuk campuran dengan aspal buton JBMA 50. 

Pembuatan benda uji pada lapisan laston wearing 

course (AC-WC) yang akan dibuat dengan bentuk 

slinder yang memiliki dimensi 7,5 cm x 10,2 cm. 
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Pengujian Marshall 

Pengujian Marshall bertujuan untuk 

mendapatkan nilai dari Kadar Aspal Optimum 

(KAO) dengan menggunakan Marshall Test 

Machine. Pada percobaan yang akan dibandingkan 

pada penggunaan pasir pantai, pasir darat, dan pasir 

sungai adalah hasil dari nilai Kadar Aspal Optimum 

atau nilai dari KAO. Pada pengujian Marshall 

dilakukan analisa pengujian Stability, Flow, 

Marshall Quotient (MQ), Void in Mixture (VIM), 

dan Void in Mineral Aggregate (VMA). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pengujian Kartakteristik Aspal 

Sebelum dilakukan pencampuran laston AC- WC 

yang kemudian akan dilakukan pengujian marshall, 

akan dilakukan terlebih dahulu pengujian 

karakteristik aspal yang akan dipakai nantinya. 

Berikut ini hasil pengujian aspal yang dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 Tabel hasil pengujian aspal 

 Pen. 
Berat 
Jenis 

Titik 
Lembek 

T.Nyala 
T.Bakar 

Dakt
ilitas 

LGA 
50/30 

61,1 1,018 53,1 
341 & 

436 
125 

BGA 
15/25 

61 1,047 53,3 
326 & 

350 
115 

JBMA 
50 

58,8 1,054 53,2 
291 & 

302 
102 

SBMA 58,5 1,057 53,4 
285 & 

292 
105 

Pen. 
60/70 

62,4 1,015 50,2 
347 & 

354 
140 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

seluruh jenis aspal memenuhi spesifikasi yang telah 

ditentukan, dimana untuk penetrasi dengan syarat 

60- 70, berat jenis dengan syarat ≥ 1, titik lembek 

dengan syarat  ≥ 48, titik nyala dengan syarat ≥232, 

dan daktilitas dengan syarat ≥ 100 , yang berarti 

dapat disimpulkan ke lima jenis aspal ini bisa 

digunakan untuk pembuatan benda uji pada 

campuran laston AC- WC. 

Hasil PengujianMarshall  Laston Wearing Course 

(AC-WC) dengan Aspal Pen.60/70 

Setelah pembuatan benda uji, maka langkah 

selanjutnya ialah pengujian marshall untuk 

mendapatkan kadar aspal optimum (KAO). Berikut 

ini adalah hasil dari pengujian marshall untuk laston 

AC-WC dengan aspal pen. 60/70. Berikut ini grafik 

parameter marshall untuk campuran laston dengan 

menggunakan aspal penetrasi 60/70, dapat dilihat 

pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Grafik Hasil Pengujian Marshall 

Campuran Laston dengan Aspal Pen. 60/70 (a) 

VMA, (b) VIM, (c) Flow, (d) VFA, (e) Stabilitas, 

dan (f) MQ 

 

 Berdasarkan beberapa gambar grafik di atas, 

(a) VMA seluruh nilai yang didapatkan dari masing-

masing kadar aspal rencana memenuhi syarat 

spesifikasi yaitu ≥ 15%. (b) Kemudian pada grafik 

selanjutnya, yaitu grafik nilai VIM terhadap kadar 

aspal rencana, seluruh nilai VIM pada kadar aspal 

4,5% dan 5%, tidak memenuhi syarat yang telah 

ditentukan yaitu 3% sampai 5%. Sesuai dengan garis 

yang menghubungkan sebaran data pada grafik 

tersebut, nilai VIM dari kadar aspal 5,3% sampai 

6,3% memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  

 (c) Kemudian untuk parameter kelelehan, 

semua nilai yang didapatkan untuk setiap kadar aspal 

rencana juga memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan di dalam spesifikasi, yaitu 2% hingga 4%. 

(d) Selanjutnya pada grafik nilai VFA seluruh nilai 
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memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam 

spesifikasi yaitu ≥ 65%. (e) Selanjutnya untuk nilai 

stabilitas, berdasarkan data hasil yang telah disajikan 

pada grafik, menunjukkan bahwa seluruh nilai dari 

tiga benda uji untuk setiap kadar aspal memenuhi 

syarat batas nilai stabilitas untuk campuran laston 

AC-WC, yaitu ≥ 800 Kg.. Khusus untuk nilai 

stabilitas, tidak secara langsung didapatkan dari 

pembacaan alat uji Marshall. Nilai bacaan alat untuk 

stabilitas harus dikalikan dengan faktor koreksi alat 

yang telah dikalibrasi, lalu setelah itu dikalikan lagi 

dengan faktor korelasi yang ditentukan dari 

ketebalan benda uji campuran beraspal.(f) Nilai MQ 

dapat ditentukan dengan membandingkan nilai 

stabilitas terhadap nilai kelelehan. Berdasarkan 

grafik nilai MQ terhadap kadar aspal rencana di atas, 

dapat diketahui bahwa nilai MQ dari tiga benda uji 

untuk kadar aspal rencana 6,5% tidak memenuhi 

syarat yang telah ditentukan untuk laston AC-WC, 

yaitu ≥ 250 Kg/mm. 

 Setelah pengujian marshall dilakukan 

selanjutnya yaitu mencari kadar aspal optimum 

(KAO) dimana didapatkan nilai KAO sebesar 5,8% 

untuk campuran dengan aspal penetrasi 60/70, 

seperti yang terlihat pada Gambar 6. 

 

 

 
 

Gambar 6.  Grafik Kadar Aspal Optimum Pada 

Campuran Dengan Aspal Pen. 60/70. 
 

Hasil PengujianMarshall  Laston Wearing Course 

(AC-WC) dengan Aspal Modifikasi LGA Tipe 

50/30. 

Setelah pembuatan benda uji, maka langkah 

selanjutnya ialah pengujian marshall untuk 

mendapatkan kadar aspal optimum (KAO). Berikut 

ini adalah hasil dari pengujian marshall untuk laston 

AC-WC dengan aspal modifikasi LGA Tipe 50/30. 

 

 

 
Gambar 7. Grafik Hasil Pengujian Marshall 

Campuran Laston dengan Aspal Modifikasi LGA 

Tipe 50/30 (a) VMA, (b) VFA, (c) VIM, (d) 

Stabilitas, (e) Flow, dan (f) MQ. 

 

 Sesuai dengan data yang digambarkan pada 

Gambar 7 grafik di atas, dapat diketahui (a) nilai 

VMA seluruh benda uji untuk setiap kadar aspal 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada 

Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3 yaitu 

≥ 15%. (b) Namun pada grafik nilai VFA, yang 

memenuhi syarat Spesifikasi Umum Bina Marga 

2010 Revisi 3  batas nilai VFA untuk laston AC-WC, 

yaitu ≥ 65% adalah nilai VFA dari kadar aspal 4,6% 

hingga 6,5%. (c) Pada grafik nilai VIM terhadap 

kadar aspal rencana untuk campuran laston 

modifikasi, nilai VIM ketiga benda uji pada kadar 

aspal rencana 4,5% sampai 5,5% seluruhnya tidak 

memenuhi syara Spesifikasi Umum Bina Marga 

2010 Revisi 3. Berdasarkan garis lengkung yang 

menghubungkan sebaran data pada grafik tersebut, 

nilai VIM dari kadar aspal 5,9% sampai 6,5% 

memenuhi syarat pada spesifikasi yaitu tidak 
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melebihi 5% dan tidak kurang dari 3%. (d) Pada 

grafik nilai stabilitas terhadap kadar aspal rencana, 

garis lengkung yang menghubungkan sebaran data 

menunjukkan kadar aspal rencana 4,5% sampai 6,5% 

memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Bina 

Marga 2010 Revisi 3 nilai stabilitas untuk campuran 

laston modifikasi, yaitu ≥ 800Kg.         (e) Kemudian 

untuk nilai kelelehan terhadap kadar aspal rencana 

yang ditunjukkan oleh grafik, seluruh data untuk 

setiap kadar aspal rencana memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan Spesifikasi Umum Bina Marga 

2010 Revisi 3 berada di kisaran 3% hingga 3,5%. 

Dan terakhir (f) grafik nilai MQ terhadap kadar aspal 

rencana untuk campuran laston modifikasi  seluruh 

data untuk setiap kadar aspal rencana pada grafik 

tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3  untuk 

laston AC-WC, yaitu ≥ 250 Kg/mm. 

 Setelah pengujian marshall dilakukan 

selanjutnya yaitu mencari kadar aspal optimum 

(KAO), didapatkan nilai KAO sebesar 6,2%, untuk 

campuran dengan aspal LGA 50/30, seperti yang 

terlihat pada Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8.  Grafik Kadar Aspal Optimum Pada 

Campuran Dengan Aspal Modifikasi LGA Tipe 

50/30. 
 

 

Hasil PengujianMarshall  Laston Wearing Course 

(AC-WC) dengan Aspal Modifikasi BGA Tipe 

15/25. 

Setelah pembuatan benda uji, maka langkah 

selanjutnya ialah pengujian marshall untuk 

mendapatkan kadar aspal optimum (KAO). Berikut 

ini adalah hasil dari pengujian marshall untuk laston 

AC-WC dengan aspal BGA Tipe 15/25. 

 

 
 

 
Gambar 9. Grafik Hasil Pengujian Marshall 

Campuran Laston dengan Aspal Modifikasi BGA 

Tipe 15/25 (a) VIM, (b) VFA, (c) VMA, (d) Flow, 

(e) Stabilitas, dan (f) MQ. 

 

Berdasarkan dari Gambar 9. menunjukan 

bahwa (a) nilai VIM (void in mixture)dengan rentang 

kadar aspal dari 5,54% sampai 6,5% masuk dalam 

kriteria nilai VIM (void in mixture) dengan 

spesifikasi yang memiliki rentang nilai 3% - 5% 

menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 

3. (b) menunjukan bahwa nilai VFA (void in filled 

asphalt)dari lima rentang kadar aspal yaitu 4,5% 

sampai 6,5% masuk dalam kriteria nilai VFA (void 

in filled asphalt) dengan spesifikasi yang diizinkan 

yaitu ≥ 65%. (c) nilai VMA . menunjukan dari lima 

rentang kadar aspal yaitu dari 4,5% sampai 6,5% 

masuk dengan spesifikasi nilai VMA (void with 

mineral agregate)lebih dari 15%. (d) nilai Kelelehan 

dari lima variasi kadar aspal yaitu dari 4,5% sampai 

6,5%  masuk dalam parameter spesifikasi yang 

diizinkan yaitu 2 mm - 4 mm. (e)  nilai stabilitas dari 

lima variasi kadar aspal yaitu dari  4,5% sampai 6,5% 

masuk dalam spesifikasi yang diizinkan yaitu ≥ 800. 

(f)  nilai stabilitas dari lima variasi kadar aspal yaitu 

dari 4,5% sampai 6,5%  masuk dalam spesifikasi 

yang diizinkan yaitu ≥ 250 
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Setelah pengujian marshall dilakukan 

selanjutnya yaitu mencari kadar aspal optimum 

(KAO), didapatkan nilai KAO sebesar 6,02%, untuk 

campuran dengan aspal BGA 15/25, seperti yang 

terlihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10.  Grafik Kadar Aspal Optimum Pada 

Campuran Dengan Aspal Modifikasi BGA Tipe 

15/25. 

 

Hasil PengujianMarshall  Laston Wearing Course 

(AC-WC) dengan Aspal JBMA 50. 

Setelah pembuatan benda uji, maka langkah 

selanjutnya ialah pengujian marshall untuk 

mendapatkan kadar aspal optimum (KAO). Berikut 

ini adalah hasil dari pengujian marshall untuk laston 

AC-WC dengan aspal JBMA 50. 

 

Gambar 11. Grafik Hasil Pengujian Marshall 

Campuran Laston dengan Aspal JBMA 50 (a) VIM, 

(b) VMA, (c) VFA, (d) Stabilitas, (e) Flow, dan (f) 

MQ 

Berdasarkan dari Gambar 11. menunjukan 

bahwa (a) nilai VIM (void in mixture)dengan rentang 

kadar aspal dari 5,2% sampai 6,3% masuk dalam 

kriteria nilai VIM (void in mixture) dengan 

spesifikasi yang memiliki rentang nilai 3% - 5% (b) 

nilai VMA . menunjukan dari lima rentang kadar 

aspal yaitu dari 5,0% sampai 7,0% masuk dengan 

spesifikasi nilai VMA (void with mineral 

agregate)lebih dari 15%. (c) menunjukan bahwa 

nilai VFA (void in filled asphalt)dari lima rentang 

kadar aspal yaitu5,0% sampai 7,0% masuk dalam 

kriteria nilai VFA (void in filled asphalt) dengan 

spesifikasi yang diizinkan yaitu ≥ 65%. (d) nilai 

stabilitas dari lima variasi kadar aspal dengan 

presentase 5,0% sampai 7,0% masuk dalam 

spesifikasi yang diizinkan yaitu ≥ 800%. (e) nilai 

Kelelehan dari lima variasi kadar aspal dengan 

presentase 5,0% sampai 7,0% masuk dalam 

parameter spesifikasi yang diizinkan yaitu 2 mm - 4 

mm. (f) nilai Marshall Quotient dari lima variasi 
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kadar aspal dengan presentase 5,0% sampai 7,0% 

masuk dalam parameter spesifikasi yang diizinkan 

yaitu ≥ 250 kg/mm. 

Setelah pengujian marshall dilakukan 

selanjutnya yaitu mencari kadar aspal optimum 

(KAO), didapatkan nilai KAO sebsar 5,75% untuk 

campuran dengan aspal JBMA 50 , seperti yang 

terlihat pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Grafik Kadar Aspal Optimum Pada 

Campuran Dengan Aspal JBMA 50. 

 

Hasil PengujianMarshall  Laston Wearing Course 

(AC-WC) dengan Aspal SBMA  

Setelah pembuatan benda uji, maka langkah 

selanjutnya ialah pengujian marshall untuk 

mendapatkan kadar aspal optimum (KAO). Berikut 

ini adalah hasil dari pengujian marshall untuk laston 

AC-WC dengan aspal SBMA. 

Gambar 13. Grafik Hasil Pengujian Marshall 

Campuran Laston dengan Aspal SBMA  (a) VIM, 

(b) VMA, (c) VFA, (d) Stabilitas, (e) Flow, dan (f) 

MQ 

Berdasarkan Gambar 13. didapatkan hasil 

pengujian marshall (a) menunjukkan bahwa nilai 

VIM (void in mixture) dari kelima rentang kadar 

aspal yang masuk semua ke dalam spesifikasi yaitu 

dari 5,73% - 6,77% kadar aspal, dengan spesifikasi 

yang ditentukan Bina Marga 2010 Revisi 3 adalah 

dari 3% - 5%. Untuk (b) yaitu nilai VMA (void with 

mineral) dari kelima kadar aspal semuanya masuk ke 

dalam spesifikasi yang ditentukan yaitu lebih dari 

15%. Untuk nilai (c) VFA (void in filled asphalt) 

semua kadar aspal masuk spesifikasi yaitu lebih dari 

65%. Untuk (d) yaitu nilai stabilitas menunjukkan 

grafik berbentuk payung dan semua kadar aspal lolos 

dari spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3 yaitu 

≥800%. Untuk (e) yaitu nilai kelelehan dari kadar 

aspal 5% sampai 7% mengalami kenaikan namun 

masih dalam batasan yang ditetapkan oleh Bina 

Marga 2010 revisi 3 yaitu 2 - 4 mm. Untuk (f) yaitu 

nilai MQ rentang kadar aspal yang masuk dari 5% - 

6,77% memenuhi niai spesifikasi Bina Marga 2010 

Revisi 3 yaitu ≥250 kg/mm. 

Setelah pengujian marshall dilakukan 

selanjutnya yaitu mencari kadar aspal optimum 

(KAO), seperti yang terlihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14.  Grafik Kadar Aspal Optimum Pada 

Campuran Dengan Aspal SBMA 50. 

 

Hasil Pengujian Marshall Laston Wearing Course 

(AC-WC)  Terhadap Nilai KAO 

Setelah dilakukan pengujian marshall terhadap 

semua jenis- jenis produk olahan asbuton, dan 

didapatkan kadar aspal optimum dari masing- 

masing campuran , lalu selanjutnya dibuat benda uji 

sesuai dengan kadar aspal optimum yang didapat, 

setelah didapatkan kadar aspal optimum masing-

masing jenis produk olahan asbutondan, langkah 

selanjutnya dilakukan pengujian marshall kembali 

sesuai kadar aspal optimum yang didapatkan 

sebelumnya, berikut ini hasil pengujian marshall 

terhadap nilai KAO masing- masing campuran dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Marshall Terhadap Nilai 

KAO 

 

Aspal 

Pen. 

60/70 

LGA 

50/30 

BGA 

15/25 
JBMA 

SBM

A 

KAO 5,8% 6,2% 6,02 5,75% 6,25% 

VIM 3,95 4,56 4,10 3,96 3,94 

VMA 15,77 17,11 16,07 16,04 16,23 

VFA 83,38 80,99 82,86 77,17 83,70 

Stabili

tas 
1036 1045 1102 1297 

1026,

8 

Flow 3,42 3,35 3,36 3,4 3,58 

MQ 303,7 314,7 325,6 381,6 
286,4

3 

 

Berdasarkan daiat yang dapat diliha pada Tabel 

2. campuran laston JBMA memiliki nilai KAO yang 

lebih rendah sehingga membutuhkan aspal yang 

lebih sedikit  dibandingkan dengan campuran laston 

dengan lainnya, nilai VMA aspal yang ada pada 

campuran laston standar lebih baik dalam 

menyelimuti agregat dibandingkan aspal yang ada 

pada campuran laston lainnya.Tingginya nilai VMA 

dikarenakan adanya pengaruh dari butiran asbuton 

yang membuat campuran aspal menjadi kurang padat 

sehingga masih banyak memunculkan rongga di 

antara agregat. Nilai VFA pada tabel menunjukkan 

bahwa rongga udara di antara agregat pada campuran 

laston dengan aspal SBMA lebih banyak terisi aspal 

dibandingkan dengan rongga udara di antara agregat 

pada campuran laston lainnya, VIM pada campuran 

laston dengan campuran aspal pen.60/70 lebih ideal 

dibandingkan campuran laston lainnya, karena sisa 

rongga udara di antara agregat pada campuran laston 

dengan aspal pen.60/70 lebih sedikit dibandingkan 

campuran laston lainnya.  

Dari nilai stabilitas yang ditunjukkan, dapat 

diketahui bahwa stabilitas terhadap nilai KAO 

campuran laston dengan aspal JBMA lebih baik 

dalam menahan beban yang diberikan dibandingkan 

dengan campuran laston dengan aspal lainnya. 

Dengan kadar aspal yang telah ditentukan, 

pencampuran JBMA memberikan kekuatan yang 

lebih pada suatu campuran aspal ,nilai Flow 

campuran laston dengan aspal LGA tipe 50/30 lebih 

baik dibandingkan campuran laston dengan aspal 

lainnya, karena memiliki nilai kelelehan yang lebih 

rendah. Hal ini menandakan campuran laston dengan 

aspal LGA 50/30 memiliki perubahan bentuk yang 

lebih kecil, menghasilkan campuran aspal yang lebih 

kaku karena adanya pengaruh dari sifat asbuton yang 

lebih cepat dalam melakukan pengerasan, 

Berdasarkan data hasil nilai MQ dari kelima 

campuran laston tersebut dapat diketahui bahwa 

campuran laston dengan aspal JBMA lebih baik 

karena memiliki kekakuan dan ketahanan terhadap 

perubahan bentuk yang tinggi dibandingkan dengan 

campuran laston lainnya. Hal ini dikarenakan 

asbuton JBMA yang membuat campuran aspal cepat 

mengeras. 

 

KESIMPULAN  

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai analisis perbandingan parameter marshall 

produk- produk asbuton  terhadap kinerja laston 

wearing course (AC-WC) dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Perbandingan kinerja karakteristik marshall pada 

Kadar Aspal Optimum dari penggunaan produk- 

produk asbuton terhadap campuran laston AC-

WC ialah: 



 
Analisis Perbandingan Parameter Marshall Flexible Pavement Ac-Wc Menggunakan Produk- Produk Asbuton  

131 

 

a) Untuk kadar aspal optimum yang paling 

tinggi dimiliki oleh campuran laston dengan 

menggunakan SBMA yang berarti akan 

membutuhkan aspal yang lebih banyak pada 

saat proses pencampuran. 

b) Nilai VMA terbaik dimiliki oleh campuran 

dengan menggunakan aspal penetrasi 60/60, 

yang berarti pada campuran ini memiliki 

rongga di dalam agregat yang lebih sedikit 

dari campuran laston lainnya. 

c) Pada parameter VFA tertinggi adalah 

campuran dengan menggunakan SBMA yang 

artinya pada campuran ini akan terselimuti 

aspal lebih banyak untuk menutup rongga- 

rongga yang ada pada campuran tersebut. 

d) Nilai VIM yang baik terdapat pada campuran 

laston AC- WC dengan menggunakan aspal 

penetrasi 60/70, dimana pada campuran ini 

berarti hampir semua rongga didalam 

campuran telah terisi aspal dengan baik, 

sehingga tidak ada rongga- rongga lagi 

didalam campuran yang mepengaruhi 

keawetan suatu perkerasan.  

e) Stabilitas atau ketahanan suatu campuran 

terhadap beban yang akan diterimanya 

dengan baik dimiliki poleh campuran dengan 

menggunakan aspal JBMA. 

f) Sedangkan untuk nilai flow baik yang 

mepengaruhi kekakuan dan ke elastisitasan 

suatu perkerasan dimiliki oleh campuran 

dengan menggunakan LGA tipe 50/30. 

g) Dan terakhir untuk nilai MQ terbaik dimiliki 

oleh campuran dengan menggunakan aspal 

JBMA yang memiliki kekakuan dan 

ketahanan dalam  perubahan bentuk. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alam, S.S., 2016. Perbandingan Penggunaan Lawele 

Granular Asphalt (LGA) Aspal Lawele Tipe 

50/30 dan Aspal Lawele Tipe 5/20 sebagai 

Bahan Campuran AC-WC Asbuton Panas 

terhadap Karakteristik Aspal Beton. 

Universitas Halu Oleo Kendari. 

 

  [Kutipan dari jurnal atau prosiding] 

 

Ardhian, H., et al., Pengaruh Penggunaan Asbuton 

Butir pada Campuran Laston. Teknik Sipil, 

Universitas Kristen Petra. 

 

Heriyanto, Saleh S. M., Muhammad I., 2015. 

Pengaruh Subtitusi Asbuton Butir 20/25 pada 

Aspal Pen 60/70 terhadap Karakteristik 

Campuran Beton Aspal AC-WC. Teknik 

Sipil, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 

Volume 4 No.1. 

 

Syaifuddin., 2013. Analisa Parameter Marshall 

Aspal Beton AC-WC dengan Menggunakan 

Campuran Retona Blend 55 dan Aspal Pen 

60/70. Teknik Sipil, Politeknik Negeri 

Lhokseumawe, Jurnal Portal Volume 5 No. 2. 

 

Setiawan, A., 2011. Studi Penggunaan Asbuton Butir 

terhadap Karakteristik Marshall Asphaltic 

Concrete Wearing Course Asbuton 

Campuran Hangat (AC-WC-Asb-H). Teknik 

Sipil, Universitas Tadulako, Jurnal 

SMARTek Vol. 9 No. 1:11-27. 
  



 

132 
 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

ANALISIS PAVING BLOCK HEXAGONAL SEBAGAI BENTUK PAVING 

OPTIMUM 

 

Mudiyono. R1, Anindyawati. Nina1  

 
1Teknik Sipil, Universitas Islam Sultan Agung 

Corresponding author: rachmatmudi@yahoo.com 

ABSTRAK: Semakin meluasnya penggunaan perkerasan paving block, permasalahan akan konstruksi paving 

block ini juga sering muncul diantaranya, bentuk dari paving block yang berpengaruh pada kurang 

menguncinya antara pasangan paving block, lendutan tanah yang terjadi akibat perkerasan diatasnya, paving 

block yang cepat patah hingga permukaan paving block yang bergelombang. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan bahwa bentuk hexagonal paving block adalah bentuk yang paling optimum dengan menganalisis 

kelebihan dan kekurangan proses pemasangan dan interlocking dari berbagai macam bentuk paving block yang 

telah ada. Dalam menganalisis bentuk hexagonal sebagai bentuk paving paling optimum, metodologi penelitian 

dimulai dengan study pustaka, dan analisis perhitungan menggunakan SAP2000, Plaxis, Interlocking, dan pola 

pemasangan. Analisa hasil output SAP2000, output Plaxis, Interlocking, dan pola pemasangan, dapat 

disimpulkan bahwa, bentuk hexagonal merupakan bentuk yang paling optimum dengan fakta-fakta tentang 

keistimewaan bentuk hexagonal yang  mengunci pada permukaan perkerasan, proses pemasangan pola yang 

mudah hasil moment paving block ukuran 10 cm dengan hasil dari moment segi empat sebesar 201612,46 

kg/cm, segi enam sebesar 67464,09 kg/cm, segi delapan sebesar 67460,04 kg/cm, dan persegi panjang sebesar 

171363,84 kg/cm. Kemudian hasil dari deformasi yang dihasilkan segi empat sebesar -0,632 cm, segi enam 

sebesar -0,097 cm, segi delapan sebesar -0,10988 cm, dan persegi panjang sebesar -0,3554 cm. Deformasi 

lendutan tanah akibat perkerasan paving block, didapatkan hasil penurunan sebagai berikut segi empat sebesar 

5,21 cm, segi enam sebesar 3,38 cm, segi delapan sebesar 3,43 cm, dan persegi panjang sebesar 4,45 cm. Dari 

hasil analisis aspek kekuatan, aspek lendutan tanah, aspek interlocking dan proses pemasangan paving block 

dapat disimpulkan bahwa bentuk paving block hexagonal yang paling optimum.  

 

Kata Kunci : deformasi, interlocking, hexagonal, optimum, paving block. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Paving block sebagai bahan perkerasan 

dianggap memiliki keunggulan dibanding perkerasan 

jalan lainnya flexibel dan rigid antara lain 

pengerjaannya mudah, biayanya murah, 

perawatannya mudah, serta dapat memanfaatkan 

material lokal sebagai bahan dasar  pembuatan paving 

block. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

a. Penggunaan program SAP2000 untuk 

mengontrol aspek kekuatan dari momen dan 

deformasi yang terjadi pada paving akibat beban dan 

dorongan dari arah vertikal diatasnya. 

b. Penggunaan software Plaxis untuk 

mengetahui deformasi tanah akibat beban lapisan 

perkerasan diatasnya berdasarkan berbagai bentuk 

paving block. 

c. Mengontrol terjadinya pergeseran pada 

permukaan perkerasan paving lock, dan proses 

pemasangan dari berbagai macam bentuk paving 

block. 

Permasalahan yang akan dibahas pada batasan 

masalah adalah menganalisa data yang telah 

didapatkan yang kemudian data akan digunakan 

untuk menganalisa paving block hexagonal sebagai 

bentuk paling optimum pada perkerasan paving 

block. Batasan batasan yang digunakan penulisan 

tugas akhir adalah : 

 

Permasalahan yang akan dibahas pada batasan 

masalah adalah menganalisa data yang telah 

didapatkan yang kemudian data akan digunakan 

untuk menganalisa paving block hexagonal sebagai 

bentuk paling optimum pada perkerasan paving 

block. Batasan batasan yang digunakan penulisan 

tugas akhir adalah : 
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a. Klasifikasi penggunaan paving block 

menurut mutu paving SNI 02-0691-1996. 

b. Beban yang diasumsikan mengacu pada 

pedoman Manual Perkerasan Jalan dengan Alat 

Benkelman Beam No. 01/MN/BM/83. 

c. Menganalisa dengan program SAP2000 

dengan penggunaan permodelan grid only.  

d. Data tanah yang diasumsikan mengacu pada 

parameter tanah design Semarang-Purwodadi KM.16 

- KM.27. 

e. Menganalisa dengan program Plaxis, 

program ini hanya menampilkan pemodelan satu arah 

(2D) dan menggunakan model plane strain menerus 

ke belakang. 

f. Menganalisa pergeseran pada permukaan 

perkerasan paving lock, dan proses pemasangan dari 

berbagai macam bentuk paving block dengan 

penelitian langsung di lapangan. 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Membuktikan bahwa bentuk hexagonal 

sebagai bentuk yang paling optimum. 

b. Menentukan kelebihan dan kekurangan 

proses pola pemasangan dari berbagai macam bentuk 

paving block. 

c. Menentukan besarnya momen dan 

deformasi satuan paving block dengan menggunakan 

aplikasi SAP2000. 

d. Menentukan penurunan atau deformasi 

tanah dasar perkerasan paving block dengan 

menggunakan program komputer PLAXIS. 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian Terdahulu  

 

 Penelitian ini diperkuan oleh penelitian 

terdahulu antara lain:  

a. Pengaruh Bentuk Variasi Paving Block 

terhadap Kuat Tekan (Arie, 2012) yang menyatakan 

bahwa pengujian menggunakan compression 

machine, dan ultrasonic pulse velocity (UPV), hasil 

yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa bentuk 

paving block  segi enam yang paling optimum.  

b. Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan Paving 

Block dan Menentukan penurunan Tanah Dasar 

dengan Menggunakan Program Plaxis (Hendratama, 

2015). Untuk menentukan besarnya rutting (alur) 

pada lapis perkerasan yang direncanakan. 

Penggunaan PLAXIS bertujuan untuk mengetahui 

besarnya deformasi tanah akibat beban lapisan 

perkerasan diatasnya. 

 

 

METODOLOGI 

 

  Data penelitian ini diperoleh dari hasil 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data-data kearsipan yang 

diperoleh dari dari instansi terkait, serta data-data 

yang berpengaruh pada perencanaan. Data distribusi 

pembebanan masing-masing kendaraan sesuai 

“Manual Perkerasan Jalan dengan Alat Benkelman 

Beam No.01/MN/BM/83”. 

 

Tabel 1 Tabel data distribusi pembebanan. 

 

 

 

Kemudian data mutu paving SNI.03-0691-1996. 

Tabel 2 Tabel data mutu paving. 

 
 

 Dan data ukuran paving sesuai ukuran paving block 

yang beredar di pasaran yaitu paving segi empat, 

persegi panjang, segi enam, dan segi delapan. 

 

Tabel 3 Tabel bentuk dan ukuran paving block. 
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 Data tanah yang diasumsikan mengacu pada 

parameter tanah design Semarang-Purwodadi KM.16 

- KM.27.  

 

Tabel 4 Tabel data material Km.16-Km.27. 

 

 

 
Kemudian data primer, pengumpulan data ini 

dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dan 

data - data yang berasal dari survei langsung di 

lapangan dan wawancara langsung terhadap 

narasumber. Pengumpulan ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data tentang kelebihan dan kekurangan 

dari proses pemasangan dan interlocking. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Membuktikan Bahwa Bentuk Hexagonal sebagai 

Bentuk yang Paling Optimum. 

 

Sesuai dalam firman Allah (QS. An-Nahl 68-69) 

yang bermakna bahwa lebah dan sarang lebah 

mempunyai keajaiban yang luar biasa seperti fakta-

fakta sebagai berikut, sarang lebah berbentuk 

hexagonal, keteraturan sudut yang sangat akurat, 

hexagonal sebagai bentuk yang paling stabil, bentuk 

hexagonal memanfaatkan ruangan secara optimal, 

bentuk hexagonal dalam aspek ekonomi bangunan, 

bentuk hexagonal dalam aspek keindahan. Sudah 

jelas bukti fakta-fakta mengenai bentuk hexagonal 

atau segi enam yang merupakan bentuk paling 

optimum atau sempurna. Untuk itu merujuk dari 

landasan teori ini, maka penelitian mengenai 

pembuktian bentuk hexagonal sebagai bentuk yang 

paling optimum akan di uji melalui pengujian paving 

block bentuk hexagonal yang dibandingkan dengan 

bentuk segi empat, segi delapan dan persegi panjang. 

Pengujian ini terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek 

kekuatan, aspek lendutan tanah yang terjadi akibat 

perkerasan paving block diatasnya, aspek 

interlocking dan juga proses pemasangan dalam 

pembuatan pola perkerasan.   

 

Menentukan Kelebihan dan Kekurangan Aspek 

Interlocking dan Proses Pemasangan Pola Paving 

Block. 

Dalam aspek Interlocking atau penguncian antar 

paving block perlu digunakan suatu program untuk 

permodelan, yaitu program Sketchup. Dalam 

penggunaan program aplikasi Sketchup ini dapat 

langsung memodelkan bentuk paving block 

berdasarkan ukuran sebenarnya dan bentuk rangkaian 

pemasangan sesuai pola. Data yang di dapatkan 

berdasakan survei lapangan. Berikut  tabel hasil 

interlocking pada pola perkerasan paving block. 

 

Tabel 5 Tabel interlockin pada pola pekerasan paving 

block 

 

Dari data yang diperoleh dari survei lapangan dan 

pemodelan, didapatkan kesimpulan bahwa paving 
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block segi enam merupakan paving yang paling 

optimum.  

 

Aspek Kekuatan dengan Menentukan Besarnya 

Momen dan Deformasi Paving Block dengan 

Program SAP2000 

 Dari data sekunder  yang di dapat kemudian 

di analisis menggunakan program SAP2000, 

mendapatkan hasil output sebagai berikut:  

 

Tabel 6 Hasil Momen dan Deformasi Mutu Paving 

K-400 tebal 6cm. 

 

 

Tabel 7 Hasil Momen dan Deformasi Mutu Paving 

K-400 tebal 8cm. 

 

 

Tabel 8 Hasil Momen dan Deformasi Mutu Paving 

K-400 tebal 10cm 

 

 

Aspek Analisa Penurunan Tanah Dasar dengan 

Plaxis 

 

Dari data deformasi tiap satuan bentuk paving 

block dari hasil output SAP2000, di dapatkan hasil 

deformasi dari tebal 10cm, 8cm, dan 6cm. Karena 

hasil dari tiap ketebalan itu sebanding maka untuk 

menganalisis program Plaxis ini di gunakan satu 

sempel ketebalan dengan tebal 10cm, mendapatkan 

hasil output sebagai berikut 

 

Tabel 9 Tabel data perhitungan plaxis. 

 

 
 

PENUTUP 

 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil analisis aspek kekuatan, aspek 

lendutan tanah, aspek interlocking dan proses 

pemasangan paving block. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa  

1. Berdasarkan surat An-Nahl dan fakta-fakta 

tentang keistimewaan bentuk hexagonal 

membuktikan bahwa bentuk segi enam bentuk paling 

optimum 

2. Dari aspek interlocking dan proses 

pemasangan berdasarkan kelebihan dan kekurangan, 

yang diperoleh dari survei lapangan didapat bahwa 

bentuk segi enam yang paling optimum 

3. Pada Aspek kekuatan yang   di analisis 

menggunakan program  



Analisis Paving Block Hexagonal Sebagai Bentuk Paving Optimum 

 

136 
 

SAP2000 didapatkan hasil moment dari ketebalan 

paving block ukuran 10 cm sebagai berikut, moment 

segi empat sebesar 201612,46 kg/cm, segi enam 

sebesar 67464,09 kg/cm, segi delapan sebesar 

67460,04 kg/cm, dan persegi panjang sebesar 

171363,84 kg/cm. Didapatkan pula deformasi yang 

dihasilkan sebagai berikut segi empat sebesar -0,632 

cm, segi enam sebesar -0,097 cm, segi delapan 

sebesar -0,10988 cm, dan persegi panjang sebesar -

0,3554 cm. Berdasarkan besaran angka di atas 

menunjukan deformasi dari bentuk segi enam adalah 

-0,097 cm paling minimum. 

4. Pada Aspek hasil deformasi lendutan tanah 

akibat perkerasan paving block, yang di analisis 

menggunakan program Plaxis didapatkan hasil 

penurunan sebagai berikut segi empat sebesar 5,21 

cm, segi enam sebesar 3,38 cm, segi delapan sebesar 

3,43 cm, dan persegi panjang sebesar 4,45 cm. Hasil 

di atas menunjukan penurunan tanah akibat bentuk 

paving segi enam adalah yang paling minimum 

sebesar 3,38 cm.  

 

Saran 

 Perlu di lakukan penelitian lebih lanjut 

dengan aspek yang lain, untuk lebih membuktikan 

bahwa bentuk segi enam merupakan bentuk yang 

paling optimum 
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ABSTRAK: Di era globalisasi seperti saat ini, dengan perkembangan ilmu teknologi dan dengan meningkatkanya 

aktivitas penduduk di berbagai sektor di perkotaan memberikan dampak negatif  seperti permasalahan sampah. Salah satu 

hal yang juga menjadi permasalahan kota besar seperti Kota Palembang yang jumlah penduduknya semakin meningkat 

setiap tahunnya. Sebagaimana diketahui dengan pertambahan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan 

pertambahan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu sistem pengumpulan sampah yang ada saat ini juga perlu 

dilakukan evaluasi agar bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode 

survei dalam pengumpulan data primer menurut peraturan sampah perkotaan yaitu SNI 19-3964-1994, kemudian hasilnya 

akan ditampilkan dalam bentuk spasial (peta). Berdasarkan hasil survei dan analisis di lokasi penelitian, yaitu di wilayah 

bagian Timur Seberang Ilir Kota Palembang  masih banyak sekali kekurangan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) 

dan yang ada kondisinya sebagian besar sudah rusak dan bahkan  ada yang hilang. Selain itu masalah rute dan ritasi yang 

juga banyak terdapat kekeliruan dikarenakan belum didukung dengan kondisi  infrastruktur di jalan dengan tingkat 

kemacetan yang tinggi. Volume rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 2,82  liter/orang/hari. Untuk 

kebutuhan 10 tahun kedepan diproyeksikan membutuhkan 246 unit TPS yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di wilayah 

bagian Timur Seberang Ilir Kota Palembang dimana saat ini baru terdapat 40 unit.  Sedangkan untuk moda angkutan di 

tahun 2027 diproyeksikan membutuhkan 47 unit dimana saat ini baru terdapat 32 unit. 

 

Kata Kunci: Timbulan Sampah, Sistem Pengumpulan Sampah, Proyeksi Penduduk 

 

ABSTRACTS: In the current era of globalization, with the development of science and technology, the increase of 

population activity in various sectors in urban areas have negative impacts such as waste problems. One of the problem 

that a big city has is waste problem such as Palembang city whose population is increasing every year. As is known 

increase in population will be directly proportional to the increase in the volume of waste generated. In addition, the 

garbage collection system in Palembang also needs to be evaluated in order to serve the needs of the community as a 

whole. This study used survey method in collecting primary data according to urban waste regulations that is SNI 19-

3964-1994, then the result will be displayed in spatial form (map). Based on the results of the survey and analysis, that 

is in the eastern part of town Ilir Palembang City much less TPS (Temporary Disposal Site) and the existing condition is 

mostly damaged and even lost. In addition, the problem of route and rotation also experienced many errors because it is 

not supported by the condition of infrastructure on the road with a high level of traffic jam. The average volume of waste 

generated is 2.82 liters / person / day. For the next 10 years, it is estimated that 246 units of TPS are scattered in 6 sub-

districts in the eastern part of Ilir Palembang where currently there are only 40 units. While for the mode of transportation 

in 2027 is projected to require 47 units where currently there are only 32 units. 

 

Key Words: Waste Generation, Waste Colleting System, Population Projection 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari 

bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak   

berguna   lagi   dan   harus   dikelola   agar   tidak 

membahayakan  lingkungan  dan  melindungi  investasi 

pembangunan (SNI  19-2454-2002). Menurut Undang-

Undang Nomor18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan   

Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang  meliputi  
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pengurangan  dan  penanganan  sampah. Sistem   

pengelolaan   sampah   itu  sendiri   meliputi pewadahan, 

pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan. Di era 

globalisasi seperti saat ini, perkembangan ilmu teknologi 

dan meningkatnya aktivitas penduduk di  berbagai sektor 

di perkotaan, memberikan dampak negatif  atau masalah-

masalah yang sering terjadi setiap tahunnya, yaitu   

permasalahan   mengenai   pembuangan   sampah.  

Pertambahan  jumlah  penduduk  yang  mendiami  

suatu  wilayah  akan  berbanding  lurus  dengan  

pertambahan  sampah yang akan dihasilkan di suatu 

wilayah tersebut. Hal tersebut juga belum diiringi dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana yang disiapkan 

pemerintah untuk menampung lonjakan sampah yang 

ditimbulkan, sehingga  pelayanan yang sudah ada tidak 

dapat berjalan maksimal dan mengakibatkan menurunnya 

kualitas lingkungan (Ikhsandri, 2014). Sistem  

pengumpulan  sampah  meliputi  proses pewadahan dari 

sumber, pengumpulan di TPS hingga pengangkutan  akhir  

ke  TPA. Sebagaimana diketahui sistem pengumpulan 

sampah yang meliputi TPS dan sistem pengangkutan 

terkadang masih belum berjalan dengan maksimal. Sistem 

penanganan sampah kota yang ada sekarang masih 

mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai 

tempat pengelolaan sampah juga harus mendapat 

perhatian karena berhubungan dengan efisiensi waktu dan 

biaya terutama dalam hal sistem pengangkutan sampah 

(Ismeidi, 2009). 

Sistem pengangkutan sampah yang saat ini masih jauh 

dari kata memuaskan, dikarenakan masih minim sekali 

dan belum melayani dalam jumlah seharusnya. 

Sebagaimana diatur dalam SNI 03-3242-2008 untuk ritasi 

truk angkutan per hari dapat mencapai 4-5 kali untuk jarak 

tempuh di bawah 20 km, dan 2-4 kali untuk jarak tempuh 

20-30 km. Faktanya dikarenakan berbagai faktor, ritasi 

hanya 1-2 kali saja, salah satu contohnya yang terjadi di 

Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. Selain itu, 

terbatasnya jumlah TPS yang bisa menampung timbulan 

sampah juga memperparah keadaan sehingga banyak 

sekali ditemui sampah-sampah liar berserakan di pinggir 

jalan. Hal ini yang membuat sistem pengelolaan sampah 

menjadi terganggu dan menimbulkan banyaknya 

timbulan sampah yang belum terangkut. 

Seperti halnya Kota Palembang, yang merupakan 

ibukota  provinsi  Sumatera  Selatan  juga  mengalami 

berbagai permasalahan mengenai sampah, khususnya di 

wilayah bagian Timur Seberang Ilir Kota Palembang 

yaitu Kecamatan   Ilir   Timur   II,   Kecamatan   Kalidoni, 

Kecamatan  Kemuning,  Kecamatan  Sako,  Kecamatan 

Sematang Borang, dan Kecamatan Sukarame. 

Berdasarkan   hasil   rangkuman   berita   yang diperoleh 

dari media cetak, pada umumnya permasalahan yang 

terjadi di wilayah bagian Timur Seberang Ilir Kota 

Palembang yaitu kurangnya fasilitas penampung sampah 

sementara (TPS) dan pelayanan pengangkutan sampah 

dari instansi pemerintah yang dinilai kurang efektif. Hal 

ini menyebabkan munculnya berbagai titik lokasi TPS liar 

yang membuat kondisi pemukiman menjadi tidak sehat 

yang  berakibat  menurunnya  kualitas  kebersihan  dan 

kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan permasalahan    

tersebut,    maka penelitian ini dilakukan sebagai bahan 

evaluasi untuk mengetahui  tolak  ukur  standar  pelayanan  

yang  telah dilakukan oleh instansi pemerintah (Dinas 

Kebersihan Kota/DKK) serta diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan   perencanaan   sistem   pengumpulan   di   

masa mendatang agar lebih maksimal dan terutama 

melayani masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan 

latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung besar volume timbulan sampah 

eksisting 

2) Mengevaluasi kondisi eksisting sistem 

pengumpulan sampah. 

3) Merencanakan kebutuhan sistem pengumpulan yang 

terdiri dari TPS dan sistem pengangkutan untuk 10 

tahun kedepan 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah bagian 

Timur  Seberang  Ilir  Kota  Palembang  yang  meliputi 

Kecamatan   Sukarame,   Kecamatan   Ilir   Timur   II, 

Kecamatan  Kemuning,  Kecamatan  Sematang  Borang, 

Kecamatan Kalidoni, dan Kecamatan Sako. 

Data primer yang akan dikumpulkan yaitu : 

1) Pengukuran Timbulan 

Menggunakan metode yang mengacu pada SNI 19-

3694-1994. Untuk pengukuran timbulan sampah 

dengan memasukkan sampel kedalam bak contoh 

ukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm,  yang akan dikonversi 

dalam satuan liter. Sedangkan jumlah pengambilan 

sampel berjumlah 300 KK atau 300 rumah 

berdasarkan kategori pada SNI 19-3694-1994 yaitu 

kota metropolitan.  

Volume timbulan sampah (liter/orang/hari): 

 
𝑣𝑜𝑙.𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟
   (1) 

 

Jumlah TPS (unit) : 

 
𝑣𝑜𝑙.𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

𝑣𝑜𝑙.𝑇𝑃𝑆 𝑥 1,2 𝑥 𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
     (2) 

 

Jumlah Dump Truk (unit) : 

 
𝑣𝑜𝑙.𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

6 𝑥 1,2 𝑥 𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
      (3) 

 

2) Kondisi TPS eksisting 

Berdasarkan   observasi   langsung   di   lokasi 

penelitian,   dimana   membandingkan   secara   

langsung kapasitas TPS dengan volume sampah yang 
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dihasilkan serta kondisi fisik (bentuk, sifat, jenis 

bahan) TPS eksisting yang ada dengan mengacu 

kepada SNI 19-2454-2002. 

3) Wawancara dan dokumentasi 

Melakukan wawancara kepada masyarakat yang 

berada di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi 

TPS eksisting  serta  pelayanan  dari  dinas  terkait  

mengenai layanan   sampah,   juga   melakukan   

wawancara   untuk mengetahui   tingkat   pengetahuan   

masyarakat   terhadap sistem  pengelolaan  sampah  

yang  ada.  Selain  itu  juga dokumentasi berupa foto-

foto di lokasi penelitian. 

 

 Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dari 

instansi terkait (seperti Bapedda, DKK, BLH, BPS) yang  

menyediakan data-data yang diperlukan. Data sekunder  

yang dimaksud adalah peta lokasi, demografi penduduk,  

kondisi eksisting moda yang digunakan untuk 

operasional, serta   rute   dan   ritasi   moda   yang   

digunakan   untuk operasional. Pengolahan  data  yang  

dimaksud  adalah  untuk  menghitung  besarnya    volume  

rata-rata  dan  timbulan  sampah yang ada pada lokasi 

penelitian serta melakukan  evaluasi  sistem  pengelolaan  

sampah  pada  lokasi  yang  meliputi kondisi TPS 

eksisting, moda operasional, rute  angkutan , dan jadwal 

pengangkutan dengan  mengacu kepada proyeksi 

timbulan sampah yang didapat dari hasil proyeksi 

penduduk 

 

 
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel Sampah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam evaluasi sistem pewadahan sampah dibagi 

menjadi : 

a. Permanen 

Sampah  dibuang  pada  bak  sampah  yang  disiapkan 

pemilik  rumah  di  depan  rumah  atau  ada  juga  yang 

digantung  pada  pagar  rumah,  untuk  keumdian  akan 

dibawa  petugas  kebersihan /  pihak  swasta /  pihak 

komplek  perumahan  menggunakan  gerobak /  motor 

sampah menuju TPS terdekat. Biasanya pemilik rumah 

dikenakan tarif retribusi sampah setiap bulannya. 

b. Semi Permanen 

Sampah dibuang pada kantong plastik yang disiapkan 

pemilik rumah, untuk kemudian dibawa langsung secara 

individu menuju bak sampah terdekat. 

c. Non Permanen  

Sampah dibuang pada kantong plastik / kardus yang 

disiapkan   pemilik   rumah,   untuk   kemudian   dibawa 

langsung secara individu menuju bak sampah terdekat.  

Konstruksi  TPS  yang  ada di  lokasi  penelitian 

umumnya terdiri dari tiga jenis,  yaitu bak  komunal, 

transfer depo, dan bak kontainer. Berikut ini adalah data 

kondisi TPS eksisting pada lokasi penelitian tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Survei TPS Eksisting 

Kecamatan Bak Komunal 

(unit) 

Transfer 

Depo 

(unit) 

Kontainer 

(unit) 

Ilir Timur II 11 3 1 

Sematang 

Borang 

1 1 0 

Sukarame 3 1 6 

Kalidoni 0 0 2 

Kemuning 8 1 0 

Sako 2 0 0 

TOTAL 25 6 9 

 

 Dari hasil survei kondisi TPS eksisting di lokasi 

penilitian, dapat disimpulkan beberapa kendala yang ada, 

diantaranya : 

1) Terdapat 10 bak TPS dari 40 total bak TPS yang 

tidak  cukup  menampung  volume  sampah  yang  

ditampung  perhari 

2) Terdapat 2 bak TPS dalam kondisi  pecah / bocor 

3) Terdapat TPS liar dengan total ± 13 buah 

 

Berdasarkan  hasil  survei  lapangan,  untuk  rute 

angkutan yang ada di lapangan dengan yang tertera pada 

DKK, masih banyak yang tidak sesuai dikarenakan ada 

beberapa sopir yang mengambil sampah di rute yang 

bukan seharusnya dan banyak ditemukan juga bahwa ada 

rute yang sengaja dihilangkan atau dilewatkan. Selain itu, 

masalah durasi ritasi yang terlalu lama dikarenakan jarak 

TPA yang cukup jauh sehingga operasional pengangkutan 

sampah hanya dapat dilakukan dua kali dalam satu hari 

operasional, yakni pada pagi hari dan kemudian sore hari. 

 Beban kerja sopir truk dan rute masing-masing truk   

pengangkut   yang   tidak   sama,   memerlukan  

perencanaan  terintegrasi   mengenai  rute  dan  jadwal  

masing-masing  truk  dalam  mengangkut  sampah  agar  

masing-masing sopir truk mempunyai beban kerja yang 

sama. 

 

Tabel 2. Moda Angkutan Sampah Eksisting 

Kecamatan Dump 

Truk(unit) 

Amroll 

Truk 

(unit) 

Container 

(unit) 
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Ilir Timur II 8 1 - 

Sematang 

Borang 

2 - - 

Sukarame 8 - - 

Kalidoni 2 2 - 

Kemuning 4 1 - 

Sako 3 1 - 

TOTAL 27 5 - 

 

Pengukuran volume timbulan sampah pada lokasi 

penelitian tabel 3. menggunakan sampel sampah domestik 

perhari dari setiap kecamatan yang ada dengan cara 

sampah domestik  terlebih  dahulu  dipisahkan  di  

sumbernya (organik dan non-organik) dengan 

membagikan dua jenis kantong  kepada  setiap  sampel  

(KK).   

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Volume Sampah Perumahan 

dengan Satuan Liter/Orang/Hari 

Jenis 

Perumahan 

Rata-rata 

Vol. Sampah 

Organik  

Rata-rata 

Vol. Sampah 

Non Organik  

Vol. 

Sampah  

Permanen 0,71 0,94 1,65 

Semi 

Permanen 
1,24 1,03 2,27 

Non 

Permanen 
1,46 0,97 2,43 

 

 
Gambar 2. Grafik Hasil Pengukuran Volume Sampah 

Peurmahan 

 

Menurut  SNI  19-3964-1994  jumlah  sampel  

pengukuran  timbulan sampah  perumahan  untuk  

kategori  kota  metropolitan  adalah 200-300 Kepala 

Keluarga (KK). Sedangkan Kota  Palembang memiliki 15 

kecamatan dan untuk wilayah  bagian timur seberang ilir 

dibagi menjadi 6 kecamatan,sehingga sampel yang 

digunakan berkisar 120 Kepala  Keluarga (KK) dengan 

masing-masing kecamatan terdiri  dari 20 sampel (KK) 

yang terbagi menjadi sampel sampah  rumah permanen, 

semi permanen, dan non permanen 

Hasil pengukuran volume sampah domestik (m³)  

menggunakan bak contoh (ukuran 20 cm x 20 cm x 100 

cm) dari sampah organik dan non organik yang didapat 

dari  perumahan  non  permanen,  semi  permanen,  dan 

permanen. Volume sampah kemudian dikonversi menjadi 

liter sesuai dengan SNI 19-3964-1995 mengenai metode 

pengukuran timbulan sampah (liter/orang/hari). Sampah 

dipadatkan terlebih dahulu untuk kemudian dihentakkan 

sebanyak  tiga  kali  sebelum  diukur  pada  bak  contoh 

menggunakan mistar ukur. Pentingnya untuk mengetahui 

volume timbulan sampah yaitu untuk merencanakan 

sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah agar 

sesuai dengan karakteristik penduduk (Wardiha, 2009) 

Untuk mendapatkan perhitungan besarnya timbulan 

sampah di waktu yang akan datang sangat erat kaitannya 

dengan jumlah penduduk di waktu yang akan datang. 

Untuk itu harus diprediksi jumlah penduduk yang akan 

datang dengan proyeksi penduduk. Metode yang 

digunakan Mathematical Method. 

 

Tabel 4. Proyeki Penduduk Tahun 2017 dan 2027 

Kecamatan Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

Proyeksi 

Tahun 

2017 

(jiwa) 

Proyeksi 

Tahun 

2027 

(jiwa) 

Ilir Timur II 0,52 88885 90460 

Sematang 

Borang 

0,97 68754 185857 

Sukarame 1,22 113706 128365 

Kalidoni 1,22 93323 105354 

Kemuning 1,22 38352 43297 

Sako 3,01 174168 234295 

 

Sebelum menghitung rencana kebutuhan sistem 

pengumpulan, dilakukan penghitungan volume timbulan 

sampah rata-rata eksisting dan proyeksi volume timbulan 

sampah rata-rata 10 tahun kedepan. 

 

Tabel 5. Proyeksi Kebutuhan TPS 10 Tahun Kedepan 

Kecamatan Vol. Rata-

rata 

Eksisting 

(m3/hari) 

Proyeksi 

Vol.sampah 

10 tahun 

kedepan 

(m3/hari) 

Proyeksi 

Kebutuhan 

TPS 

(Unit) 

Ilir Timur II 475,89 524,12 58 

Sematang 

Borang 

108,15 122,10 14 

Sukarame 491,15 660,71 73 

Kalidoni 320,65 361,99 40 

Kemuning 242,20 255,10 28 

Sako 263,15 660,71 73 

Setelah mendapatkan proyeksi rencana kebutuhan 

TPS 10 tahun kedepan, maka bisa dibuat peta rencana 

sebaran TPS rencana pada tahun 2027 dengan mengacu 

pada peraturan SNI 19-2454-2002 yang menimbang 

berbagai faktor seperti luas lahan yang tersedia untuk TPS 

rencana, kepadatan penduduk dan tingkat penyebaran 

rumah, serta kondisi sarana penghubung.  
 

Tabel 6. Perbandingan Jumlah TPS Eksisting dengan 

Hasil Proyeksi 10 Tahun Kedepan 
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Kecamatan TPS Eksisting 

(unit) 

Proyeksi Kebutuhan 

TPS (Unit) 

Ilir Timur II 15 58 

Sematang 

Borang 

2 14 

Sukarame 10 73 

Kalidoni 2 40 

Kemuning 9 28 

Sako 2 73 
 

Penempatan lokasi TPS rencana juga dilakukan 

dengan asumsi bahwa tidak ada penolakan dari 

masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPS rencana. 

Sedangkan rencana TPS yang akan disediakan berupa 

kontainer dengan kapasitas 6 m3. 

Setelah melakukan perhitungan, dengan pertimbangan 

semakin kecil jumlah ritasi yang terjadi berdampak akan 

semakin banyak dibutuhkannya moda angkutan untuk 

mengurangi potensi munculnya TPS liar akibat tidak bisa 

diangkutnya sampah. Sebagaimana diketahui biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelian moda angkutan baru 

tidaklah murah. Sehingga solusi yang ditempuh dengan 

mempercepat jumlah ritasi yang ada. Hal ini juga 

berdasarkan (Damanhuri, 2008) yang ritasi truk angkutan 

per hari dapat mencapai 4-5 kali untuk jarak tempuh di 

bawah 20 km, dan 2-4 rit untuk jarak tempuh 20-30 km, 

yang pada dasarnya akan tergantung waktu per ritasi 

sesuai kelancaran lalu lintas, waktu pemuatan, dan 

pembongkaran sampahnya.  

 

Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan Moda Angkutan 10 Tahun 

Kedepan 

Kecamatan Vol. Rata-

rata 

Eksisting 

(m3/hari) 

Proyeksi 

Vol.sampah 

10 tahun 

kedepan 

(m3/hari) 

Proyeksi 

Kebutuhan 

Moda 

Angkutan 

(Unit) 

Ilir Timur II 475,89 524,12 11 

Sematang 

Borang 

108,15 122,10 3 

Sukarame 491,15 660,71 14 

Kalidoni 320,65 361,99 8 

Kemuning 242,20 255,10 5 

Sako 263,15 660,71 6 

 

Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pengoperasian sarana angkutan sampah 

kemungkinan penggunaan stasiun atau depo container 

layak diterapkan sehingga bisa mengurangi penambahan 

moda angkutan dan meningkatkan jumlah ritasi (Hidayat, 

2013). Untuk itu direncanakan untuk 10 tahun kedepan 

jumlah ritasi yang bisa dilakukan dalam 1 hari menjadi 4 

kali, terbagi menjadi pagi-siang sebanyak 2 ritasi dan 

siang-malam sebanyak 2 ritasi. Rencana moda angkutan 

yang akan digunakan berupa dump truck dengan kapasitas 

8 m3 dan rute rencana pengambilan sampah dapat dilihat 

pada gambar 3. 

 

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Moda Angkutan Eksisting 

dengan Hasil Proyeksi 10 Tahun Kedepan 

Kecamatan Jumlah Moda 

Angkutan 

Eksisting (unit) 

Proyeksi 

Kebutuhan Moda 

Angkutan (unit) 

Ilir Timur II 9 11 

Sematang 

Borang 

2 3 

Sukarame 8 14 

Kalidoni 4 8 

Kemuning 5 5 

Sako 4 6 

 

Gambar 3. Peta Rencana Rute Moda Angkutan Sampah 

Untuk Proyeksi 10 Tahun Kedepan 

 

Berdasarkan Standar Layanan Minimal oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebutkan 80% 

sampah yang diterima dapat dilayani pada sistem 

pengumpulan (TPS), sistem pengangkutan (moda 

angkutan), dan pembuangan akhir (TPA) sedangkan sisa 

20% menjadi target upaya mereduksi sampah di 

sumbernya agar timbulan sampah yang dihasilkan di TPS 

ataupun di TPA dapat mengalami penurunan. Upaya 

mereduksi sampah dapat dilakukan secara swasta, pribadi 

ataupun resmi dari pemerintah atau instansi terkait. 

Misalnya dengan mengaktifkan Bank Sampah dan TPS 

3R, dimana keduanya memberikan dampak positif untuk 

mengubah sampah (barang yang tidak bernilai) menjadi 

barang yang bernilai dan selain itu juga mengurangi bobot 

timbulan sampah yang ada (Beni, 2014). 

Untuk itu pada tahun 2027 direncanakan bahwa di 

wilayah bagian timur seberang ilir sudah memiliki dan 

mengaktifkan peran dari Bank Sampah dan TPS 3R, 

dimana yang saat ini belum ditemukan di lapangan. Bank 

sampah dan TPS 3R bisa dimulai dari tingkat kelurahan 

yang didukung oleh setiap Camat dan Lurah setempat 

untuk melakukan pengawasan dan pemberian edukasi 

serta ajakan untuk menabung di bank sampah. Selain itu 

juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, 

dan SMA untuk mengaktifkan peran Bank Sampah. 
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KESIMPULAN 

 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu : kondisi eksisting 

TPS yang ada belum memenuhi kriteria dalam hal 

kapasitas yang tidak sesuai dengan volume timbulan 

sampah, sistem pengangkutan eksisting hanya dapat 

beroperasi sebanyak 2 rit/hari. Permasalahan lainnya ada 

beberapa sopir yang mengambil sampah di rute yang 

bukan seharusnya, dan ada juga rute yang dihilangkan 

atau dilewatkan, volume rata-rata timbulan sampah yang 

dihasilkan per KK (5 orang) adalah 2,82 liter/orang/hari 

dimana yang cenderung lebih banyak menghasilkan 

timbulan sampah pada perumahan permanen berupa 

sampah non organi, proyeksi kebutuhan TPS rencana di 

tahun 2027 di lokasi penelitian yaitu berjumlah 246 unit 

sedangkan jumlah moda angkutannya yang diperlukan 

yaitu 47 unit yang sesuai dengan volume sampah yang 

dihasilkan. 
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ABSTRAK: Perencanaan ruas jalan sendiri harus berdasarkan analisa yang tepat sehingga jalan tersebut layak dan laik 

pakai. Salah satu perlengkapan jalan adalah median; bagian tengah jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas 

yang berlawanan arah (Bina Marga, 2004). Untuk memfasilitasi perpindahan jalur pada ruas jalan maka biasanya 

dilakukan bukaan median. Namun perencanaan bukaan median ini kerap kali malah menimbulkan permasalahan 

transportasi. Pada kawasan yang akan dibangun, yaitu Citraland Palembang yang terletak di Jl. Mayjend Yusuf 

Singadekane akan dibuat bukaan median. Diketahui VCR pada ruas Jl. Mayjend Yusuf Singdekane (arah simpang PGN) 

sebesar 0,526 dan pada ruas Jl. Mayjend Yusuf Singadekane (arah simpang TPA) sebesar 0,508. Setelah dievaluasi untuk 

bukaan median tersebut diketahui bahwa tundaan lalu lintas yang terjadi pada bukaan median tersebut adalah 1,763 

detik/SMP dengan waktu antrian sebesar 1,28925 detik/SMP. 

 

Kata Kunci: ruas jalan, bukaan median, VCR, tundaan, waktu antrian 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perencanaan ruas jalan sendiri harus berdasarkan 

analisa yang tepat sehingga jalan tersebut layak dan laik 

pakai. Salah satu perlengkapan jalan adalah median; 

bagian tengah jalan yang secara fisik memisahkan arus 

lalu lintas yang berlawanan arah (Bina Marga, 2004). 

Untuk memfasilitasi perpindahan jalur pada ruas jalan 

maka biasanya dilakukan bukaan median. Namun 

perencanaan bukaan median ini kerap kali malah 

menimbulkan permasalahan transportasi, seperti yang 

dilansir dalam beberapa media; Pro Kaltim (Minggu, 24 

Januari 2016) dalam tajuk beritanya menyebutkan bahwa 

“Bukaan Median Jalan Dievaluasi, Kerap Picu 

Kemacetan”, lalu dalam Berita Musi (Senin, 21 Maret 

2016) diberitahukan bahwa beberapa u-turn 

menyebabkan kemacetan sehingga harus ditutup dan 

upaya untuk mengatasi kemacetan karena bukaan median 

ini  hanyalah dengan cara uji coba buka-tutup. 

Dari hal tersebutlah, maka dilakukan penelitian 

mengenai bukaan median. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini metode uji coba buka-tutup dapat ditiadakan 

dan didapatkan analisa terhadap tingkat pelayanan jalan 

tersebut. 

 

 

 

METODOLOGI 

 

Peran Putaran Balik (U-Turn) Dalam Arus Lalu Lintas 

 

Menurut Muhammad Kassan (2005) u-turn adalah 

salah satu cara pemecahan dalam manajemen lalu lintas 

jalan arteri kota. U-turn diizinkan pada setiap bukaan 

median, kecuali ada larangan dengan tanda lalu lintas. 

Perencanaan lokasi putaran balik harus memperhatikan 

aspek-aspek perencanaan geometri jalan dan lalu lintas, 

yaitu fungsi jalan, klasifikasi jalan, lebar median, lebar 

lajur lalu lintas, lebar bahu jalan, volume lalu lintas per-

lajur, jumlah kendaraan berputar balik per menit. 

Putaran balik diijinkan pada lokasi yang memiliki 

lebar jalan yang cukup untuk kendaraan melakukan 

putaran tanpa adanya pelanggaran/kerusakan pada bagian 

luar perkerasan. Putaran balik seharusnya tidak diijinkan 

pada lalu lintas menerus karena dapat menimbulkan 

dampak pada operasi lalu lintas, antara lain berkurangnya 

kecepatan dan kemungkinan kecelakaan. Perencanaan 

putaran balik dapat dilaksanakan apabila memenuhi 

persyaratan-persyaratan pada ketentuan teknis berikut. 

Perencanaan putaran balik pada lokasi yang tidak 

memenuhi persyaratan harus dilengkapi dengan studi 

khusus yang mengantisipasi kemungkinan dampak lalu 

lintas yang akan timbul. 
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Bukaan Median Untuk Putaran Balik 

 

Bukaan median direncanakan untuk mengakomodasi 

kendaraan agar dapat melakukan gerakan putaran balik 

pada tipe jalan terbagi serta dapat mengakomodasi 

gerakan memotong dan belok kanan. Bukaan median 

untuk putaran balik dapat dilakukan pada lokasi diantara 

persimpangan untuk mengakomodasi gerakan putaran 

balik yang tidak disediakan di persimpangan, juga pada 

lokasi di dekat persimpangan untuk mengakomodasi 

gerakan putaran balik yang akan mempengaruhi gerakan 

menerus dan gerakan berbelok di persimpangan. Putaran 

balik dapat direncanakan pada lokasi dengan median yang 

cukup lebar pada pendekat jalan yang memiliki sedikit 

bukaan.  Lokasi dimana terdapat ruang aktifitas umum 

penting seperti rumah sakit atau aktifitas lain yang 

berkaitan dengan kegiatan jalan dapat dijadikan lokasi 

bukaan median. Bukaan untuk tujuan ini diperlukan pada 

jalan dengan kontrol akses dan/ atau pada jalan terbagi 

dengan volume lalu lintas rendah, dan juga lokasi pada 

jalan tanpa kontrol, merupakan akses dimana bukaan 

median pada jarak yang optimum disediakan untuk 

melayani pengembangan daerah tepinya (frontage) dan 

meminimumkan tekanan untuk bukaan median di 

depannya dapat dijadikan lokasi bukaan median. Jarak 

antar bukaan sebesar 400 sampai 800 meter dianggap 

cukup untuk beberapa kasus. 

Arus lalu lintas yang padat dan kegiatan di samping 

jalan, mengakibatkan terjadi interaksi antara kondisi 

lingkungan dan kondisi jalan, adanya interaksi akan 

menimbulkan konflik bagi pengguna lalu lintas, adanya 

perbedaaan kemampuan pengendara dapat juga 

menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas. Jika arus lalu 

lintas meningkat pada suatu ruas jalan tertentu, maka 

waktu tempuh dapat dipastikan bertambah karena 

kecepatan menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

besarnya waktu tempuh pada ruas jalan sangat tergantung 

dari kecepatan, dikarenakan kecepatan dipengaruhi oleh 

besarnya arus dan kapasitas ruas jalan tersebut. 

 

Prosedur Perencanaan Putaran Balik 

 

Dalam perencanaan putaran balik diperlukan prosedur 

sebagai tahapan sehingga dalam proses perencanaannya 

dikarenakan ada beberapa syarat–syarat yang harus 

dipenuhi sehingga menjadi putaran balik yang benar 

seperti yang diatur dalam pedoman putaran balik. Banyak 

tahapan yang dibuat untuk merencanakan putaran 

balik,maka dibuatla tahapan – tahapan tersebut dalam 

bagan.  

Berikut bagan prosedur perencanaan putaran balik 

sesuai pedoman perencanaan putaran balik (u-turn) No: 

06/BM/2005. 

 

Gambar 1. Bagan Alur Perencanaan Putaran Balik 

 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Kendaraan Rencana 

 

Kendaraan rencana merupakan kendaraan bermotor 

yang dipilih dan digunakan untuk tipe perancangan 

kendaraan pada bukaan median, dimana berat, dimensi, 

dan karakter operasional digunakan untuk menetapkan 

bentuk kontrol perancangan bukaan median sekaligus 

putaran balik sehingga mencukupi pemakaian oleh 

kendaraan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh dimensi dan 

jejak berputar minimum roda kendaraan yang akan 

melalui suatu bukaan median dan juga berpengaruh 

terhadap jari-jari lengkung dan lebar perkerasan pada 

putaran balik yang sesuai dengan kendaraan yang 

direncanakan akan melewati perancangan putaran balik 

tersebut. 
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Dimensi kendaraan rencana pada jalan perkotaan yang 

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan bukaan 

median dan putaran balik dipilih sesuai dengan pedoman 

perencanaan putaran balik No. 06/BM/2005 yang 

disajikan pada Tabel berikut. 

 

 
Tabel 1. Dimensi kendaraan rencana jalan perkotaan 

Kendaraan 

Rencana 
Simbol 

Dimensi 

Kendaraan 

Dimensi 

Tonjolan Radius 

Putar 

Minimum 

Radius 

Tonjolan 

Minimum 
(m) (m) 

T L P Dpn Blkg (m) (m) 

Truk As 

Tunggal 
SU 4,1 2,4 9,0 1,1 1,7 12,8 8,6 

City Transit 

Bus 
CB 3,2 2,5 12,0 2,0 2,3 12,8 7,5 

Bus 

Gandeng 
A-BUS 3,4 2,5 18,0 2,5 2,9 12,1 6,5 

 

 

Gambar 2. Kendaraan truk as tunggal 
 

 

 

Gambar 3. Kendaraan city transit bus 

 

 

  

Gambar 4. Kendaraan bus gandeng  

 

 

Dimensi kendaraan rencana untuk jalan luar kota yang 

digunakan dalam perencanaan bukaan median dan 

putaran balik dipilih sesuai dengan pedoman perencanaan 

putaran balik No. 06/BM/2005 . 

 

 

 

Tabel 2. Dimensi Kendaraan Rencana Jalan Luar Kota 

Kendaraan 

Rencana 

Dimensi 

Kendaraan 
Tonjolan Radius Putar Radius 

Tonjolan  
(m) (m) (m) 

T L P Dpn Blkg Dpn Blkg (m) 

Kend. 

Kecil 
1,3 2,1 5,8 0,9 1,5 4,2 7,3 7,8 

Kend. 

Sedang 
4,1 2,6 12 2,1 2,4 7,4 13 14,1 

Kend. 

Berat 
4,1 2,6 21 1,2 0,9 2,9 14 13,7 

 

 

Gambar 8. Jari-jari putaran kendaraan  

 

Kebutuhan Lebar Median Ideal Berdasarkan Radius 

Putar Kendaraan Rencana 

 

Lebar median ideal berdasarkan radius putar 

kendaraan rencana yang digunakan pada perencanaan 

putaran balik sesuai dengan pedoman perencanaan 

putaran balik No. 06/BM/2005 untuk lebar median yang 

ideal apabila gerakan u-turn dari lajur dalam ke bahu jalan 

(4/2D). Apabila dibuat lajur khusus putaran balik, maka 

lebar sebelum lajur khusus harus ditambah sebesar 2,75 m 

seperti yang disajikan dalam Tabel berikut. 

 
Tabel 3. Kebutuhan lebar median apabila gerakan putaran balik 
dari lajur dalam ke lajur kedua jalur lawan dengan penambahan 

lajur khusus 

Lebar lajur 

(m) 

Kend. 

kecil 

Kend. 

sedang 

Kend. 

besar 

Panjang kendaraan rencana 

5,8 m 12,1 m 21 m 

Lebar median ideal (M) 

3,5 6,5 17,5 18,5 

3 7,5 18,0 20,0 

2,75 8,0 18,5 21,0 
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Gambar 9. Putaran balik di tengah ruas dengan gerakan putaran 

balik dari lajur dalam ke lajur kedua Jaur lawan dengan 
penambahan lajur khusus 

 

 

Bukaan Median 

 

Persyaratan bukaan median sesuai dengan pedoman 

perencanaan putaran balik No. 06/BM/2005 disajikan 

pada Gambar 6.16 berikut. 

 

 

Gambar  10. Bukaan median 

 
Tabel 4. Persyaratan Bukaan Median 

Kendaraan rencana L (m) 

Kendaraan kecil 4,5 

Kendaraan sedang*) 5,5 

Kendaraan berat 12 
*) Untuk jalan perkotaan 

 

 

Pemilihan Jenis Putaran Balik 

 

Pemilihan jenis putaran balik serta persyaratannya 

sesuai dengan pedoman perencanaan putaran balik No. 

06/BM/2005. Tata guna lahan daerah perkotaan dengan 

aktivitas umum (Rumah sakit, perkantoran, perdagangan, 

sekolah, jalan akses, pemukiman) memiliki kriteria lokasi 

dengan lebar median memenuhi kriteria lebar median 

dengan gerakan putaran balik dari lajur dalam ke lajur 

kedua jalur lawan. Volume lalu lintas jalur A tinggi dan B 

sedang. Frekuensi perputaran lebih besar dari 3 perutaran 

per menit.  

 

Waktu Antrian Yang Ditimbulkan 

 

Panjang antrian di lajur tepi pada jalur kendaraan 

sebelum melakukan gerakan putaran balik dihitung 

berdasarkan persamaan tundaan lalu lintas (DT) berikut:  

 

DT = 2 + 2,68982 x DS – ( 1 – DS ) x 2 

 

Pada jalan 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D) dihitung waktu 

antrian berdasarkan permasaan berikut :  

 

Waktu antrian = -1,29706+0,09778(DT) 

+0,00214 (Volume) 

 

 

 

Gambar 11. Putaran balik di tengah ruas dengan gerakan 

putaran balik dari lajur dalam ke lajur kedua Jaur lawan dengan 

penambahan lajur khusus 

 

Berdasarkan persamaan (1) dan persamaan (2) dengan 

volume kendaraan 1128 SMP/Jam didapat waktu tundaan 

lalu lintas (DT) sebelum beroperasi selama 1.763 

detik/SMP dan waktu antrian selama 1,28925 detik/SMP, 

sedangkan ketika bukaan median telah beroperasi dengan 

volume kendaraan 2258 SMP/Jam didapat waktu tundaan 

lalu lintas (DT) selama 3,3204 detik/SMP dan waktu 

antrian 3,860 detik/SMP. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pada 

peraturan Bina Marga No.06/BM/2005, dalam analisa ini 

dapat disimpulkan yaitu :  

(1) Bukaan putaran balik dipergunakan untuk 

kendaraan sedang seperti bus kota, truk engkel, 

dan lain lain.  

(2) Lebar median ideal apabila dibuat lajur khusus 

putaran balik, maka lebar sebelum lajur khusus 

harus ditambah sebesar 2,75 m.  

(3) Radius minimum putaran balik setengah dari 

lebar median total setelah ditambah lajur khusus, 

dengan panjang minimum lajur khusus 60 m.  

(4) Jenis putaran balik yang memiliki kriteia lokasi 

dengan lebar median memenuhi krite ia dengan 

gerakan putaran balik dari lajur dalam ke lajur 

kedua jalur lawan, dengan volume laulintas jalur 

A tinggi dan B sedang yang memiliki frekuensi 

perputaran lebih besar dari 3 perputaran per 

menit (Gambar 2).  

(5) Sebelum bukaan median beroperasi, volume 

kendaraan 1128 SMP/Jam dengan waktu tundaan 

lalu lintas (DT) selama 1.763 detik/SMP dan 

waktu antrian selama 1,28925 detik/SMP.  

(6) Pada saat bukaan median telah beroperasi, 

volume kendaraan 2258 SMP/Jam dengan waktu 

tundaan lalu lintas (DT) selama 3,3204 

detik/SMP dan waktu antrian selama 3,860 

detik/SMP. 

Jalur A 

Jalur B 

(1) 

(2) 
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SARAN 

 

Berdasarkan simulasi kinerja, membuat U-turn dan 

bukaan jalan langsung pada Jalan Mayjen Yusuf 

Singadekane serta telah beroperasinya Fly Over Simpang 

Keramasan memperlihatkan hasil yang signifikan dalam 

meningkatkan kinerja lalu lintas Jalan Mayjen Yusuf 

Singadekane, maka disarankan agar pembangunan 

dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas jalan 

Mayjen Yusf Singadekane meningkat. 
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ABSTRAK: Transportasi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, di dalam jaringan transportasi, 

persimpangan merupakan titik rawan akan terjadinya kemacetan lalu lintas oleh adanya masalah pergerakan arus, 

dengan permasalahan  antar kendaraan tersebut, maka menyebabkan kemacetan di SP. Bandara – SP. Tanjung 

Api- Api sehingga terjadinya penurunan kapasitas di persimpangan, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk 

memaksimalkan kapasitas dan kinerjanya dengan tetap memperhatikan keselamatan para pengendara dan pejalan 

kaki. Pengaturan lampu lalu lintas yang kurang tepat dapat mengganggu kelancaran sistem lalu lintas secara 

keseluruhan seperti bertumpuknya kendaraan pada satu atau beberapa ruas jalan. Oleh karena itu kondisi simpang 

tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui kinerja persimpangan dengan dibangunnya Fly Over pada daerah SP. 

Bandara – SP. Tanjung Api-Api dan juga Light Rail Transit (LRT) . Studi analisa dampak lalu lintas pembangunan 

Fly Over SP. Bandara – SP. Tanjung Api- Api perhitungan mengunakan analisa MKJI 1997 dan program 

mikrosimulation VISSIM 6.00, dimana hasil analisis pembangunan FLY Over dapat mengurangi tingkat tundaan 

dari SP. Bandara- SP. Tanjung Api- Api dengan nilai level of service (LOS) C , berarti bahwa pada saat Fly Over 

dibuka arus lalu lintas akan stabil, tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh lalu lintas yang 

tinggi, sedangkan kepadatan lalu lintas.  

 

Kata kunci: Level Of Service. 

 

ABSTRACT: Transportation has an important role in human life, in the transport network, the intersection is a 

critical point of traffic congestion by the problem of current movement, with problems between vehicles, it causes 

congestion in SP. Airport - SP. Tanjung Api Api so that there is a decrease in capacity at the intersection, it is 

necessary to make various efforts to maximize its capacity and performance while maintaining the safety of the 

riders and pedestrians. Incorrect traffic light arrangement can disrupt the overall traffic system traffic such as the 

accumulation of vehicles on one or more road segments Therefore, the intersection condition needs to be evaluated 

to know the performance of intersection with the construction of Fly Over on SP area. Airport - SP. Tanjung Api-

Api and also Light Rail Transit (LRT). Study of traffic impact analysis of Fly Over SP development. Airport - SP. 

Tanjung Api Api calculations using the MKJI 1997 analysis and the VISSIM 6.00 microsimulation program, where 

the FLY Over development analysis results can reduce the delay rate of SP. Airport - SP. Cape Api Api with level 

of service (LOS) C, means that when Fly Over is opened the traffic flow will be stable, but the speed and movement 

of the vehicle is controlled by high traffic, while the traffic density. 

 

Key words: Level Of Service. 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Transportasi merupakan salah satu komponen 

yang penting bagi pencapaian pembangunan 

nasional masa kini dan mendatang. Berbagaistudi 

telah menunjukkan bahwa negara-negara yang 

berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan 

adalah negara-negara yang memiliki sistem 

transportasi yang memadai dalam memenuhi 

kebutuhan dinamis penduduknya. Namun di  

negara-negara yang sedang berkembang, 

transportasi sendiri memiliki masalah yang sangat 

kompleks. Permasalahan yang terjadi bukan saja 

karena terbatasnya sistem prasarana transportasi 

yang ada namun juga disebabkan pendapatan yang 

rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya sumber 

daya manusia, rendahnya tingkat disiplin masyarakat 

serta lemahnya sistem perencanaan dan 

pengontrolan transportasi. 

Untuk daerah perkotaan, khususnya Kota 

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan 

mailto:bimo.adhitya@gmail.com
mailto:patarasmirka@gmail.com
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di Indonesia secara geografis terletak antara 2o 52′ 

sampai 3o 5′ Lintang Selatan dan 104o 37′ sampai 

104o 52′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 

meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota 

Palembang sebesar 400,61 km2 yang secara 

administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 

kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota 

Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah 

yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan 

Kabupaten Banyuasin; sedangkan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Sumber: 

(www.palembang.go.id). 

Transportasi mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia, karena transportasi mempunyai 

pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, 

pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu 

negara. Di dalam jaringan transportasi, 

persimpangan merupakan titik rawan akan terjadinya 

kemacetan lalu lintas oleh adanya konflik – konflik 

pergerakan arus, dengan adanya konflik antar 

kendaraan tersebut, maka penyebab kemacetan di 

Sp. Bandara –Tanjung Api-api akibat terjadinya 

penurunan kapasitas di persimpangan, sehingga 

perlu dilakukan berbagai upaya untuk 

memaksimalkan kapasitas dan kinerjanya dengan 

tetap memperhatikan keselamatan para pengendara 

dan pejalan kaki. Pengaturan lampu lalu lintas yang 

kurang tepat dapat mengganggu kelancaran sistem 

lalu lintas secara keseluruhan seperti bertumpuknya 

kendaraan pada satu atau beberapa ruas jalan. Oleh 

karena itu kondisi simpang tersebut perlu dievaluasi 

untuk mengetahui kinerja persimpangan dengan 

dibangunnya Fly Over pada daerah  

SP. Bandara – SP. Tanjung Api-Api dan Light Rail 

Transit (LRT) yang juga berpengaruh pada daerah 

SP. Bandara – SP. Tanjung Api-Api. 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Transportasi 

Transportasi adalah perpindahan manusia atau 

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan 

menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan 

oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan 

untuk memudahkan manusia dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. (Sumber: id.wikipedia.org 

/Transportasi). 

 

 

Simpang Bersinyal 

Pada simpang dengan lampu lalu lintas (Traffic 

Light) dilakukan pengaturan lampu lalu lintas 

sebagai fungsi dari waktu dengan membagi 

pergerakan dalam beberapa fase dengan 

menggunakan lalu lintas akan efektif jika arus 

pergerakan yang membelok kecil dan jumlah fase 

kecil. Penggunaan lampu lalu lintas pada simpang 

biasanya ekonomis dalam hal pemakaian ruang yang 

dibutuhkan dibandingkan dengan penggunaan 

bundaraan unttuk suatu kapasitas simpang tertentu, 

selain itu menurut suatu studi dapat ditunjukkan 

bahwa system prioritas mengakibatkan tundaan rata-

rata dari seluruh pergerakan yang lebih besar 

dibandingkan pengendalian simpang dengan system 

lampu lintas untuk suatu volume kendaraan tertentu 

yang cukup besar. Kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh system pengendalian simpang dengan 

lampu lalu lintas ini adalah meningkatnya tundaan 

dan biaya operasi kendaraan pada suatu kondisi jalan 

tidak macet. 

  
Gambar 1. Ilustrasi Simpang Bersinyal 

  

Simpang Tak Bersinyal 

 Simpang tak bersinyal merupakan simpang 

yang tidak memakai sinyal lalu lintas.Pada simpang 

ini pemakai jalan harus memutuskan apakah mereka 

cukup aman untuk melewati simpang atau harus 

berhenti dahulu sebelum melewati simpang tersebut. 

Semua tipe simpang dianggap mempunyai kerb atau 

trotoar yang sesuai dan ditempatkan pada daerah 

perkotaan dengan hambatan samping sedang dan 

semua derakan membelok dianggap 

diperbolehkan.Pengaturan hak jalan dianggap 

berlaku untuk semua pengendara yaitu tidak ada 

pengaturan tanda beri jalan dan berhenti seperti yang 

telah dijelaskan diatas. Adapun gambaran simpang 

tak bersinyal dapat di lihat pada Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2.  Tipe Simpang Tak Bersinyal Empat 

Lengan. 

 

Tingkat Pelayanan Simpang 

Tingkat pelayanan simpang adalah ukuran 

kualitas kondisi lalu lintas yang dapat diterima oleh 

pengemudi kendaraan. Tingkat pelayanan umumnya 

digunakan sebagai ukuran dari pengaruh yang 

membatasi akibat peningkatan volume setiap ruas 

jalan yang dapat digolongkan pada tingkat tertentu 

yaitu antara A sampai F. Terlihat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2  merupakan kriteria tingkat pelayanan untuk 

simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal, yang 

bersumber dari MKJI 1997 dengan acuan Peraturan 

Menteri Perhubungan No: KM 14 Tahun 2006 dan 

HCM 2000. 

Tabel 1. Kriteria tingkat pelayanan untuk simpang 

bersinyal dan tak bersinyal 

Tingkat 

Pelayanan 

Tundaan per 

kendaraan 

(det/kend) 

A ≤5 

B >5,1 -15 

C >15,2-25 

D >25,1 – 40 

E >40,1 – 60 

F ≥60 

Sumber :Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 

14, 2006 

Tabel  2. Kriteria tingkat pelayan an untuk simpang 

menurut HCM 2000 

Tingkat 

Pelayanan 

Tundaan per 

kendaraan 

(det/kend) 

A 0 - 10 

B >10 - 15 

C >15 -25 

D >25– 35 

E >35  – 50 

F ≥50 

Sumber :Highway Capacity Manual, 2000 

Kemampuan VISSIM 

VISSIM adalah suatu program mikrosimulation 

untuk traffic simulation membantu pemodelan lalu 

lintas yang terjadi disebuah simpang maupun 

bundaran yang ditinjau. 

Menurut PTV-AG (2011), VISSIM adalah multi-

moda lalu lintas perangkat lunak aliran mikroskopis 

simulasi. Hal ini dikembangkan oleh PTV (Planing 

Transportasi Verkehr AG ) di Karlsruhe, Jerman. 

Nama ini berasal dari “Verkehr Stadten – 

Simulationmodell” (bahasa Jerman untuk untuk 

“Lalu lintas di kota – model simulasi”).VISSIM 

dimulai pada tahun 1992 dan saat ini pemimpin pasar 

global VISSIM model simulasi telah dipilih untuk 

mengkalibrasi kondisi lalu lintas. 

 
 

METODOLOGI 

 

Studi Literatur 

 Tahapan studi literature pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan mengumpulkan serta 

mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Bahan- bahan tersebut didapat 

dari jurnal internasional, jurnal nasional, maupun 

internet yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh masih 

berupa literatur mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

 
Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup 

data primer dan data sekunder. Data primer yang 

dibutuhkan antara lain traffic counting, geometrik 

simpang, fase lalu lintas dan kecepatan. Adapun data 

sekunder yang dibutuhkan antara lain tingkat 

pertumbuhan lalu lintas dan tingkat peralihan moda 

ke LRT. 

 

Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan yang dilakukan pada 

penelitian ini dilaksanakannya pemilihan lokasi 

survei, penentuan titik pengamatan, dan pentuan jam 

puncak kemacetan yang terjadi. 

Survei Data Primer 

1)Survei Traffic Counting di setiap Lengan 

Simpang 
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Untuk mengetahui penyebab terjadinya 

pelanggaran perlu dilakuan juga survey traffic 

counting lalu lintas di setiap ruas jalan. Hal ini 

berguna untuk mengetahui apakah jalan tersebut 

telah melebihi kapasitasnya, karena volume yang 

berlebih menyebabkan kepadatan kendaraan 

sehingga sehingga menimbulkan adanya antrian 

sehingga pelanggaran akibat antrian itu juga akan 

meningkat 

2)Survei Geometrik Simpang 

Data geometrik ini berisikan tentang kode 

pendekat, tipe lingkungan, tingkat hambatan 

damping, median, kelandaian, belok kiri langsung, 

jarak kendaraan parkir, dan lebar pendekat (MKJI, 

1997). Pendataan geometrik pada penelitian ini 

dilakukan secara manual, yaitu pengukuran langsung 

dilapangan 

3)Pengamatan Fase Lalu Lintas 

Pengukuran Fase lalu lintas dilakukan untuk 

mengetahi apakah  design timing lampu lalu lintas 

yang diterapkan saat ini telah sesuai atau tidak untuk 

design Sp. Bandara -  Sp. Tanjung Api-Api dan Sp. 

Keramasan. Fase lampu lalu lintas sangat 

mempengaruhi kinerja suatu simpang survey ini 

membutuhkan 4 orang surveyor dengan pembagian 

kerja setiap di setiap persimpangan/ lengan terdapat 

satu orang surveyor yang tugasnya mengukur Fase 

lampu lalu lintas. Fase lampu lalu lintas hanya 

dilakukan dalam waktu satu jam dengan pengamatan 

sampai 5 kali siklus lampu lalu lintas. 

4)Survei Kecepatan 

Pengukuran survey kecepatan dilakukan dengan 

2 surveyor tiap ruas jalan pada masing-masing 

lengan simpang dengan melakukan pencatatan plat 

nomor kendaraan, waktu dan jarak untuk mengukur 

kecepatan kendaraan pada tiap lengan simpang. 

Dengan jarak yang diambil 100-200 m dengan 

jumlah kendaraan 200 sampel. 

 

Analisa Kinerja Simpang Menggunakan Panduan 

MKJI 1997 

Dengan menggunakan metode MKJI 1997 maka 

akan didapat hasil masing-masing kinerja simpang 

maupun ruas-ruas jalan. Terlebih dahulu kita 

menghitung kinerja pada simpang, pada saat 

eksisting, konstruksi maupun pasca konstruksi.Data 

yang digunakan dalam perhitungan berupa data 

primer yaitu data volume lalu lintas harian rata-rata, 

timing lampu lalu lintas, serta lebar pendekat 

simpang yang diperoleh dari survey geometrik jalan.  

Analisa Kinerja Simpang Menggunakan Program 

VISSIM 

Vissim adalah perangkat ideal untuk para 

profesional transportasi yang ingin mensimulasikan 

berbagai skenario lalu lintas sebelum perubahan fisik 

dilakukan. Hal ini penting dilakukan guna 

mengurangi hambatan pergerakan lalu lintas dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti kualitas 

pelayanan keselamatan dan biaya. Mikrosimulation 

VISSIM 6.00  menggabungkan keahlian teknik lalu 

lintas dan pilihan presentasi state-of-the-art, melalui 

tampilan 3D animasi sebagai outputnya. Tidak hanya 

digunakan oleh profesional transportasi bahakan 

semakin banyak pengambilan keputusan yang 

memilih VISSIM untuk meyakinkan bagaimana 

proyeksi lalu lintas dapat diukur terhadap suatu 

perubahan fisik yang diusulkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Eksisting Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2016) metode MKJI 1997 

Simpang Bandara-TAA dilakukan dengan 

perhitungan awal yaitu perhitungan arus lalu lintas 

pada setiap lengan Simpang (arah pendekat). Pada 

setiap ruas jalan memiliki data-data volume 

kendaraan dalam satuan smp/jam, data-data tersebut 

dapat dilihat pada lampiran rekapan volume 

kendaraan untuk tiap jenis kendaraan smp/jam. 

Tabel 3. Hasil perhitungan tundaan Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2016) pada jam 

tersibuk 

Kod. 

Pendekatan 

Jml. 

Ken. 

Henti  

TUNDAAN 

(DT) 

dt/ 

smp 

 (DG) 

dt/smp 

(D) 

dt.sm

p 

(D x 

Q) 

smp.ne

t 

Jl.Kol.H. 

Burlian (U) 
1164 39 3.77 4.25 63887 

Jl.Soekarno

- Hatta 
902 47 3.70 50.8 54037 

Jl.Kol.H. 

Burlian (s) 
826 34 3.55 38.0 42991 

Jl.Let. Jend 

Harun 
2660 154 4.99 158.6 255947 
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Total 5552 Total 416.86 

(NSTOT) = 0.8081 

 (DI)          = 61 det.smp 

                   1 menit/smp 

LOS F 

 

Dapat dilihat dari Tabel 3. Hasil perhitungan 

tundaan Simpang Bandara-TAA (Tahun 2016)  jam  

puncak, bahwa tundaan Simpang rata-rata pada 

Simpang Bandara-TAA (Tahun 2016) sebesar 61 

det/smp dan Level Of Service (LOS) F dengan acuan 

Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 14 Tahun 

2006. 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Eksisting Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2016) metode VISSIM 6.00 

Evaluasi Kinerja Simpang bersinyal pada 

Simpang Bandara-TAA (Tahun 2016) ini 

menggunakan program Mikrosimulation VISSIM 

6.00. Terlihat pada Gambar berikut merupakan 

simulasi perfomance paramater delay pada program 

mikrosimulation VISSIM 6.00 pada kondisi 

eksisting (tahun 2016) 

 

 
 

 

Gambar 3. Simulasi perfomance paramater delay 

pada program mikrosimulation VISSIM 

6.00 pada kondisi eksisting Simpang 

Bandara TAA (Tahun 2016) 

 

Dari analisa VISSIM 6.00 untuk kondisi 

eksisting Simpang Bandara-TAA (Tahun 2016) 

didapat nilai tundaan sebesar 62,28 det/smp. 

Berdasarkan nilai tundaan tersebut, maka LOS 

kondisi eksisting Simpang Bandara-TAA (Tahun 

2016) adalah LOS F. 

 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Saat Pembangunan Fly 

Over Simpang Bandara-TAA ( Tahun 2016) metode 

VISSIM 6.00 

Evaluasi Kinerja Simpang bersinyal pada 

Simpang Bandara-TAA (Tahun 2016) ini 

menggunakan program Mikrosimulation VISSIM 

6.00. Terlihat pada Gambar berikut merupakan 

simulasi perfomance paramater delay pada program 

mikrosimulation VISSIM 6.00 pada kondisi 

eksisting (tahun 2016) 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4. Simulasi perfomance paramater delay 

pada program mikrosimulation VISSIM 

6.00 pada kondisi saat pembangunan Fly 

Over Simpang Bandara-TAA 

 

Dari analisa VISSIM 6.00 untuk kondisi saat 

pembangunan fly over Simpang Bandara-TAA 

(Tahun 2016) didapat nilai tundaan sebesar 101,2 

det/smp. Berdasarkan nilai tundaan tersebut, maka 

LOS kondisi saat pembangunan Fly Over Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2016) adalah LOS F. 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Setelah Pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA (Setelah Fly Over 

Dibuka 2018) dan LRT mulai beroperasi metode 

MKJI 1997 

Analisa data dan kinerja lalu lintas pada Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2018) dilakukan dengan 

perhitungan awal yaitu perhitungan arus lalu lintas 

pada setiap lengan Simpang (arah pendekat). Pada 

setiap ruas jalan memiliki data-data volume 

kendaraan dalam satuan smp/jam, data-data tersebut 

dapat dilihat pada lampiran rekapan volume 

kendaraan untuk tiap jenis kendaraan smp/jam. Fly 

Over Simpang Bandara-TAA dan Light Rail Transit 

(LRT) akan mulai beroperasi pada tahun 2018. 

Berdasarkan perhitungan Origin-Destinasion FS 

Monorel Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 

terjadi peralihan moda ke monorel sebesar 15-30%, 

hal ini dapat dilihat dari data perhitungan 

pengurangan kendaraan sebesar 15-30% dari jumlah 

kendaraan pada tahun 2012 dengan melihat 

terjadinya pengurangan kendaraan bermotor, 

diakumulasikan pengurangan kendaraan bermotor 

Nilai Tundaan Rata-rata = 

62,28 det/smp 

 

Nilai Tundaan Rata-rata = 

101,2 det/smp 
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tersebut untuk menggunakan atau beralih ke 

monorel. 

Dari rentang 15-30% untuk penelitian ini diambil 

nilai peralihan moda ke LRT sebesar 25%, nilai ini 

yang akan menjadi acuan dalam analisa perhitungan 

simpang Bandara-TAA pada tahun 2018-2023. 

Data pertumbuhan lalu lintas, didapat dari 

Palembang Dalam Angka tahun 2015 sebesar 1,01%. 

Angka pertumbuhan ini akan menjadi acuan dalam 

perhitungan pada tahun 2016-2018 dan 2018-2023. 

 

 

Tabel 4. Hasil perhitungan tundaan Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2018) pada jam 

tersibuk 

Kod. 

Pendekatan 

Jml. 

Ken. 

Henti  

TUNDAAN 

(DT) 

dt/ 

smp 

 (DG) 

dt/smp 

(D) 

dt.sm

p 

(D x 

Q) 

smp.ne

t 

Jl.Kol.H. 

Burlian (U) 
318 36 3.85 39.5 16839 

Jl.Soekarno

- Hatta 
322 22 3.50 25.3 13863 

Jl.Kol.H. 

Burlian (s) 
205 35 3.70 39.0 11032 

Jl.Let. Jend 

Harun 
569 27 3.72 31.2 25977 

Total 1414 Total 67.718 

(NSTOT) = 0.3765 

 (DI)          = 18.03 det.smp 

                   1 menit/smp 

LOS C 

 

 Dapat dilihat dari Tabel 4 Hasil perhitungan 

tundaan Simpang Bandara-TAA (Tahun 2018 ) jam 

puncak pagi, bahwa tundaan Simpang  rata-rata (D1) 

pada Simpang Bandara-TAA (Tahun 2018 ) sebesar 

15,99 det/smp dan Level Of Service (LOS) C dengan 

acuan Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 14 

Tahun 2006. 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Setelah Pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA (Setelah Fly Over 

Dibuka 2018) metode VISSIM 6.00 

Evaluasi Kinerja Simpang bersinyal pada 

Simpang Bandara-TAA (Tahun 2018) ini 

menggunakan program Mikrosimulation VISSIM 

6.00. Terlihat pada Gambar berikut merupakan 

simulasi perfomance paramater delay pada program 

mikrosimulation VISSIM 6.00 pada kondisi 

eksisting (tahun 2016) 

 

 

 

 

Gambar 4. Simulasi perfomance paramater delay 

pada program mikrosimulation VISSIM 

6.00 pada kondisi setelah pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA 

(Prediksi 2018) 

 

 Dari analisa VISSIM 6.00 untuk kondisi 

eksisting Simpang Bandara-TAA (Prediksi 2018) 

didapat nilai tundaan sebesar 17,50 det/smp. 

Berdasarkan nilai tundaan tersebut, maka LOS 

kondisi setelah pembangunan Fly Over Simpang 

Bandara-TAA (Prediksi 2018) adalah LOS C. 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Setelah Pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA Prediksi 5 Tahun 

Ke Depan (Tahun 2023) metode MKJI 1997 

Analisa data dan kinerja lalu lintas pada Simpang 

Bandara-TAA (Tahun 2023) dilakukan dengan 

perhitungan awal yaitu perhitungan arus lalu lintas 

pada setiap lengan Simpang (arah pendekat). Pada 

setiap ruas jalan memiliki data-data volume 

kendaraan dalam satuan smp/jam, data-data tersebut 

dapat dilihat pada lampiran rekapan volume 

kendaraan untuk tiap jenis kendaraan 

 Dapat dilihat dari Tabel 5.  Hasil perhitungan 

tundaan Simpang Bandara-TAA Prediksi 5 Tahun 

Ke Depan (Tahun 2023) jam puncak pagi, bahwa 

tundaan Simpang  rata-rata (D1) pada Simpang 

Nilai Tundaan Rata-rata =  

17.50 det/smp 
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Bandara-TAA sebesar 19,04 det/smp dan Level Of 

Service (LOS) C dengan acuan Peraturan Menteri 

Perhubungan No: KM 14 Tahun 2006. 

 

Tabel 5. Hasil perhitungan tundaan Simpang 

Bandara-TAA Prediksi 5 Tahun Ke Depan (Tahun 

2023) jam tersibuk 

Kod. 

Pendekatan 

Jml. 

Ken. 

Henti  

TUNDAAN 

(DT) 

dt/ 

smp 

 (DG) 

dt/smp 

(D) 

dt.sm

p 

(D x 

Q) 

smp.ne

t 

Jl.Kol.H. 

Burlian (U) 
115 35 3.81 38.8 6596 

Jl.Soekarno

- Hatta 
271 22 3.99 25.6 11977 

Jl.Kol.H. 

Burlian (s) 
639 37 3.87 41.2 32937 

Jl.Let. Jend 

Harun 
124 26 4.08 30.0 6325 

Total 1149 Total 57.836 

(NSTOT) = 0.3782 

 (DI)          = 19.4 det.smp 

                   1 menit/smp 

LOS C 

 

Hasil Perhitungan Kondisi Setelah Pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA Prediksi 5 Tahun 

Ke Depan (Tahun 2023) metode VISSIM 6.00 

Evaluasi Kinerja Simpang bersinyal pada 

Simpang Bandara-TAA (Tahun 2018) ini 

menggunakan program Mikrosimulation VISSIM 

6.00. Terlihat pada Gambar berikut merupakan 

simulasi perfomance paramater delay pada program 

mikrosimulation VISSIM 6.00 pada kondisi 

eksisting (tahun 2016). 

 Dari analisa VISSIM 6.00 untuk kondisi 

eksisting Simpang Bandara-TAA Prediksi 5 Tahun 

Ke Depan (Tahun 2023) didapat nilai tundaan 

sebesar 19,04 det/smp. Berdasarkan nilai tundaan 

tersebut, maka LOS kondisi setelah pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA Prediksi 5 Tahun 

Ke Depan (Tahun 2023) adalah LOS C. 

 

 

 

Gambar 5. Simulasi perfomance paramater delay 

pada program mikrosimulation VISSIM 

6.00 pada kondisi setelah pembangunan 

Fly Over Simpang Bandara-TAA 

Prediksi 5 Tahun Ke Depan (Tahun 

2023) 

KESIMPULAN  

 

 

Setelah melakukan Studi Analisa Dampak Lalu 

Lintas Pembangunan Fly Over Simpang Bandara-

TAA  dan Simpang Keramasan data arus jenuh dan 

panjang antrian dengan perhitungan analisa 

menggunakan MKJI  1997dan program 

mikrosimulation VISSIM  6.00, maka mendapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

Rekapan tundaan total pada persimpangan 

Bandara-TAA dan persimpangan Keramsan dengan 

menggunakan metode MKJI (Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia) 1997 dan program mikrosimulation 

VISSIM 6.00 yang dapat dilihat pada Tabel 6.  

tundaan total persimpangan Tanjung Api-Api 

dibawah ini. 

 

Tabel 6. Hasil perhitungan tundaan Simpang 

Bandara-TAA  dengan adanya 

pembangunan fly over dan LRT 

 

Rekapitulasi Hasil Simpang Bandara-

Simpang TAA 

Tundaan 

Simpang Rata-

Rata (D1) 

det/smp 

Nilai 

LOS 

KONDISI EKSISTING 

(TAHUN 2016) 

MKJI 1997 61 F 

Vissim 62,28 F 

SAAT 

PEMBANGUNAN 

(TAHUN 2016) 

Vissim 101,2 F 

MKJI 1997 18,03 C 

Nilai Tundaan Rata-rata =  

19.04 det/smp 
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SETELAH 

PEMBANGUNAN/FLY 

OVER DIBUKA  

(TAHUN 2018) 

Vissim 17,50 C 

SETELAH 

PEMBANGUNAN 

(Prediksi Tahun 2023) 

MKJI 1997 21,12 C 

Vissim 19,04 C 
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 ABSTRACT. My daughter always  be carefull along her pregnant of the first and second baby. She always do  which food 

is ok and what food is forbiden for her.  In the recent years, we’ve found many ‘health’ foods are not so healthy.  

I have real experience of baby's brain improvement under special treatment.  When my first grandson born I didn't have 

time to give special treatment of this baby. But My second grandson was treated by special treatment. There is significant 

different of my first grandson and the second about his ability to speak, to circumstance adaptation, the ability everything 

is better for my second grandson. The objective of this paper is to prove that the sentence in holly Koran is very usefull 

for our live improvement.  The former is classic music for the improvement of baby brain.  But nowadays  is the holly 

Koran is the best one. 

 

Key Words: Baby, Brain, Holly Qur'an, Improvement, experience, pregnant 

 

 

ABSTRAK Anak Perempuan saya selalu berhati-hati dengan makanan selama kehamilan anak pertama dan kedua.  Dia 

selalu mengikuti makanan apa yang baik untuknya dan menghindarai makanan yang dilarang.  Dalam tahun terakhir kita 

banyak temukan banyak makanan sehat tetapi kurang menyehatkan.  Saya memiliki pengalaman nyata tentang perbaikan 

otak bayi dengan perlakuan khusus. Saat cucu pertama saya lahir saya tidak sempat memberikan perlakuan khusus 

terhadap bayi ini. Tapi cucuku yang kedua dirawat dengan perlakuan khusus. Ada perbedaan yang signifikan antara cucu 

pertamaku dan yang kedua tentang kemampuannya untuk berbicara, menyesuaikan atau  adaptasi, kemampuan segalanya 

lebih baik untuk cucu kedua saya. Tujuan makalah ini adalah untuk membuktikan bahwa kalimat di dalam  Alquran sangat 

bermanfaat bagi kehidupan kita yang terus meningkat. Yang terdahulu  adalah musik klasik untuk perbaikan otak bayi. 

Tapi sekarang ini adalah Alquran yang suci adalah yang paling benar.. 

 

Kata Kunci: Bayi. otak, Alqur’an,  Peningkatan, Pengalaman, hamil 

 

I. Introduction 

     The former information about brain improvement that 

there is evidence of how music affects the brain, it makes 

sense to look at the brains of people who play a lot of 

music — professional musicians.  Brain scans show that 

their brains are different from the rest of ours.  Their 

brains are noticeably more symmetrical.  Areas of the 

brain responsible for motor control, auditory processing, 

and spatial coordination are larger.  They also have a 

larger corpus callosum.  This is the band of nerve 

fibers that enables the two hemispheres of the brain to 

communicate with each other.  In the 1990s, the effects of 

music on the brain were popularized by the Mozart effect.  

This theory purported that listening to music composed by 

Mozart can make you smarter. 

Parents had their babies listening to the music of Mozart 

to give their brains a jumpstart, often even before they 

were born. The Mozart effect can refer to: 

 A set of research results indicating that listening 

to Mozart's music may induce a short-term 

improvement on the performance of certain 

kinds of mental tasks known as "spatial-temporal 

reasoning;" 

 Popularized versions of the hypothesis, which 

suggest that "listening to Mozart makes you 

smarter", or that early childhood exposure to 

classical music has a beneficial effect on mental 

development; 

https://www.thoughtco.com/corpus-callosum-anatomy-373219
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozart_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozart
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial-temporal_reasoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial-temporal_reasoning
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 A US trademark for a set of commercial 

recordings and related materials, which are 

claimed to harness the effect for a variety of 

purposes. The trademark owner, Don Campbell, 

Inc. claims benefits far beyond improving 

spatio-temporal reasoning or raising intelligence, 

defining the mark as "an inclusive term 

signifying the transformational powers of music 

in health, education, and well-being." 

 

     My daughter always  be carefull along her pregnant of 

the first and second baby. She always do  which food is 

ok and what food is forbiden for her. 

In the recent years, we’ve found many ‘health’ foods are 

not so healthy.  

    My mother always sing a song with the holly Koran as 

the source of the song along with to make me sleep well. 

This song really to make me toke rest  perfectly. 

II. My Special Treatment  

1.  I always fasting every Monday and thursday that 

means no eat no drink and no sex along the day 

from early morning until sun set. I also study 

hard to read Koran and to understand  the 

meaning of all in the Koran. 

2. After my second grandson  born I shout with 

adzan sentence which almost same as the song 

for calling to pray in the mosque . 

3. Also  I shout near his ear  some sentences from 

holly Koran for 15 minutes. 

4. The first grandson hear the music only since a 

baby without  treatment number 2 and  3 above. 

III. Result and discussion 

The first grandson which I didn’t do with Special 

treatment   has lower ability in thinking, speaking 

and daily activity  then  the second grandson. 

,which has treatment  as  poin 2 and point 3  

above. 

My daughter had same custom for her daily food, 

drink and sport between her first pregnant and 

second pregnant. It means that the influence of 

holly Koran is so significant for the baby 

improvement. 

IV.Conclusion 

  The real case of my grandsone as following : The first 

grandson which I didn’t do  special treatment  has lower 

ability in thinking, speaking, and daily activity then  the 

second grandson which has special treatment. 
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1. Anonimous. 2015 The Holy Koran. Juz ama 

letter of holly Koran. 

2. Anonimous . 2017. http://www/The Baby Brain 
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3. William Pryse-Phillips (2003). Companion to 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark
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ABSTRACT:Pucuk Idat (Cratoxylum glaucum) is an endemic plant of Bangka Belitung which is often used by the 

surrounding community as a flavoring dish and has efficacy as a traditional medicine to facilitate breast milk, tighten the 

skin, treat fever, cough, diarrhea and other diseases. The efficacy of Pucuk Idat (Cratoxylum glaucum) and phytochemical 

content similar to mangosteen (Garcinia mangostana), so this study aims to reveal the phytochemical content and 

antioxidant activity generated by this species. The method in this research using maseration with acetone solvent. The 

extract obtained was done by antioxidant test using DPPH (Diphenylpicrylhydrazyl) method. Antioxidant strength was 

measured by decreasing absorbance of DPPH at 516 nm after addition of extract using UV-Vis spectrophotometer. The 

results of this study indicate that the phytochemical content of acetone pucuk idat extracts are: hydroquinone phenol 

(tannins), flavonoids, steroids and terpenoids.  This extract is active as an antioxidant with an IC50 value of 25.870 μg/mL. 

These results show pucuk idat extract has a strong antioxidant activity, so this extract is potential to be formulated herbal 

medicine with high antioxidant activity. 

 

Keywords: Cratoxylum glaucum; antioxidant; phytochemistry 

 

 

ABSTRAK: Pucuk Idat (Cratoxylum glaucum) merupakan tanaman endemik Bangka Belitung yang sering digunakan 

oleh masyarakat sekitar sebagai penyedap masakan dan mempunyai khasiat sebagai obat tradisional untuk memperlancar 

ASI, mengencangkan kulit, mengobati demam, batuk, diare dan penyakit lainnya. Khasiat pucuk idat (Cratoxylum 

glaucum) yang banyak dan kandungan fitokimia yang mirip dengan kulit manggis (Garcinia mangostana), maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kandungan fitokimia dan aktivitas antioksidan yang dihasilkan oleh spesies 

tersebut.Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode maserasi dengan pelarut aseton.Ekstrak yang 

didapat dilakukan uji antioksidan menggunakan metode DPPH (Diphenylpicrylhydrazyl). Kekuatan antioksidan diukur 

berdasarkan penurunan absorbansi DPPH pada panjang gelombang 516 nm setelah penambahan ekstrak menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan firokimia pada ekstrak aseton pucuk idat 

yaitu: fenol hidrokuinon (tanin), flavonoid, steroid dan terpenoid. Ekstrak ini aktif sebagai antioksidan dengan nilai IC50 

sebesar 25,870 µg/mL.Hasil tersebut menunujukkan ekstrak pucuk idat mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat 

sehingga selanjutnya berpotensi untuk dijadikan formulasi obat herbal dangan aktifitas antioksidan yang tinggi.  

 

Kata Kunci: Cratoxylum glaucum; antioksidan; fitokimia. 
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PENDAHULUAN 

 

Genus Cratoxylum termasuk dalam famili 

Hypericaceae. Genus ini terdiri dari 6 spesies seperti 

Cratoxylum arboresens, Cratoxylum cochinchinense, 

Cratoxylum maingayi, Cratoxylum sumateranum, 

Cratoxylum formosum dan Cratoxylum glaucum 

(Veesommai dkk. 2007) dan tersebar di sekitar Asia 

tenggara termasuk Indonesia. Spesies Cratoxylum 

glaucum merupakan tanaman endemik Bangka 

Belitung, dikenal dengan nama “Pucuk Idat”. 

Cratoxylum glaucum sangat dikenal oleh masyarakat di 

Bangka Belitung karena sering dimanfaatkan sebagai 

penyedap masakan. 

Pemanfaatan bagian batang, akar, daun dan kulit 

batang Cratoxylum glaucum sebagai obat tradisional 

telah lama digunakan oleh masyarakat.Daun 

Cratoxylum glaucum biasanya digunakan sebagai 

penyedap masakan.Bagian lainnya sebagai obat 

tradisional untuk memperlancar ASI, mengencangkan 

kulit, mengobati demam, batuk, diare dan penyakit 

lainnya (Yingngam dkk. 2013).Pemanfaatan 

Cratoxylum glaucumsebagai obat tradisional 

menimbulkan ketertarikan untuk mengungkap 

kandungan kimia yang dihasilkan oleh spesies tersebut. 

Kajian fitokimia terhadap Cratoxylum glaucum baru 

sedikit dilakukan. Penelitian baru dilakukan oleh 

Rahmani dan Yap pada tahun 2007 terhadap bagian akar 

dan kulit batang Cratoxylum glaucum yang berasal dari 

Malaysia. Metabolit sekunder mayor yang ditemukan 

pada Cratoxylum glaucummeliputi antrakuinon dan 

santon.Keunikan metabolit sekunder yang ditemukan 

dari spesies tersebut adalah adanya substituen tambahan 

yang berasal dari gugus terpenil berupa gugus prenil 

(C5), dan gugus geranil (C10).Antrakuinon dan santon 

juga merupakan metabolit mayor yang ditemukan pada 

kulit Garcinia mangostana (manggis) (Chin dkk. 

2008).Bioaktivitas dari kedua kelompok senyawa 

tersebut sebagai agen antioksidan. Kemiripan 

kandungan metabolit sekunder antar spesies tumbuhan 

akan mempunyai bioaktivitas yang hampir sama 

(Dewick 2007).  

Pemisahan kandungan kimia dalam suatu bahan 

alam atau tanaman berkhasiat dapat menggunakan 

metode ekstraksi. Selama ekstraksi pelarut berdifusi 

masuk ke bahan tanaman yang masih padat dan akan 

melarutkan senyawa yang terkandung di dalamnya 

berdasarkan kepolaran (Ncube2008). Metode ekstraksi 

bahan alam, meliputi maserasi, refluks, perkolasi, dan 

soklet.  

Salah satu pengujian antioksidan yang sering 

dilakukan adalah melalui uji DPPH.Mekanisme uji 

DPPH berdasarkan kemampuan suatu senyawa 

antioksidan dalam menghambat radikal bebas (DPPH) 

(Wijaya 2014). Prinsipnya adalah reaksi penangkapan 

radikal hidrogen atau transfer elektron DPPH (berwarna 

ungu) oleh senyawa antioksidan. Jika semua elektron 

pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan maka 

warna larutan berubah dari ungu tua menjadi kuning 

terang dan absorbansi pada panjang gelombang 516 nm 

akan hilang (Ilmiawati 2012).  

Disamping  metabolit mayor yang ditemukan 

pada Cratoxylum glaucum memiliki kemiripan dengan 

metabolit mayor pada Garcinia mangostana. Kajian 

fitokimia dan bioaktivitas terhadap metabolit sekunder 

Cratoxylum glaucum pun masih sangat 

sedikit.Sedangkan spesies ini sangat sering digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat tradisional.Kajian tersebut 

perlu dilakukan untuk memperkaya informasi mengenai 

kandungan kimia yang dihasilkan serta bioaktivitas 

yang terdapat pada Cratoxylum glaucum. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Preparasi Sampel. Daun pucuk idat (Cratoxylum 

glaucum) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

berasal dari Desa Sempan, Kecamatan Pemali, 

Kabupaten Bangka. Selanjutnya sampel tersebut akan 

dikeringkan di udara terbuka, setelah itu digiling 

menjadi serbuk kering yang selanjutnya siap untuk 

dimaserasi. 

Ekstraksi.Serbuk kering daunPucuk idat 

(Cratoxylum glaucum) diambil 65 gram kemudian 

dimaserasi dengan pelarutaseton sebanyak 325 mL 

selama 1x24 jam.Maserasi dilakukan dua kali.Setalah 

itu dilakukan penyaringan dan dipekatkan dengan  

rotary evaporator  vacuum  hingga diperoleh ekstrak 

aseton (Dungir 2012). 

Identifikasi Metabolit Sekunder (fitokimia). 

Identifikasi metabolit sekunder terhadap ekstrak aseton 

kering dilakukan secara kualitatif dari daun pucuk idat 

(Cratoxylum glaucum).Identifikasi dilakukan di 

Laboratorium MIPA FPPB UBB. 

Identifikasi senyawa alkaloid, ekstrak  aseton 

dilarutkan dalam HCl 2 % 0,5 mL, kemudian dibagi 

dalam dua tabung.Tabung  I  ditetesi  2  –  3  tetes reagen 

Wagner, tabung II  ditetesi 2  –  3  tetes  reagen  Mayer.  

Identifikasi senyawa fenol hidrokuinon (tanin),50 

mg ekstrak aseton dilarutkan dalam 5 mL etanol pro 

analis (p.a) dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl3. 

Identifikasi senyawa flavonoid, metode pengujian 

yang dilakukan dengan uji Wilstater sianidin dengan 

caraekstrak aseton ditambahkan 1  –  2  mL metanol  

panas  50  %,  kemudian  ditambahkan lagi logam Mg 

dan 0,5 mL HCl pekat. 
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Identifikasi senyawa saponin,ekstrak aseton 

ditambahkan 5 mL aquadest panas.Kemudian 

didinginkan dan dilakukan pengocokkan selama 10 

menit.Pembentukan busa atau buih menandakan hasil 

positif saponin dan dengan penambahan 1 tetes asam 

klorida 2 N buih tidak hilang.  

Identifikasi senyawa terpenoid dan steroid ekstrak 

kasar diambil dan dilarutkan dengan  kloroform  

sebanyak  0,5  mL,  lalu ditambah  dengan  0,5  mL  

anhidrida  asetat. Selanjutnya  ditambah  dengan  1  –  2  

mL H2SO4 pekat  melalui  dinding  tabung tersebut. 

Metabolit sekunder yang akan diidentifikasi, yaitu 

alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid. Indikator– 

indikator berupa perubahan warna dan pembentukan 

endapan dapat dijadikan bukti keberadaan metabolit 

sekunder. 

 

Uji Aktivitas Antioksidan 

Pengujian antioksidan dilakukan dengan metode 

DPPH (2,2-difenil-1-pikril hidrazil). Ekstrak aseton 

pucuk idat (Cratoxylum glaucum) dibuat dalam variasi 

konsentrasi (1, 5, 8, 10, 15, 25, dan 50 μg/mL).Masing–

masing konsentrasi dimasukkan dalam tabung reaksi 

sebanyak 1 mL dan ditambahkan larutan DPPH 100 

μg/mL 1 mL serta metanol p.a. 2 mL. Selanjutnya 

larutan diinkubasi dalam suhu 37oC selama 30 menit dan 

diukur serapannya menggunakan spektroskopi UV-Vis 

1800 Shimadzu pada panjang gelombang 516 nm. 

Sebagai kontrol positif, untuk pembanding digunakan 

vitamin C dengan konsentrasi 1, 3, 4, 5, 6, dan 8 μg/mL. 

Aktivitas antioksidan dihitung berdasarkan persentase 

inhibisi dari masing-masing konsenrasi larutan sampel 

dengan rumus : 

% inhibisi = [(Ablanko-Asampel)/Ablanko] x 100%    (1) 

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam Inhibition 

Concentration 50% atau IC50 yang didapat dari nilai x 

dengan y adalah 50 dari hasil persamaan regresi linier 

antara persentase inhibisi dengan konsentrasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ekstraksi Pucuk idat (Cratoxylum glaucum) 

Daun Pucuk idat (Cratoxylum glaucum) yang telah 

kering diblender hingga halus.Serbuk kering 65 g 

dimaserasi dengan pelarut aseton 650 mL menghasilkan 

25,01g ekstrak berwarna hijau tua.Rendemen yang 

dihasilkan dalam proses ini yaitu sebesar 38,477%). 

Penggunaan Pelarut aseton yang bersifat semipolar 

harapannya dapat mengekstrak metabolit sekunder yang 

bersifat polar maupun non polar.Ekstrak tersebut yang 

selanjutnya akan dilakukan identifikasi metabolit 

sekunder. 

 

Identifikasi Metabolit Sekunder 

Kandungan senyawa yang ada pada ekstrak pucuk 

idat (Cratoxylum glaucum) dianalisis golongan 

metabolit sekunder didalamnya dengan beberapa uji 

kulitatif.Uji ini menggunakan beberapa pereaksi untuk 

mengidentifikasi golongan senyawa alkaloid, fenol 

hidrokuinon, flavonoid, saponin dan steroid.Hasil 

identifikasi metabolit sekunder disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Identifikasi Metabolit Sekunder Ekstrak Aseton 

Pucuk idat (Cratoxylum glaucum) 

Uji 
Metode 

Pengujian 
Hasil Ket. 

Alkalaoid Mayer Tidak 

terbentuk 

endapan putih 

kekuningan  

- 

Wagner Tidak 

terbentuk 

endapan 

coklat 

- 

Fenol 

Hidrokuinon 

FeCl3 Terbentuk 

warna hijau 

atau hijau biru 

+ 

Flavonoid Uji Wilstater 

sianidin 

Terbentuk 

warna jingga. 
+ 

Saponin Uji Forth Tidak ada 

busa 
- 

Terpenoid dan 

Steroid 

Uji 

Liebermann- 

Burchard 

Terbentuk 

warna biru dan 

hijau 

+ 

 

Uji alkaloid 

Pada uji alkaloid baik uji Mayer atau Wagner jika 

ekstrak mengandung alkaloid ditandai dengan 

terbentuknya endapan.Mayer ditandai terbentuknya 

endapan putih kompleks kalium-alkaloid.Sedangkan 

Wagner terbentuk endapan coklat.Akan tetapi pada 

ekstrak aseton pucuk idat tidak terbentuk endapan 

sehingga dinyatakan ekstrak tersebut tidak terdapat 

alkaloid.Senyawa alkaloid sendiri adalah golongan 

metabolit sekunder dengan ciri mempunyai atom 

nitrogen. 

 

Uji fenol hidrokuinon (tanin) 

Identifikai adanya senyawa fenol hidrokuinon 

(tanin) dilakukan dengan menggunakan reagen 

FeCl3.Pada uji ini ekstrak aseton daun pucuk idat 

mengandung senyawa fenol hidrokuinon (tanin) yang 

dibuktikan dengan adanya perubahan warna pada 

larutan uji menjadi hijau (hijau kebiruan).Terbentuknya 

warna ini diakibatkan adanya reaksi antara fenol 

hidrokuinon (tanin) dengan Fe3+ dari FeCl3 membentuk 

kompleks besi-fenol hidrokuinon.Komplek yang terjadi 
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antara Fe3+ dengan gugus hidroksi pada fenol 

hidrokuinon (tanin) memberikan warna hijau kebiruan. 

 

Identifikasi flavonoid 

Identifikasi flavonoid dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode uji Wilstater sianidin.Metode ini 

menggunakan reagen Mg dan HCl pekat sebagai agen 

pereduksi inti benzopiron pada struktur falvonoid. Jika 

bereaksi dengan flavonoid maka akan terjadi perubahan 

warna menjadi merah atau jingga. Pada ekstrak aseton 

pucuk idat terjadi perubahan warna menjadi jingga.Hal 

tersebut menandakan bahwa ekstrak aseton pucuk idat 

mengandung senyawa flavonoid. Reaksi flovonoid 

dengan logam Mg dan HCl akan membentuk garam 

flavilium yang berwarna jingga (Achmad 1986). Reaksi 

ini juga akan membentuk gelembung gas hidrogen 

akibat reaksi tersebut.  

 

Identifikasi saponin 

Identifikasi saponin pada ekstrak aseton daun pucuk 

idat dilakukan menggunakan metode Forth.Pada uji ini 

tidak terbentuk busa pada ekstrak daun idat sehingga 

dapat dinyatakan bahwa ekstrak aseton dari pucuk idat 

tidak mengandung saponin. 

 

Identifikasi terpenoid dan steroid 

Terpenoid dan steroid dapat diidentifikasi dengan uji 

Liebermann-Burchard. Reagen yang digunakan 

meliputi CH3COOH dan H2SO4(Sangi 2008). Pengujian 

Liebermann-Burchard pada pucuk idat menunjukkan 

hasil positif dengan terbentuk warna biru kehijauaan 

yang menunjukkan adanya kandungan steroid pada 

pucuk idat. Penggunaan asam sulfat dengan pelarut 

asam asetat glasial pada uji ini berguna untuk protonasi 

gugus hidroksi pada terpenoid atau steroid sehingga 

akan membentuk warna biru kehijauan (Marlinda 2012). 

Hasil skrining fitokimia ekstrak aseton pucuk idat 

(Cratoxylum glaucum) dari pulau Bangka menunjukkan 

bahwa kandungan metabolit sekunder yang ada meliputi 

fenol hidrokuinon (tanin), flavonoid, steroid dan 

terpenoid.Sedangkan alkaloid dan saponin tidak 

teridentifikasi dalam ekstrak aseton pucuk idat 

(Cratoxylum glaucum) pulau Bangka. 

 

 

 

Aktivitas Antioksidan Ekstrak Aseton Pucuk idat 

Berdasarkan pengukuran absorbansi terhadap DPPH 

100 μg/mL diperoleh panjang gelombang maksimum 

pada 516 nm.Pengukuran absorbansi sampel selanjutnya 

dilakukan pada panjang gelombang tersebut.Hasil 

pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

2.Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya konsentrasi sampel semakin turun 

absorbansi DPPH.Hal ini menandakan bahwa sampel 

mempunyai gugus yang mudah melepas radikal bebas 

atom hidrogen untuk bereaksi dengan radikal bebas 

DPPH sehingga memberikan warna kuning. 

Meningkatnya konsentrasi akan menambah jumlah 

radikal bebas atom hidrogen yang bereaksi dengan 

radikal bebas DPPH sehingga menyebabkan  

berkurangnya senyawa DPPH yang ditandai dengan 

menurunnya absorbansi (Mokgope 2006).Kemampuan 

antioksidan tersebut diukur melalui IC50 yang 

diturunkan dari persamaan liner antara inhibisi dan 

konsentrasi (gambar 1.)Berikut standar tingkat aktivitas 

antioksidan (Ilmiawati, 2012): 

1. Sangat aktif : Nilai IC50< 10 µg/mL 

2. Aktif            : Nilai IC50 10-100 µg/mL 

3. Tidak aktif   : Nilai IC50> 100 µg/mL 

Gambar 1. Kurva Hubungan Konsentrasi dengan % 

Inhibisi 

 

Vitamin C sebagai kontrol positif pada penelitian ini 

mempunyai nilai IC50 sebesar 12,092 µg/mL. Apabila 

dibandingkan dengan  vitamin C, aktivitas ekstrak 

aseton pucuk idat (Cratoxylum glaucum) masih lebih 

rendah yaitu dengan IC50 sebesar 25,870 µg/mL. Akan 

tetapi nilai IC50 tersebut masih kurang dari 100 µg/mL, 

hal ini menunjukkan bahwa ekstrak aseton pucuk idat 

mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat (Ilmiawati. 

2012).Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin kuat 

aktivitas antioksidannya. 
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Tabel 2. Hasil Pengujian Antioksidan Ekstrak Aseton Pucuk idat (Cratoxylum glaucum) 

Sampel 
Konsentrasi  

(µg/mL) 

Absorbansi 
% Inhibisi Persamaan Linier 

IC50 

(µg/mL) Blanko Sampel Uji 

Vitamin C 

1 

0,565 

0,524 7,257 
 

 

y = 4,0408x + 1,1379 

R² = 0,9785 

 

12,092 

3 0,501 11,327 

4 0,474 16,106 

5 0,445 21,239 

6 0,421 25,487 

8 0,370 34,513 

Ekstrak 

Aseton Pucuk 

idat 

1 

0,565 

0,465 17,699 

y = 1,2281x + 18,229 R² 

= 0,9842 
25,870 

5 0,441 21,947 

8 0,405 28,319 

10 0,376 33,451 

15 0,364 35,575 

25 0,265 53,097 

50 0,127 77,522 

 

Aktivitas antioksidan yang kuat dari ekstrak aseton 

pucuk idat ini disebabkan oleh adanya senyawa fenol 

hidrokuinon (tanin) dan flavonoid dalam ekstrak 

tersebut.Senyawa fenol hidrokunon (tanin) dan 

flavonoid sangat baik sebagai senyawa antioksidan 

karena banyak mengandung gugus hidroksi fenol yang 

aktif sebagai penangkal radikal bebas.Akan tetapi 

pengujian antioksidan pada penelitian ini hanya pada 

esktrak kasar aseton pucuk idat, sehingga 

memungkinkan senyawa murni yang terkandung dalam 

pucuk idat memiliki aktivitas antioksidan yang lebih 

tinggi dibandingkan ekstrak kasarnya. 

Penentuan bioakvitas antioksidan menggunakan 

metode DPPH. Metode DPPH merupakan metode yang 

mudah, serta cepat dalam pengujian aktivitas 

antioksidan. Disamping itu, metode DPPH hanya 

memerlukan sampel yang sedikit dalam 

pengujiannya.Radikal DPPH sangat mudah bereaksi 

dengan senyawa antioksidan dengan cara sebagai 

aseptor atom hidrogen yang menyebabkan terjadi 

perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning yang 

diukur pada panjang gelombang 516 nm (Hanani 2005). 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan standar tingkat aktivitas 

antioksidan, ekstrak aseton pucuk idat (Cratoxylum 

glaucum) asal Bangka mempunyai aktivitas antioksidan 

yang kuat dengan nilai IC50sebesar 25,870 µg/mL.Hal 

tersebut karena mengandung senyawa fenol hidrokuinon 

(tanin), flavonoid, steroid, dan terpenoid. 
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ABSTRAK: Media SDA dari segi ekonomis termasuk media dengan harga yang relatif mahal dan hal ini menjadi salah 

satu kendala pengadaan di laboratorium sehingga dengan adanya media modifikasi dengan ubi kayu, dapat menjadi media 

alternatif dalam pemeriksaan kultur jamur. Penelitian merupakan eksperimen murni dengan desain penelitian posttest 

only control group design. Strain murni jamur ditanam pada usia 7 hari sesuai standar Mc Farland 0,5 dengan pengenceran 

10-2. Perhitungan jumlah koloni dilakukan pada hari ke 7 dan dianalisis dengan uji T berpasangan. Rata rata jumlah koloni 

jamur T.rubrum pada media SDA sebanyak 42, sedangkan media modifikasi ubi kayu sebanyak 38. Nilai p=0.002 dengan 

taraf signifikansi 2 arah (α=0.025) maka p<α. Maka terdapat perbedaan yang bermakna antara jumlah koloni jamur 

T.rubrum pada media SDA dan media modifikasi dengan ubi kayu, dan ubi kayu dapat menjadi media alternatif untuk 

pertumbuhan jamur. 

 

Kata Kunci: Sabouraud Dextrose Agar, Trichophyton rubrum, ubi kayu  

 

 

ABSTRACT: Artificial media for dermatophytes (such as Trichophyton rubrum) commonly used is Sabouraud Dextrose 

Agar (SDA). SDA economically is an expensive media and this can be the problem of procurement in the laboratory. 

Modification media with cassava could be an alternative media for culturing fungi. The study was a true experimental 

with posttest only control group design. The fungi strain was cultured aged 7 days as Mc farland 0,5 with 10-2 dilution. 

The counting of colony was held at the seventh day and analyzed with paired T test. Mean of T.rubrum colony at SDA 

was 42, while at modification media with cassava was 38. P value=0,002 with 2 way significance (α=0,025) that makes 

p<α. There are significant differences of colony count from Trichophyton rubrum between SDA and modification media 

with cassava and the modification medium can be the alternative media for fungi culture. 

 

Key Words: cassava, Sabouraud Dextrose Agar, Trichophyton rubrum 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan 

memiliki kelembapan tinggi. Keadaan ini menimbulkan 

beberapa problematika dibidang kesehatan, seperti 

penyakit infeksi yang banyak terjadi pada masyarakat 

contohnya infeksi jamur yang menyerang kulit manusia. 

Ghannoum dan Isham (2009) menyebutkan bahwa salah 

satu infeksi penyakit jamur yang dapat menyerang kulit 

manusia yaitu mikosis superfisialis yang terdiri atas 

dermatofitosis dan non dermatofitosis.  

Menurut Adiguna dalam Kurniati (2008) spesies yang 

menjadi penyebab dermatofitosis di Indonesia adalah 

Trichophyton rubrum (T. rubrum), berdasarkan penelitian 

di RS dr. Cipto Mangun Kusumo Jakarta 1980. Pada 

penelitian yang dilakukan di Surabaya tahun (2006-2007) 

ditemukan spesies yang berhasil dikultur adalah T.rubrum 

sebesar 12,2% yang merupakan terbanyak kedua setelah 

M.audiouinii sebesar 14,6% (Fauzi dalam Kurniati, 

2008). 

Ghannoum dan Isham (2009) menyebutkan bahwa 

pemeriksaan laboratorium untuk penyakit dermatofitosis 

dapat dilakukan dengan sediaan langsung menggunakan 

KOH 10-20%, serologi dan biakan. Pembiakan 

merukapan gold standard dalam pemeriksaan jamur.  

mailto:bastiandarwin51@yahoo.com


 
Perbedaan Jumlah Koloni Jamur Trichophyton rubrum  

pada media SDA dan Media Modifikasi Ubi Kayu 

165 

 

Media biakan memiliki fungsi untuk memberikan 

tempat dan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan 

dan perkembangbiakan mikroorganisme secara optimal. 

Pembiakan jamur dapat dipengaruhi oleh nutrisi yang ada 

pada media pertumbuhan, nutrisi ini seperti karbon, 

nitrogen, belerang, fosfor dan mineral. Nutrisi yang ada 

pada media ini akan membuat pertumbuhan jamur 

menjadi lebih optimal (Jawetz et al., 2005). 

Menurut Bridson dalam Oxoid (2006), media artifisial 

untuk kultur jamur dermatofita yang umum dan sering 

digunakan adalah Sabouraud Dextrose Agar (SDA). 

Media SDA dari segi ekonomis termasuk media 

dengan harga yang cukup mahal dan hal ini menjadi salah 

satu kendala untuk pengadaan media di laboratorium. 

Sementara pemeriksaan harus dilakukan sesegera 

mungkin untuk diagnosis penyakit dan penanganan 

pengobatan terhadap pasien. Adanya media modifikasi 

dengan ubi kayu yang lebih murah dengan bahan yang 

lebih mudah didapat, sehingga diharapkan bisa 

menggantikan media SDA pabrikan yang lebih mahal 

harganya. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Subyek dan Metode 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni 

(true experiment) yaitu dengan melihat jumlah koloni 

jamur Trichophyton rubrum pada media Sabouraud 

Dextrosa Agar (SDA) dan media modifikasi 

menggunakan ubi kayu.  

Penelitian dilakukan di laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIKA Musi Charitas 

Palembang pada bulan Februari- Maret 2016. Subjek 

penelitian berupa strain murni jamur Trichophyton 

rubrum ATCC 28188. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian posttest only control group design, 

dan data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan uji T berpasangan (paired sample T-test). 

 

Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

cawan petri, tabung reaksi, gelas ukur, pipet volume, 

autoclave, erlenmeyer, hotplate, kapas, kertas timbang, 

dru heat oven, neraca analitik, tangkai pengaduk, ose, 

lampu spiritus, mikroskop, objek gelas dan deg gelas, 

inkubator dan mikropipet. 

Bahan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah strain jamur Trichophyton rubrum ATCC 

28188.  

 

Pembuatan Media Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) 

Media SDA dari Oxoid® ditimbang sebanyak 65 gr 

kemudian dilarutkan dalam 1000 ml aquades. Campuran 

ini ditambahkan dengan 0,5 gr kloramfenikol, kemudian 

disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 

1210 C.  

 

 

Pembuatan Media Modifikasi dengan Ubi Kayu 

Pembutaan media modifikasi dengan ubi kayu 

dilakukan sebagai berikut: ubi kayu (Manihot Esculenta 

Crantz) segar, dikupas kulitnya kemudian ditimbang 

sebanyak 1 kg. Ubi kayu kemudian dipotong berbentuk 

dadu dan direbus dengan menggunakan aquades sebanyak 

1 liter sampai mendidih selama 1 jam. Air rebusan 

kemudian disaring menggunakan kain kasa bersih, dan 

kedalam filtrat ditambahkan 15 gr agar dan 0,5 gr 

kloramfenikol. Campuran ditambahkan aquades hingga 

mencapai volume 1000  ml. Cairan ini kemudian 

disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 

1210 C.  

 

Pembuatan dan Penanaman Suspensi Uji 

Koloni jamur Trichophyton rubrum berusia 7 hari 

dilarutkan dengan NaCl 0,9% dan kekeruhan suspensi 

disamakan  dengan standar Mc Farland 0,5. Suspensi ini 

kemudian dilakukan pengenceran sebanyak 1000 kali. 

Hasil pengenceran suspensi ini kemudian ditanamkan di 

media SDA dan media modifikasi dengan ubi kayu 

sebanyak masing masing 300 µL dengan pengulangan 

pada masing masing media sebanyak 16 kali.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

 

Jumlah rata rata koloni jamur Trichophyton rubrum 

pada media Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) dan media 

modifikasi dengan ubi kayu didapatkan hasil sebagai 

berikut:  

 

Gambar 1 Grafik rata-rata jumlah koloni jamur 

Trichophyton rubrum pada media Saboraud Dextrosa 

Agar (SDA) dan media modifikasi dengan ubi kayu 

42
38 Media SDA

Media Ubi
Kayu
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Berdasarkan hasil penelitian, jumlah koloni jamur 

Trichophyton rubrum pada media Saboraud Dextrosa 

Agar (SDA) rata rata sebanyak 42 koloni dengan rentang 

jumlah koloni 37-46 koloni. Pada media modifikasi 

dengan ubi kayu, didapatkan jumlah koloni rata rata 

sebanyak 38 koloni dengan rentang jumlah koloni 36-41 

koloni. 

Uji T berpasangan (paired T-test) dilakukan untuk 

mengetahui adakah perbedaan yang bermakna pada rata 

rata antara dua kelompok berbeda yaitu pada media 

Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) dan media ubi kayu. 

Hasil uji T diperoleh nilai probabilitas 0.002, dengan taraf 

signifikan 0.05 dan tingkat kepercayaan penelitian adalah 

95%. 

 

Pembahasan 

 

Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan yang artinya, 

terdapat perbedaan antara jumlah koloni jamur 

Trichophyton rubrum pada media Sabouraud Dextrosa 

Agar (SDA) dan media modifikasi dengan ubi kayu. 

Jumlah koloni jamur Trichophyton rubrum pada 

media Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) dan media 

modifikasi dengan ubi kayu didapatkan bahwa jumlah 

koloni pada media SDA lebih banyak dari pada media 

modifikasi dengan ubi kayu. Menurut Brooks et all., 

(2005) hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor 

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur 

antara lain faktor nutrisi, sumber mineral, sumber karbon 

dan sumber fosfor yang terkandung pada media yang 

digunakan. 

Perbedaan jumlah koloni jamur Trichophyton rubrum 

pada media Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) dan media 

modifikasi dengan ubi kayu, dipengaruhi salah satunya 

adalah kandungan karbohidrat pada media. Komposisi 

media SDA yaitu agar, glukosa dan pepton, sumber 

karbohidrat pada media berupa glukosa yang sudah 

murni.  

Menurut Safitri dan Novel (2010), Sabouraud 

Dextrosa Agar (SDA) merupakan media isolasi dan 

pemeliharaan jamur, yang direkomendasikan untuk jamur 

dermatofita. Media SDA dalam segi ekonomis relatif 

mahal maka media alternatif dapat digunakan seperti 

dengan media buatan sendiri.  

Hasil penelitian yang dilakukan Getas (2008) tentang 

“Pengaruh Penambahan Glukosa dan Waktu Inkubasi 

pada Media SDA” diketahui bahwa glukosa dapat 

meningkatkan pertumbuhan jamur, sedangkan pada 

media modifikasi, sumber karbohidrat berasal dari 

kandungan pati pada ubi kayu yang harus diuraikan 

terlebih dahulu oleh jamur supaya menjadi glukosa yang 

dapat digunakan untuk kebutuhan energi pada jamur. 

Menurut Onwueme dalam Kwoseh (2012), pati 

menyediakan 35% karbohidrat dan 1% mineral, pati juga 

memiliki sumber karbon tambahan pada medium 

sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur yang baik.  

Menurut Gandjar (2006), jamur akan menghidrolisis 

pati yang ada pada ubi kayu dengan bantuan enzim 

invertase menjadi glukosa. Banyak jamur yang dapat 

memanfaatkan monosakarida seperti glukosa dan hanya 

sedikit jamur yang dapat memanfaatkan di-, oligo-, 

maupun polisakarida seperti pati karena kurang memiliki 

kemampuan untuk menghidrolisis molekul tersebut. 

Seperti pada penelitian ini, jamur dapat menghidrolisis 

pati dilihat dari pertumbuhan koloni jamur Trichophyton 

rubrum meskipun jumlah koloni pada media SDA lebih 

banyak. 

Pertumbuhan jamur Trichophyton rubrum pada media 

modifikasi dengan ubi kayu yang ditandai dengan jumlah 

koloni jamur semakin hari semakin banyak, menunjukkan 

bahwa media modifikasi dengan ubi kayu mampu 

mendorong pertumbuhan miselium dan sporulasi jamur. 

Pertumbuhan jamur pada media yang mengandung 

karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian juga pernah 

dilakukan oleh Aini (2015) yang berjudul “Media 

Alternatif untuk Pertumbuhan Jamur Menggunakan 

Sumber Karbohidrat yang Berbeda” yang menggunakan 

tiga jenis umbi dengan hasil bahwa media dari umbi 

ganyong, gembili dan garut baik untuk mendukung 

pertumbuhan jamur Candida albicans dan jamur 

Aspergillus niger. Maka karbohidrat yang berasal dari 

umbi umbian, termasuk ubi kayu, mampu menjadi sumber 

energi untuk pertumbuhan jamur. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang sudah dilakukan tentang 

“Perbedaan Jumlah Koloni Jamur Trichophyton rubrum 

pada Media Saboraud Dextrosa Agar  (SDA) dan Media 

Modifikasi dengan Ubi Kayu” dapat disimpulkan bahwa 

secara statistik terdapat perbedaan jumlah koloni jamur 

Trichophyton rubrum pada media modifikasi dengan ubi 

kayu. Namun begitu, media modifikasi dengan ubi kayu 

dapat menjadi alternatif pengganti media dengan biaya 

pembuatan yang lebih murah daripada Saboraud 

Dextrosa Agar karena pada media ini jamur Trichophyton 

rubrum juga dapat tumbuh. 
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ABSTRACT: Kaolin Lake tourism is one of the preferred tourist destinations in Bangka Belitung with the appearance of 

white land and water that shows a bright blue color. The fact that Kaolin Lake is a natural product damaged by the 

remnants of mining and exploitation of nature abandoned. This research was conducted to find out the mineral of kaolin 

rock composition, the temperature of kaolin rock formation, and the level of heavy metal content in kaolin rock in Riau, 

Kabupaten Bangka Induk precisely in North Bangka. The kaolin rock analysis was performed on 20 selected samples for 

ASD spectrometry test and XRF geochemical test. The results showed that kaolin rock composite mineral consisted of 

kaolinite-smectite-dickite-ilite minerals formed at a temperature of 200o-220oC. The metal content of Pb, Cu, Zn, and Ni 

elements was 14-49 ppm with average of 25.06 ppm, 50-129 ppm with average of 78.42 ppm, 27-107 ppm with average 

of 63.4 ppm , and 75-298 ppm with average of 114 ppm. Cu and Ni heavy metals are known to exceed normal threshold 

levels while Pb and Zn are still within normal limits. In general, all heavy metal elements of Pb, Cu, Zn, and Ni have 

levels that exceed the normal heavy metal content in nature. This can cause serious disease problems to surrounding 

communities and Kaolin Lake visitors considering the high levels of metal minerals in kaolin rocks. 

 

Keywords: Bangka, Heavy Metal, Kaolin Lake, Mineral, Riau Region 

 

ABSTRAK: Wisata Danau Kaolin merupakan salah satu tujuan wisata yang diminati di Bangka Belitung dengan 

kenampakan daratan berwarna putih serta air yang memperlihatkan warna biru terang. Kenyataannya bahwa Danau 

Kaolin merupakan hasil alam yang rusak akibat sisa-sisa penambangan dan eksploitasi alam yang ditinggalkan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui mineral ubahan penyusun batuan kaolin, suhu pembentukan batuan kaolin, serta tingkat 

kandungan logam berat pada batuan kaolin yang ada di daerah Riau, Kabupaten Bangka Induk tepatnya di Bangka bagian 

Utara. Analisis batuan kaolin dilakukan terhadap 20 sampel terpilih untuk dilakukan uji spektrometri ASD dan uji 

geokimia XRF. Hasil penelitian didapatkan bahwa mineral penyusun batuan kaolin terdiri atas mineral kaolinite-smectite-

dickite-ilite yang terbentuk pada suhu 200o-220oC. Adapun kadar logam pada unsur Pb, Cu, Zn, dan Ni secara berturut-

turut adalah 14-49 ppm dengan rata-rata 25.06 ppm, 50-129 ppm dengan rata-rata 78.42 ppm, 27-107 ppm dengan rata-

rata 63.4 ppm, dan 75-298 ppm dengan rata-rata 114 ppm. Kadar logam berat Cu dan Ni diketahui melebihi kadar ambang 

batas normal sedangkan Pb dan Zn masih dalam ambang batas normal. Secara umum pada semua unsur logam berat Pb, 

Cu, Zn, dan Ni memiliki kadar yang sudah melebihi kadar logam berat normal di alam. Hal ini dapat menyebabkan 

masalah penyakit yang serius terhadap masyakarat sekitar dan pengunjung wisata Danau Kaolin mengingat tingginya 

kadar mineral logam pada batuan kaolin. 

 

Kata Kunci: Bangka, Daerah Riau, Danau Kaolin, Logam Berat, Mineral 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara geografis, lokasi penelitian berada di Pulau 

Bangka, dengan batas-batas geografis yakni; di bagian 

timur Pulau Bangka berbatasan dengan Pulau Belitung, 

lalu di bagian selatan Pulau Bangka berbatasan dengan 

Laut Jawa, lalu di bagian barat Bangka Selatan berbatasan 

dengan Pulau Sumatera, dan di bagian utara Pulau Bangka 
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berbatasan dengan Laut Natuna. Lokasi penelitian berada 

di daerah perbatasan antara Desa Riau, Kecamatan 

Sungailiat dan Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, 

Kabupaten Bangka. Lokasi penelitian termasuk ke dalam 

wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimiliki 

PT. Timah Persero Tbk. Tepatnya pada Distrik Geologi 

Darat Bangka Utara (Gambar 1). 

Lokasi penelitian masuk ke dalam peta geologi 

regional lembar Bangka Utara yang diterbitkan oleh Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G) yang dibuat 

oleh Mangga dan Djamal (1994). Lokasi tersebut 

termasuk dalam Peta Rupa Bumi Indonesia lembar 

Belinyu (1114-24) dengan luas lokasi penelitian yakni 

sekitar 27,5 km2 dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 25 

menit menggunakan kendaraan roda empat dari Kota 

Pangkal Pinang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian yang masuk ke dalam 

Kecamatan Belinyu pada daerah Bangka bagian Utara. 

Kotak merah menunjukan lokasi penelitian. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Hasil penelitian terdahulu merupakan data penting 

yang mendukung dan membangun tulisan ilmiah ini. Bab 

ini akan menjelaskan geologi regional yang membentuk 

Pulau Bangka secara umum dan terkhusus di Bangka 

bagian Utara yang masuk dalam lokasi penelitian. Selain 

itu, dijelaskan juga mengenai logam berat dan dampaknya 

terhadap lingkungan bila melebihi ambang batas yang 

diperbolehkan.  

 

 

 

 

Geologi Regional 

 

Secara umum, geologi Pulau Bangka dibagi menjadi 

dua lembar yaitu lembar Bangka Utara dan lembar 

Bangka Selatan dengan skala 1:250.000. Mangga dan 

Djamal (1994) menyatakan bahwa lokasi penelitian 

masuk ke dalam peta geologi regional lembar Bangka 

Utara.  Menurut Mangga dan Djamal (1994), bahwa 

stratigrafi penyusun pada geologi Bangka bagian Utara 

secara berturut-turut dari tua ke muda adalah Kompleks 

Pemali, Formasi Tanjung Genting, Granit Klabat, 

Formasi Ranggam, dan Aluvium. 

Mangga dan Djamal (1994) mengatakan bahwa satuan 

batuan yang masuk dalam lokasi adalah satuan batuan 

Kompleks Pemali dan Granit Klabat (Gambar 2). Lokasi 

penelitian masuk dalam zona kontak antara satuan batuan 

Kompleks Pemali dengan Granit Klabat. Kompleks 

Malihan Pemali merupakan batuan dasar di Pulau Bangka 

yang terbentuk pada Awal Perem (Mangga dan Djamal, 

1994). Kompleks Pemali di lokasi penelitian terdiri atas 

metasedimen sekis mika dengan kenampakan lapangan 

berwarna abu-abu, struktur foliasi dan terkekarkan, terisi 

oleh urat kuarsa dan oksida besi. Granit Klabat di lokasi 

penelitian merupakan batuan kristalin yang mengintrusi 

batuan yang lebih tua yakni Kompleks Malihan Pemali 

yang tersusun atas batuan beku berupa granit. Granit 

Klabat ini terbentuk pada Akhir Trias hingga Awal Jura 

(Mangga dan Djamal, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Geologi lembar Bangka Utara (Mangga 

dan Djamal, 1994 dengan modifikasi). Kotak biru 

menunjukan lokasi penelitian. 
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Logam Berat Terhadap Lingkungan 

 

Logam berat merupakan unsur yang terbentuk pada 

kerak bumi secara alamiah. Logam berat cukup stabil dan 

memiliki sifat tidak dapat dirusak maupun dihancurkan. 

Logam berat memiliki kecenderungan terendapkan di 

dalam tanah, sedimen, ataupun batuan. Unsur logam berat 

yang akan dibahas dalam hal ini adalah unsur logam berat 

Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Zink (Zn) dan Nikel (Ni). 

Manahan (1977, dalam Ernawati, 2010) menyatakan 

bahwa logam berat dapat mengendapkan senyawa posfat 

biologis atau mengkatalis penguraiannya. 

 

Timbal (Pb) 

Logam timbal bisa didapatkan dari mineral galena 

(PbS) dengan melalui proses pemanggangan. Timbal 

merupakan logam dengan warna putih kebiru-biruan yang 

memiliki pancaran yang terang. Logam ini memiliki sifat 

yang sangat lunak, mudah dibentuk, tidak memiliki sifat 

sebagai konduktor listrik yang baik, serta memiliki 

resistasi tinggi terhadap korosi. 

Campuran logam timbal sering digunakan sebagai alat 

termasuk solder dan berbagai logam antifriksi. Umumnya, 

logam timbal banyak digunakan sebagai bahan dalam 

baterai. Logam ini juga sering digunakan sebagai pelapis 

kabel, amunisi, serta pipa. 

Logam timbal jika dikonsumsi dapat menyebabkan 

masalah kesehatan yang cukup serius. Logam berat yang 

tertimbun dalam tubuh dapat menjadi racun yang 

berbahaya. Selain itu, program nasional di Amerika 

Serikat telah melarang penggunaan timbal dalam 

campuran bahan bakar bensin karena berbahaya bagi 

lingkungan. 

 

Tembaga (Cu) 

Secara umum, unsur tembaga dapat masuk ke dalam 

tatanan lingkungan terjadi baik secara alamiah maupun 

secara tidak alamiah. Unsur tembaga dapat masuk dalam 

tatanan lingkungan secara alamiah akibat dari adanya 

peristiwa alam seperti erosi pada batuan yang memiliki 

mineral kaya unsur tembaga. Selain itu, unsur tembaga 

juga dapat berasal dari debu dan/atau partikel tembaga 

yang terdapat dalam lapisan udara dan terendapkan akibat 

pengaruh aktivitas air hujan. Unsur tembaga dapat masuk 

kedalam tatanan lingkungan secara tidak alamiah akibat 

adanya aktivitas manusia seperti buangan limbah industri, 

buangan rumah tangga. industri pengolahan kayu, industri 

pembuatan kapal, dan lain-lain. 

Batuan yang memiliki kadar tembaga dengan kadar 

melebihi ambang batas dapat menyebabkan masalah 

dengan mahkluk hidup yang terkontaminasi. Mahkluk 

hidup yang terkontaminasi akan mengalami 

biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini disebabkan oleh 

adanya akumulasi unsur tembaga yang berlebihan dalam 

tubuh yang mengakibatkan tubuh tidak dapat 

bermetabolisme. Gejala akibat keracunan tembaga pada 

manusia adalah sakit perut, mual-mual, muntah, kejang-

kejang, hemolisis, netrofisis, dan jika dalam kontdisi 

ektstrim dapat menyebabkan kematian. Darmono (1995) 

menyebutkan bahwa hemolisis terjadi akibat adanya sel 

yang pecah yang disebabkan adanya penimbunan 

senyawa H2O2 dalam sel darah merah.  

 

Zink (Zn) 

Tubuh yang normal membutuhkan berkisar antara 12-

15 miligram zink setiap hari (Darmono, 1995). Kebutuhan 

zink dapat terpenuhi secara alamiah melalui makanan dan 

minuman yang dikonsumsi. Walaupun begitu, zat zink 

tidak diperbolehkan dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini 

dikarenakan dapat mengakibatkan keracunan zat zink 

dengan gejala muntah-muntah, diare, usus terasa tertekan, 

perut terasa kram, dan mual yang berkepanjangan 

(Darmono, 1995). Jika terjadi gejala tersebut dan tidak 

ditangani dengan segera dapat menyebabkan berbagai 

penyakit seperti demam, sakit kuning, kejang-kejang, 

tekanan darah yang rendah, serta dapat menyebabkan 

kematian. 

 

Nikel (Ni) 

Nikel merupakan logam putih perak yang memiliki 

sifat yang keras namun liat serta dapat ditempa dan juga 

sangat kokoh. Nikel dapat ditemukan sebagai unsur bebas 

maupun sebagai senyawa. Nikel jika dikonsumsi walau 

dengan jumlah kecil dapat menyebabkan kanker 

(Agusnar, 2008). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini pada tahap 

awal di lokasi penelitian adalah adalah dengan dilakukan 

pengambilan sampel batuan di lokasi yang memiliki jenis 

batuan kaolin sebagai batuan dasar danau kaolin yang 

memiliki ciri khas berwarna putih. Pengambilan sampel 

batuan di lakukan di beberapa titik yang dianggap 

merepresentasikan batuan kaolin. Analisis dilakukan pada 

20 sampel batuan kaolin. Seluruh sampel tersebut 

dilakukan uji spektrometri Analytical Spectral Device 

(ASD) dan uji geokimia X-Ray Fluorescence (XRF). 

Analisis dengan uji ASD dilakukan untuk mengetahui 

mineral-mineral penyusun dari batuan kaolin sedangkan 

uji XRF dilakukan untuk mengetahui kadar logam berat 

yang terfokus pada unsur Timbal (Pb), Tembaga (Cu), 

Seng (Zn), dan Nikel (Ni). 

Sampel yang didapatkan selanjutnya dipreparasi di 

gudang preparasi PT Timah (Persero) Tbk. Sampel batuan 
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tersebut dikeringkan dengan pemanas agar tidak 

tercampur atau terkontaminasi dengan fluida yang ada. 

Tahap berikutnya adalah penghancuran atau penghalusan 

batuan hingga ukuran yang cukup halus yang bertujuan 

agar sampel batuan yang akan dianalisa cukup 

representatif. Tiap-tiap sampel yang telah dipreparasi 

selanjutnya dilakukan uji spektrometri ASD dan uji 

geokimia XRF. 

Uji ASD dan XRF yang digunakan adalah ASD 

Portabel dan XRF Portabel milik PT Timah (Persero) 

Tbk. Uji spektometri menggunakan ASD dengan tipe 

TerraSpec Halo Mineral Identifier sedangkan uji 

geokimia menggunakan XRF bertipe Olympus Innov-X 

DELTA Professional XRF. 

Analisa petrografi juga dilakukan pada batuan kaolin 

di lokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendukung hasil yang didapatkan dari hasil analisa ASD. 

Selain itu, hal tersebut penting dilakukan untuk 

mengetahui kenampakan batuan kaolin secara 

mikroskopis. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian yang didapatkan selanjutnya 

dijelaskan berdasarkan mineralogi alterasi, suhu dan 

lingkungan, serta kadar logam berat pada batuan kaolin. 

Bagian mineralogi menjelaskan tentang mineral alterasi 

yang menyusun batuan kaolin, lalu bagian suhu dan 

lingkungan menjelaskan mengenai suhu dan lingkungan 

pembentukan dari batuan kaolin, dan terakhir bagian 

kadar logam berat menjelaskan kadar logam berat pada 

unsur Ni, Cu, Zn, dan Pb pada batuan kaolin dan 

membahas apaka batuan kaolin memiliki nilai kadar yang 

masih dalam ambang batas yang diperbolehkan. 

 

Mineralogi Alterasi 

 

Batuan dasar Danau Kaolin seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya merupakan batuan Granit yang 

terubahkan akibat pengaruh alterasi hidrothermal atau 

panas bumi serta pengaruh pelapukan. Mineral-mineral 

pada batuan granit yang memiliki ketahanan rendah 

seperti feldspar terubahkan menjadi mineral berukuran 

lempungan dari grup kaolin dan ilit dan menyisakan 

mineral yang memiliki tingkat ketahanan seperti mineral 

kuarsa (Gambar 3). 

Mineralogi alterasi sebagai penyusun batuan dasar 

Danau Kaolin berdasarkan pengamatan sayatan 

petrografis terlihat secara umum mineral yang terbentuk 

sebelumnya telah terubahkan. Hal ini dbuktikan dari 

pengamatan petrografis yang memperlihatkan mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Batuan kaolin yang tersusun atas mineral 

kuarsa dan mineral lempung dari grup Kaolin dan Ilit serta 

dipengaruhi oksidasi yang ditunjukan dengan mineral 

yang berwarna orange.  

 

kuarsa dan mineral lempungan berupa mineral kaolinite- 

ilite-smectite (Gambar 4). Pengamatan petrografis 

tersebut juga memperlihatkan tekstur awal granit sudah 

tidak terlihat lagi sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tingkat alterasi pembentuk batuan ini sangat tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4, Pengamatan sayatan petrografis dengan 

penglihatan paralel nikol yang menunjukan mineral 

ubahan kaolinite-ilite-smectite dan mineral yang resisten 

berupa kuarsa 

 

Mineral alterasi penyusun batuan kaolin tersebut juga 

didukung dari hasil analisis ASD. Hasil uji spektrometri 

ASD menunjukan secara umum terdiri atas mineral 

ubahan dengan mineral mayor berupa kaolinite-ilite-

smectite dan mineral minor berupa dictite dan mineral 

ferrihydrite akibat pengaruh oksidasi (Tabel 1).  

 

 

Kuarsa 

Kaolinite-ilite-smectite 

Kuarsa 

Lempung 

(Mineral ubahan) 
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Tabel 1. hasil identifikasi mineral berdasarkan uji ASD 

 

Daerah Mineral 
Proporsi Mineral 

Mayor Minor 

Daerah 

Riau, 

Bangka 

Utara 

Kaolinite V - 

Dickite - V 

Smectite – 

Illite 
V - 

Ferrihydrite - V 

 

Suhu dan Lingkungan 

 

Batuan kaolin seperti yang diketahui sebelumnya 

disusun atas mineral kaolinite-smectite-dickite-ilite. 

Menurut Pirajno (2009) bahwa mineral kaolinite dan 

dickite terbentuk pada lingkungan asam sedangkan 

mineral smectite dan ilite cenderung pada lingkungan 

netral. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan pada tahap ini terbentuk pada lingkungan 

asam hingga mendekati netral. Reyes (1990) 

menyebutkan bahwa suhu pembentukan batuan kaolin 

diketahui terbentuk pada suhu 200-220 oC (Tabel 2).   

 

Tabel 2. Penentuan suhu pada batuan kaolin yang 

menunjukan kisaran suhu pembentukan 180-200 oC 

berdasarkan klasifikasi Reyes (1990). 

 

Mineral 
Temperatur (oC) 

100    200    300 

Kaolinite             

Dickite             

Smectite-

Illite 
    

        

 

Kadar Logam Berat 

 

Logam berat pada batuan dasar kaolin diketahui 

berdasarkan uji geokimia menggunakan analisa XRF. 

Analisa XRF yang dilakukan dengan menargetkan logam 

berat berupa unsur Pb, Cu, Zn, dan Ni. Tingkat logam 

berat tersebut ditunjukan dari nilai kadar logam berat 

dalam satuan ppm. Kadar logam berat pada batuan kaolin 

bahwa kadar Pb memiliki rentang nilai 14-49 ppm dengan 

rata-rata 25.06 ppm, Cu memiliki kadar dengan rentang 

50-129 ppm dengan rata-rata 78.42 ppm , Zn memiliki 

rentang kadar 27-107 ppm dengan rata-rata 63.4 ppm, dan 

Ni memiliki rentang kadar 75-298 ppm dengan rata-rata 

114 ppm (Gambar 5). Secara umum dapat dilihat bahwa 

pada batuan kaolin secara berturut-turut dari kadar yang 

paling tinggi adalah kadar unsur Ni, Cu, Zn, dan Pb 

sebagai kadar terendah. 

Penentuan ambang batas kadar logam berat 

menggunakan ketentuan dari Canadian Council of 

Ministers for  the  Environment  yang  selanjutnya  disebut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. kadar logam berat unsur Ni, Cu, Zn, dan Pb 

yang terkandung dalam batuan kaolin dalam satuan ppm. 

 

CCME (2002), Kementerian Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut KMNLH (2010), dan Ontario 

Sediment Guideline yang selanjutnya disebut OSG 

(2008). Ambang batas untuk unsur Pb, Cu, dan Zn 

menggunakan ketentuan dari CCME (2002) dan KMNLH 

(2010) sedangkan untuk unsur Zn menggunakan 

ketentuan dari OSG (2008). Hal ini dikarenakan untuk 

kadar Zn belum adanya ketentuan secara spesifik ambang 

batas yang ditentukan pada CCME (2002) dan KMNLH 

(2010). 

 

Kadar Unsur Pb 

Pengukuran berdasarkan uji XRF didapatkan bahwa 

unsur Pb memiliki rentang nilai 14-49 ppm dengan rata-

rata 25.06 ppm. Secara umum, kadar Pb di batuan kaolin 

sudah melebihi kadar normal di alam. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa kadar unsur Pb normal di permukaan 

bumi  kurang dari 12,5 ppm (Harikumar dan Jisha, 2010; 

Mohiuddin dkk, 2010). 

Ambang batas unsur Pb dalam batuan untuk 

perlindungan biota diatur dalam peraturan berdasarkan 

ketentuan menurut CCME (2002) dan KMNLH (2010). 

Menurut CCME (2002) bahwa ambang batas maksimal 

yang diperbolekan pada batuan untuk perlindungan biota 

adalah tidak lebih dari 35 ppm. Sedangkan KMNLH 

(2010) mengatur batas ambang maksimal pada batuan 

untuk perlindungan biota adalah tidak lebih dari 36,8 

ppm. 

Mengacu pada ketentuan CCME (2002) dan KMNLH 

(2010), diketahui bahwa secara umum kadar Pb pada 

batuan kaolin masih dalam ambang batas untuk 

perlindungan biota (Gambar 6). Walaupun begitu, kadar 

Pb pada batuan kaolin masih di atas kadar normal yang 

ada di alam yang dapat mengakibatkan permasalaan 
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lingkungan serta mengakibatkan penyakit serius terhadap 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram batang yang memperlihatkan kadar 

Pb dalam ppm di batuan kaolin. 

 

Kadar Unsur Cu 

 

 Hasil uji geokimia diketahui bahwa kadar Cu pada 

batuan kaolin memiliki kadar dengan rentang 50-129 ppm 

dan memiliki rata-rata 78.42 ppm. Mengacu pada 

Rosmarkam dan Yuwono (2002) bahwa kadar Cu pada 

batuan kaolin telah melewati kadar normal di permukaan 

bumi yang memiliki kadar rata-rata Cu sebesar 55 ppm. 

Berbeda dengan Odat dan Alshammara (2011), batuan 

kaolin di lokasi penelitian masih dalam kadar normal di 

permukaan bumi yang memiliki rata-rata kadar Cu alami 

sebesar 70 ppm (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram batang yang memperlihatkan kadar 

Cu dalam ppm di batuan kaolin. 

 

 Ambang batas maksimal unsur logam berat Cu juga 

ditentukan berdasarkan ketentuan dari CCME (2002) dan 

KMNLH (2010). Menurut CCME (2002) ditentukan batas 

maksimal unsur Cu dalam batuan untuk perlindungan 

biota adalah 35.7 ppm. KMNLH (2010) menetapkan 

kadar maksimal unsur Cu dalam batuan untuk 

perlindungan kehidupan biota sekitar 108 ppm. 

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa ketentuan 

ambang batas yang dikeluarkan KMNLH (2010) sekitar 

tiga kali lebih besar dibandingkan ketentuan yang 

dikeluarkan oleh CCME (2002). 

 Kadar Cu pada batuan kaolin diketahui melebihi 

ketentuan ambang batas kadar Cu pada batuan dalam 

perlindungan biota menurut CCME (2002). Berbeda 

dengan ketentuan CCME (2002), kadar Cu pada batuan 

kaolin menurut KMNLH (2010) secara umum masih 

dalam ambang batas ketentuan pada batuan untuk 

perlindungan biota. Walaupun begitu, kadar Cu pada 

batuan kaolin relatif melewati kadar normal yang ada di 

permukaan bumi (Gambar 7). 

 

Kadar Unsur Zn 

 Kadar unsur logam berat Zn pada batuan kaolin 

memiliki rentang antara 27-107 ppm dengan rata-rata 

kadar unsur Zn sebesar 63.4 ppm (Gambar 8). Kadar Zn 

pada batuan kaolin ini relatif masih lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kadar rerata Zn di alam yakni 95 

ppm (Odat dan Alshammara, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram batang yang memperlihatkan kadar 

Zn dalam ppm di batuan kaolin. 

 

CCME (2002) dan KMNLH (2010) menentukan 

ambang batas unsur Zn yang pada batuan yang cukup 

berbeda. CCME (2002) menetapkan kadar maksimal 

unsur Zn dengan tujuan untuk perlindungan biota adalah 

sekitar 123 ppm. Sedangkan KMNLH (2010) menetapkan 

kadar maksimal unsur Zn dalam batuan untuk kehidupan 

biota adalah sekitar 271 ppm. Ambang batas unsur Zn 

yang diperbolehkan menurut KMNLH (2010) hampir dua 

kali lebih besar dibandingkan ambang batas unsur Zn oleh 

CCME (2010). 

Kadar unsur logam berat Zn pada batuan kaolin 

memiliki kadar yang masih masuk dalam kadar yang 

diizinkan pada batuan.Hal tersebut dapat dilihat dengan 

kadar unsur logam berat Zn yang memiliki rata-rata 

sebesar 63.4 ppm. Nilai kadar tersebut masih jauh dari 

batas maksimal yang dintentukan oleh CCME (2002) dan 

KMLH (2010).  
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Batuan kaolin di lokasi penelitian berdasarkan uji 

geokimia didapatkan nilai unsur Ni berkisar 75-298 ppm 

dengan rata-rata kadar unsur Ni sebesar 114 ppm. OSG 

(2008) menyebutkan bahwa rata-rata kadar unsur Ni 

alami yang terdapat di permukaan bumi adalah sebesar 31 

ppm. Nilai ini hampir empat kali lipat lebih kecil 

dibandingkan dengan kadar Ni yang ada pada batuan 

kaolin (Gambar 9). 

Menurut ketentuan OSG (2008) bahwa kadar Ni 

dalam batuan yang dapat membahayakan biota adalah 75 

ppm. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kadar unsur Ni 

pada batuan kaolin sudah melebihi ambang batas 

ketentuan yang diperbolehkan. Hal ini cukup berbahaya 

untuk lingkungan sekitar mengingat unsur Ni tergolong 

dalam unsur logam berat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram batang yang memperlihatkan kadar 

Ni dalam ppm di batuan kaolin. 

  

 

KESIMPULAN 

 

Batuan kaolin merupakan batuan ubahan dari batuan 

sebelumnya yaitu granit dengan komposisi mineral 

ubahan berupa kaolinit, dickit, smectit, dan illit. Batuan 

ini terbentuk pada suhu yang berkisar pada 180-200 oC 

dengan lingkungan pembentukan yang relatif asam. 

Kadar logam berat berdasarkan analisa geokimia pada 

batuan kaolin dari kadar tertinggi hingga kadar terendah 

yaitu Ni, Cu, Zn, dan Pb. Kadar logam berat pada batuan 

kaolin memiliki nilai yang beragam pada unsur Ni, Cu, 

Zn, dan Pb secara berturut-turut adalah 75-298 ppm 

dengan rata-rata 114 ppm, 50-129 ppm dengan rata-rata 

78.42 ppm, 27-107 ppm dengan rata-rata 63.4 ppm, dan 

14-49 ppm dengan rata-rata 25.06 ppm. 

Kadar logam berat Pb, Cu, Zn, dan Pb pada batuan 

kaolin cukup bervariasi dan relatif tinggi. Kadar unsur Pb 

pada batuan kaolin masih dalam ambang batas pada 

batuan untuk perlindungan biota yang ditetapkan CCME 

(2002) dan KMNLH (2010). Walaupun begitu, batuan 

kaolin memiliki kadar yang dua kali lipat lebih besar 

dibandingkan dengan kadar kadar normal pada 

permukaan bumi. Kadar unsur Cu secara umum relatif 

lebih besar dibandingkan kadar normal Cu di permukaan 

bumi. Menurut CCME (2002) bahwa kadar Cu pada 

batuan kaolin hampir lebih besar tiga kali lipat dari 

ambang batas yang diperbolehkan pada batuan untuk 

perlindungan biota, sedangkan menurut KMNLH (2010) 

bahwa kadar Cu pada batuan kaolin masih masuk dalam 

ambang batas yang diizinkan. Unsur Zn pada batuan 

kaolin memiliki unsur yang relatif lebih kecil 

dibandingkan kadar Zn di permukaan bumi. Kadar unsur 

Zn menurut CCME (2002) dan KMNLH (2010) masih 

masuk dalam ambang batas yang diizinkan pada batuan 

untuk perlindungan biota. Sedangkan unsur Ni memiliki 

kadar unsur yang tiga kali lipat lebih besar dibandingkan 

kadar unsur Ni pada permukaan bumi. Mengacu pada 

OSG (2008) bahwa kadar unsur Ni telah melewati 

ambang batas yang diperbolehkan pada batuan dalam 

perlindungan biota. 

Nilai kadar logam berat Ni, Cu, Zn, dan Pb pada 

batuan kaolin sebagai batuan dasar Danau Kaolin secara 

umum memiliki nilai yang tinggi di atas kadar normal di 

alam. Batuan kaolin ini dapat mengkontaminasi air yang 

tertampung di atas batuan sehingga dapat tercemar logam 

berat. Dampak dari keberadaan Danau Kaolin ini dapat 

menyebabkan masalah kesehatan baik bagi wisatawan 

maupun masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan masih 

maraknya masyarakat maupun wisatawan yang berenang 

di Danau Kaolin bahkan mengkonsumsi airnya. Dampak 

dari kegiatan tersebut dapat mengakibatkan berbagai 

penyakit serius dan dalam kondisi ektrem dapat 

mengakibatkan kematian. 
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ABSTRACT: The research area is located in Merapi Selatan sub-district, Lahat regency, South Sumatera province. This 

research was conducted by surface geological mapping method and determining lithology characteristics based on 

petrographic analysis and structural analysis of sediment found in the field. This analysis aims to look at the mineral 

composition of rocks. Based on the characteristics of lithology, this unit consists of clay and sandstone. Claystone has a 

considerable thickness, and sandstones only as inserts. Claystone exhibits a foliate structure, rocks dominated by clay 

minerals, with little grains of quartz and feldspar, with grain sizes of 0.03-0.06 mm, grain-cornered grain shape, 

embedded in the clay base period. Limonite minerals present fill the rock fracture, while the sandstone shows the foliation 

structure and in the incision there is a carbon spout. 

 

Keywords: Claystone, Sandstone, insertion, sedimentary structure, foliation structure. 

 

ABSTRAK: Daerah penelitian terletak di kecamatan Merapi Selatan, kabupaten Lahat, provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pemetaan geologi permukaan dan penentuan karakteristik litologi berdasarkan 

analisa petrografi serta analisa struktur sedimen yang ditemukan dilapangan.Analisa ini bertujuan untuk melihat 

komposisi mineral pada batuan. Berdasarkan karakteristik litologi, satuan ini terdiri dari batulempung dan batupasir. 

Batulempung memiliki ketebalan yang cukup besar, dan batupasir hanya sebagai sisipan. Batulempung memperlihatkan 

struktur foliasi, batuan didominasi oleh mineral berukuran lempung, dengan sedikit butiran berupa kuarsa dan feldspar, 

dengan ukuran butir 0,03-0,06 mm, bentuk butir menyudut tanggung-membulat, yang tertanam pada masa dasar lempung. 

Mineral limonit hadir mengisi fracture (rekahan) batuan, sedangkan batupasir memperlihatkan struktur foliasi dan dalam 

sayatan terlihat adanya cerat-cerat karbon. 

 

Kata Kunci: Batulempung, Batupasir, sisipan, struktur sedimen, struktur foliasi. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara administratif daerah penelitian terletak di 

kecamatan Merapi Selatan, kabupaten Lahat, Provinsi 

Sumatera Selatan. Wilayah Merapi Selatan merupakan 

salah satu wilayah yang terletak dan termasuk dalam 

Cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan 

terletak di sebelah timur dari Pegunungan Barisan dan 

menyebar ke bagian timur laut hingga off shore area dan 

merupakan cekungan belakang busur (back-arc basin) 

yang dibatasi oleh Pegunungan Barisan di sebelah barat 

daya, dan Paparan Sunda Pra-Tersier disebelah timur laut 

(de Coster, 1974). 

Cekungan Sumatera Selatan memiliki karakteristik 

litologi yang beragam, hal ini di pengaruhi oleh sumber 

material dan proses pembentukan formasi yang berbeda. 

Berdasarkan urutan tua kemuda formasi yang ada di 

Cekungan Sumatera Selatan menurut (De Coster, 1974) 

adalah sebagai berikut: Batuan Pra-Tersier, Formasi 

Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, Formasi 

Gumai, Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan 

Formasi Kasai. Fenomena ini menarik untuk diteliti guna 

mengetahui karakteristik litologi yang didapat pada 

formasi yang ada di daerah penelitian. 

 

 

KAJIAN GEOLOGI 

 

Secara umum kajian geologi dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi lapangan secara regional, 

baik itu kondisi secara geomorfologi yang dilihat dari 

bentukan alam, kondisi stratigrafi untuk mengetahui jenis 
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urutan serta umur batuan, dan kondisi tektonik yang 

bekerja pada daerah penelitian. 

Geologi Regional 

 

Pulau Sumatera berada pada daerah busur kepulauan 

antara lempeng Indo-Australia yang relatif bergerak ke 

utara dengan lempeng Asia yang relatif bergerak ke arah 

selatan. Kegiatan tektonik ini membentuk elemen-elemen 

seperti palung, busur kepulauan, cekungan depan busur, 

busur gunungapi, dan cekungan belakang busur. Kegiatan 

tektonik menyebabkan terbentuknya cekungan sedimen 

yang berumur Tersier yang berada di belakang busur 

gunung api atau sebelah timur Pegunungan Barisan serta 

termasuk ke dalam cekungan belakang busur. Salah satu 

cekungan tersebut adalah Cekungan Sumatera Selatan, 

tempat terendapkannya batuan sedimen pembawa 

batubara berumur Tersier Akhir, yaitu Formasi Muara 

Enim. 

Pada akhir Tersier sampai Kuarter, aktifitas tektonik 

terus berlanjut dan menyebabkan batuan sedimen yang 

ada di Pulau Sumatera terangkat, tersesarkan dan terlipat. 

Pada kala ini terbentuk Antiklinorium Muara Enim.  

Cekungan Sumatera Selatan telah mengalami empat 

kali orogenesa, yakni : pada zaman Mezosoikum Tengah, 

Jura Awal –Kapur Awal, Kapur Akhir – Tersier Awal, 

Plio-Pleistosen. Setelah orogenesa terakhir dihasilkan 

kondisi struktur geologi regional seperti terlihat pada saat 

ini, yaitu : 

1. Zone Sesar Semangko, merupakan hasil 

tumbukan antara Lempeng Sumatera Hindia dan 

Pulau Sumatera, akibat tumbukan ini 

menimbulkan gerak sesar geser menganan (right 

lateral) diantara keduanya. 

2. Perlipatan dengan arah utama baratlaut – 

tenggara, sebagai hasil efek gaya kopel sesar 

Semangko. 

3. Sesar-sesar yang berasosiasi dengan perlipatan 

dan sesar-sesar Pra Tersier yang mengalami  

peremajaan. 

 

Struktur Geologi Regional 

 

Pada cekungan Sumatera Selatan terdapat  lima pola 

kelurusan peregangan linear dan terjadi pada arah WNW-

ESE (atau ESE-WNW). Kelurusan ini  memiliki jarak 

ratusan kilometer, dan berakhir pada arah N-S di trend 

timur wilayah pesisir Provinsi Lampung (Pulunggono et 

al, 1992). 

Dari arah Utara ke Selatan memiliki beberapa 

kelurusan utama (Pulunggono et al, 1992)., yaitu: 

1. Arah ESE-WNW dengan arah tren kelurusan 

yang membentang dari daerah pesisir Lampung 

Tenggara kota Palembang bersama sebagian 

besar Sungai Musi dan selanjutnya pada arah 

WNW utara dari Danau Kerinci, yang 

diperkirakan berjarak 630 km.  

2. Pada arah ESE-WNW tren kelurusan yang 

membentang dari wilayah pesisir Lampung 

Timur kota Prabumulih mengarah disepanjang 

garis yang bertepatan dengan sesar Lematang, 

pada arah Westnorthwest sampai batas Bukit 

Barisan mengarah ke barat yang berkisar 

mencapai ke garis pantai Sumatera Barat. 

3.  Pada arah ESE-WNW tren kelurusan yang 

membentang dari wilayah Timur pesisir kota 

Baturaja (Area Kepayang) ke kota Lahat pada 

arah westnorthwestern kemudian pada 

Westnorthwest dibatasi oleh Bukit Barisan 

disepanjang arah barat mencapai garis pantai 

Bengkulu. 

4.  Arah ESE-WNW tren kelurusan yang 

membentang dari Lampung pesisir wilayah 

timur pada sub-cekungan Negara Batin dan 

disepanjang sesar Saka kemudian pada arah 

Westnorthwest sampai batas bukit Barisan 

disepanjang  barat dari bukit barisan tersebut 

mencapai garis pantai Bengkulu.  

5. Pada arah ESE-WNW tren kelurusan mengarah 

di tenggara, yang dimulai dari Provinsi Lampung 

wilayah pesisir dengan sepanjang arah 

Westnorthwestern mengarah di Samudera 

Hindia.  

Berdasarkan pengukuran strike pada arah ESE-WNW 

tren kelurusan utama berkisar antara:  

1. N285"E – N300"E 

2. N288"E – N295"E 

3. N280"E – N295"E 

4. N280" E – N295"E 

5. N275"E – N295"E 

Dengan demikian, lima kelurusan yang paralel selaras 

dari besaran utama arah tren ESE-WNW atau WNW-

ESE. Pada kelima kelurusan utama disebut sebagai 

Kelurusan Musi,  kelurusan Lematang, kelurusan 

Kepayang, kelurusan Saka dan kelurusan pantai Lampung 

Selatan (Pulunggono et al, 1992). 

Pola dari kelurusan utama yang terlihat dari analisis 

peta SAR terdiri dari tiga kelurusan berarah Utara-Selatan 

dan dari barat ke timur. Pada arah tersebut berupa: 

1. Sebuah zona yang memiliki adanya dua 

kelurusan paralel yang sejajar N-S, yang 

membentang dari Sumatera Selatan bagian utara 

daerah pesisir selatan, untuk daerah Pendopo-

Limau di mana dikenal sebagai fitur "Benakat 

gulley".  



 
K. Sari, et al. 

178 

 

2. Arah N-S zona kelurusan yang mulai dari arah 

utara kota Palembang ke barat batas wilayah dari 

sub-cekungan Negara Batin di Lampung. 

3. Arah pada N-S zona kelurusan membentang di 

sepanjang pantai timur provinsi Lampung. 

kelurusan yang ketiga ini dapat disebut SSW-

NNE pada arah N30 "E.  

 

Fisiografi Regional 

 

Berdasarkan tatanan tektonik, Cekungan Sumatera 

Selatan terbagi menjadi daerah tinggian dan depresi 

(Ginger & Fielding, 2005), yaitu : 

1. Tinggian Meraksa-Kuang, Tinggian Palembang 

(Tinggian Iliran), Tinggian Tamiang, Tinggian 

Palembang bagian utara, Tinggian Sembilang. 

2. Depresi Lematang (Muara Enim Dalam).  

3. Antiklinorium Pendopo-Limau, Antiklinorium 

Palembang bagian utara. 

 

Stratigrafi Regional 

 

Stratigrafi Regional Sumatera Selatan daerah 

Cekungan Sumatra Selatan terdiri dari suatu transgresi 

dan diikuti regresi. Formasi yang terbentuk selama fase 

transgresi dikelompokkan menjadi Kelompok Telisa 

(Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi 

Gumai). Kelompok Palembang diendapkan selama fase 

regresi (Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan 

Formasi Kasai), sedangkan Formasi Lemat dan older 

Lemat diendapkan sebelum fase transgresi utama. 

Stratigrafi Cekungan Sumatra Selatan menurut (De 

Coster, 1974) adalah sebagai berikut (gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1. Kolom stratigrafi cekungan Sumatera Selatan 

(De Coster, 1974) 

1. Batuan Pra-Tersier, yang terdiri atas batuan 

malihan dan batuan beku berumur Mesozoikum, 

diduga merupakan dasar dari cekungan Tersier 

yang ada. Satuan batuan dasar ini telah 

mengalami pensesaran, perlipatan, dan 

penerobosan.  

2. Formasi Lahat, Formasi ini diendapkan tidak 

selaras di atas  batuan dasar yang berumur Pra-

tersier. Berumur Paleosen sampai Awal 

Oligosen. Memiliki ketebalan antara 760 sampai 

1070 meter. Formasi ini menipis dan menghilang 

pada sayap antiklin Pendopo. Formasi ini 

diendapakan pada lingkungan darat, kehadiran 

tuff menunjukkan adanya aktifitas vulkanik 

Formasi ini terdiri dari Konglomerat, Batupasir, 

Batulempung abu-abu sampai hitam kecoklatan, 

tufa, breksi dan terkadang terdapat lapisan 

Batubara tipis. 

3. Formasi Talang Akar, Formasi ini diendapkan 

secara tidak selaras di atas Formasi Lahat (de 

Coster dan Koesomadinata, 1974). Pada bagian 

tepi cekungan formasi ini diendapkan secara 

tidak selaras di atas batuan Pra-Tersier. Formasi 

ini memiliki umur Oligosen Atas – 

MiosenBawah dengan ketenalan berkisar antara 

460 sampai 610 meter. Formasi ini diendapakan 

pada lingkungan laut dangkal sampai fluviatil.  

Formasi Talang Akar dicirikan oleh batuan 

berupa Batulanau,  Batupasir, dan sisipan 

Batubara. Pada bagian tengah terdapat serpih 

yang diendapkan pada lingkungan laut. 

Kandungan pasir yang ada pada formasi 

inisemakin  bertambah mendekati tepi cekungan. 

4. Formasi Baturaja, Formasi ini diendapkan 

selaras di atas Formasi Talang Akar. Formasi ini 

memiliki ketebalan 200 sampai 250 meter. 

Formasi Baturaja diendapkan pada Awal Miosen 

dan pada lingkungan darat sampai laut dangkal. 

Formasi Baturaja dicirikan oleh batuan berupa 

Batugamping keras dan berlapis, Batugamping 

pasiran, Batugamping Serpihan, Serpih 

gampingan, napal dengan kandungan fosil 

foraminifera, moluska dan koral. Batugamping 

pada formasi ini beralih menjadi serpih  

gampingan mendekati tengah cekungan, dan 

menjadi Batupasir gampingan kaya akan 

glaukonit ke arah pinggir cekungan. 

5. Formasi Gumai, Formasi ini diendapkan selaras 

di atas Formasi Baturaja. Memiliki ketebalan 

kurang lebih 2200 meter. Formasi ini 

diendapkan pada lingkungan laut dalam dimana 

air laut menggenangi hampir seluruh cekungan. 

Formasi Gumai berumur Miosen Bawah sampai 
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Miosen Tengah. Formasi Gumai dicirikan oleh 

batuan berupa Batupasir gampingan, dan Serpih 

gampingan kaya akan foraminifera pada bagian 

bawah dan sisipan Batugamping tipis pada 

bagian tengah dan atas. 

6. Formasi Air Benakat, Formasi ini diendapkan 

selaras di atas Formasi Gumai. Formasi ini 

memiliki ketebalan lapisan antara 100 sampai 

130 meter. Formasi ini diendapkan pada 

lingkungan laut dangkal, yang juga 

menunjukkan awal dari siklus regresi. Formasi 

Air Benakat memiliki umur Miosen Akhir. 

Formasi Air Benakat memiliki ciri-ciri batuan 

berupa Serpih gampingan kaya akan 

foraminifera dengan sisipan Batugamping pada 

bagian bawah. Semakin ke atas dijumpai sisipan-

sisipan Batupasir yang banyak mengandung 

glaukonit dan presentase kandungan Batupasir 

semakin ke atas semakin besar.  

7. Formasi Muara Enim, Formasi ini diendapkan 

selaras di atas Formasi Air Benakat. Formasi ini 

memiliki ketebalan antara 450 sampai 1200 

meter dengan umur Miosen Atas – Pliosen. 

Formasi ini diendapkan pada lingkungan laut 

dangkal, dataran delta dan non-marine. Formasi 

Muara Enim dicirikan oleh batuan yang berupa 

Batupasir, Batulanau, Batulempung, dan 

Batubara. Pada bagian atas formasi ini sering 

terdapat Tuff atau lempung tufaan.  

8. Formasi Kasai, Formasi ini diendapkan selaras 

namun di beberapa tempat diendapkan tidak 

selaras di atas Formasi Muara Enim, endapan 

Tersier terakrasi di Cekungan Sumatera Selatan. 

Formasi ini diendapkan pada lingkungan darat 

dengan ketebalan antara 500 sampai 1000 meter 

dan berumur Pliosen Bawah.Formasi Kasai 

dicirikan oleh batuan berupa Batupasir tufaan 

dan kerikil yang merupakan hasil rombakan 

batuan sedimen hasil pembentukan antiklin yang 

terbentuk selama orogenesa Plio-Pleistosen, 

hasil rombakan Bukit Barisan, dan hasil aktivitas 

vulkanik. 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

Sesuai dengan S. Gafoer dkk (1986) dalam peta 

geologi lembar lahat, daerah penelitian ditempati oleh 

Formasi Gumai, Formasi Air Benakat, dan Formasi 

Muara Enim. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

pemetaan geologi permukaan detail dengan luas daerah 

±25 km2.   

Pembagian satuan batuan mengacu pada karakteristik 

batuan yang dapat diamati dan diperoleh di lapangan 

seperti jenis batuan, keseragaman, gejala geologi, dan 

gejala lainnya dalam tubuh batuan (Sandi Stratigrafi 

Indonesia,1996). Dalam penamaan satuan batuan di 

daerah penelitian menggunakan tatanama satuan 

litostratigrafi tidak resmi. 

Analisa petrografi juga termasuk kedalam analisa 

mikrokospis. Analisa ini dilakukan dengan cara menyayat 

tipis sampel batuan dan di amati melalui mikroskop 

polarisasi. Analisa ini bertujuan untuk melihat kompisisi 

mineral apa saja yang ada pada sampel batuan sehingga 

dapat menentukan nama batuan dan karakteristik litologi 

yang ada pada daerah penelitian berdasarkan kandungan 

mineral dan material organik. 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Klasifikasi satuan stratigrafi pada daerah penelitian 

berdasarkan observasi ciri litologi di lapangan serta hasil 

analisa laboratorium dapat dikelompokkan menjadi 7 

satuan batuan, yaitu satuan batulempung konglomerat, 

satuan batulempung sisipan kalsit, satuan batulempung 

abu-abu kebiruan, batubara, satuan batulempung sisipan 

batupasir, satuan andesit, dan endapan aluvium. 

Dengan mempertimbangkan variasi litologi, struktur 

sedimen yang cukup lengkap. Satuan batulempung 

sisipan batupasir dipilih sebagai satuan yang cukup 

menarik untuk diteliti lebih lanjut. Data pengamatan 

menunjukkan bahwa satuan batulempung sisipan 

batupasir terdiri dari batulempung dan batupasir. 

Batulempung merupakan penyusun utama sedangkan 

batupasir hanya sebagai sisipan, dibeberapa tempat 

batulempung ditemukan masif. 

Secara megaskopis dilapangan batulempung lapuk 

berwarna coklat keabuan, warna segar abu-abu 

kehitaman, agak keras, kilap lilin, menyerpih. Batupasir 

lapuk berwarna coklat kekuningan, warna segar abu-abu 

kehitaman, pasir halus-sangat halus, membundar 

tanggung, kemas terbuka, permeabilitas dan porositas 

baik, pemilahan baik, serta keras. Ditemukan struktur 

sedimen berupa laminasi dan silang siur. 

Secara mikroskopis batulempung termasuk kedalam 

Mudstone (Pettijohn,1975) pada sayatan tipis LP 15 yang 

berwarna putih kecoklatan pada // nikol dan abu-abu 

hitam keunguan pada saat x nikol. Sayatan batuan 

sedimen memperlihatkan struktur foliasi, batuan 

didominasi oleh mineral berukuran lempung, dengan 

sedikit butiran berupa kuarsa, dan feldspar, dengan 

ukuran butir 0,03-0,06mm (coarse silt) bentuk butir 

menyudut tanggung-membulat, yang tertanam dalam 

masa dasar lempung.  Nampak mineral limonite hadir  
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mengisi fracture batuan. 

Pada sayatan batulempung terlihat kandungan mineral 

adalah sebagai berikut, kuarsa (15%): Tidak berwarna, 

relief rendah, berukuran 0,01–0,06mm, pemadaman 

bergelombang, hadir merata. Feldspar (7%): Putih, relief 

rendah, berukuran 0,01–0,05mm, bentuk menyudut 

tanggung, berupa mineral plagioklas dan ortoklas. 

Lempung (75%): kecoklatan, posisi nikol silang gelap, 

tersebar merata dalam sayatan. Opak (3%): Hitam 

kecoklatan kemerahan, relief sedang, ukuran 0,02-0,1 

mm, hadir berupa pecahan karbon (Gambar 2). 

 

    
 

Gambar 2. Sayatan batulempung nikol silang (kanan) dan 

nikol paralel (kiri) dengan perbesaran 30 x mm. 

 

Sisipan batupasir pada batulempung termasuk 

kedalam Feldspatic Wacke (Pettijohn,1975) pada sayatan 

tipis yang berwarna putih kecoklatan pada // nikol dan 

abu-abu kehitaman pada x nikol. Pada sayatan 

memperlihatkan struktur foliasi dan Nampak dalam 

sayatan adanya cerat-cerat karbon. 

Pada sayatan batupasir terlihat kandungan mineral 

adalah sebagai berikut, kuarsa (15%): Tidak berwarna, 

relief rendah, berukuran 0,01–0,06 mm, pemadaman 

bergelombang, hadir merata dalam sayatan. Feldspar 

(15%): Putih, relief rendah, berukuran 0,01–0,05mm, 

bentuk menyudut tanggung, berupa mineral plagioklas 

dan ortoklas. Lempung (65%): Kecoklatan, posisi nikol 

silang gelap, tersebar merata dalam sayatan. opaque (5%): 

Hitam, relief sedang, ukuran 0,02-0,1 mm, hadir berupa 

cerat-cerat atau lensa-lensa, tersebar merata dalam 

sayatan (Gambar 3). 

 

  
  

Gambar 3. Sayatan batu pasir nikol silang (kanan) dan 

nikol paralel (kiri) dengan perbesaran 30 x mm. 

 

Adanya struktur sedimen yang ditemukan pada 

batupasir berupa silangsiur dan paralel laminasi yang 

mengindikasikan bahwa media transportasinya adalah air. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah 

Merapi Selatan dan sekitarnya pada Formasi Muara Enim 

dengan menggunakan metode pemetaan geologi 

permukaan detail, analisa petrografi, dan analisa struktur 

sedimen yang ditemukan dilapangan maka di dapat 

beberapa kesimpulan yaitu :  

1. Pada daerah penelitian di dapat satuan 

batulempung sisipan batupasir tersusun dari 

batulempung dan batupasir.  

2. Batulempung mendominasi, sedangkan 

batupasir hanya sebagai sisipan.  

3. Batulempung memperlihatkan struktur foliasi 

dan batuan didominasi oleh mineral berukuran 

lempung, sedangkan batupasir memperlihatkan 

struktur foliasi dan nampak dalam sayatan 

adanya cerat-cerat karbon.  

4. Struktur sedimen yang ditemukan hanya berupa 

paralel laminasi dan silang siur yang 

menunjukkan media transportasi air. 
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ABSTRACT: The research is located in Sukajadi and Surrounding Area, Pseksu District, Lahat Regency, South Sumatera 

Province with research area of 49 km2. The research area consists of several rock formations, that is Kasai Formation 

(QTk), Muaraenim Formation (Tmpm), Air Benakat Formation (Tma), Gumai Formation (Tmg), Kikim Formation (Tpok), 

Granodiorite, Saling Formation(KJs), and Sepingtiang Formation (KJsp). This research is more focused on rock 

Sepingtiang Formation. The Sepingtiang Formation is the bedrock of the Pre-Tertiary group of the late Jurassic to the 

Early Cretaceous dominated by the Limestone units. Limestone in this formation has been changed with different 

characteristics. Based on data obtained from field research and previous research results, these limestone changes are 

caused by the presence of structural controls that influence the Sepingtiang Formation. This limestone has white, brown, 

gray, in the presence of calcite crystals and calcite veins. The calcite indicates that the limestone is a crystalline limestone. 

 

key words:limestone, calcite, sepingtiang formation 

 

ABSTRAK: Penelitian terletak di Daerah Sukajadi dan Sekitarnya, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Provinsi 

Sumatera Selatan dengan luas daerah penelitian yakni 49 km2. Daerah penelitian terdiri atas beberapa formasi batuan, 

yaitu Formasi Kasai (QTk), Formasi Muaraenim (Tmpm), Formasi Air Benakat (Tma), Formasi Gumai (Tmg), Formasi 

Kikim (Tpok), Granodiorit, Formasi Saling (KJs), dan Formasi Sepingtiang (KJsp). Penelitian ini lebih terfokus pada 

batuan penyusun Formasi Sepingtiang. Formasi Sepingtiang merupakan batuan dasar kelompok Pra-Tersier berumur Jura 

Akhir sampai Kapur Awal yang didominasi oleh satuan Batugamping. Batugamping pada formasi ini telah mengalami 

ubahan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan hasil 

penelitian terdahulu, ubahan batugamping tersebut diakibatkan oleh adanya kontrol struktur yang berpengaruh pada 

Formasi Sepingtiang. Batugamping ini memiliki warna putih, abu-abu, kecoklatan, dengan adanya kristal-kristal kalsit 

dan urat-urat kalsit. Kalsit yang ada menunjukkan bahwa batugamping tersebut merupakan batugamping kristalin. 

 

Kata Kunci: batugamping, kalsit, formasi sepingtiang 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian geologi dapat diartikan sebagai kegiatan 

yang dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi 

regional pada suatu daerah. Pada penelitian yang 

dilakukan kali ini, diharapkan dapat mengetahui dan 

memahami karakteristik batugamping pada daerah telitian 

baik secara umum maupun secara detail. Pembelajaran 

lebih lanjut dalam kajian yang luas sangat diperlukan 

untuk dapat merekonstruksi kembali sejarah terbentuknya 

kondisi daerah telitian yang seperti sekarang. 

Lokasi penelitian termasuk dalam Formasi 

Sepingtiang Cekungan Sumatera Selatan. Formasi ini 

termasuk dalam batuan dasar yang terbentuk pada Zaman 

Pra-Tersier. Batuan yang terdapat pada Formasi 

Sepingtiang yaitu batugamping terumbu, kalsirudit, 

kalkarenit, dan pualam (Gafoer et al., 1992). Satuan 

batugamping sangat mendominasi di formasi Sepingtiang. 

Batugamping formasi ini tersebar di sepanjang aliran 

Sungai Empayang Kasap, Sungai Empayang Renik, dan 

Sungai Empayang Lintang daerah Sukajadi dan 

sekitarnya. 

 

GEOLOGI CEKUNGAN SUMATERA SELATAN 

 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 
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belakang busur (back arc basin) yang terletak di bagian 

Selatan Pulau Sumatera. Cekungan ini dibagi menjadi 

sub-cekungan Jambi, North Palembang, Central 

Palembang, South Palembang, dan Bandar Jaya Basin, 

dimana dibatasi oleh Pegunungan Tigapuluh di bagian 

Utara, Pegunungan Bukit Barisan di bagian Barat, dan 

dibatasi oleh Tinggian Palembang dan Lampung di bagian 

Timur (Gambar 1) (Williams et al., 1995). Tinggian 

Lampung memisahkan Cekungan Sumatera Selatan 

dengan Sunda Basin dari Jawa Barat (De Coster, 1974). 

Sub Cekungan ini dibatasi oleh sesar-sesar utama yang 

berakar dalam hubungan dengan batuan dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Fisiografi Cekungan Sumatera Selatan 

(Williams et al, 1995; Modifikasi Penulis) 

 

Stratigrafi Regional 

 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan selama fase 

awal perkembangan dari tua ke muda berdasarkan 

Sitompul et al. (1992) dibagi menjadi beberapa formasi, 

yakni: 

1. Batuan Dasar (basement); Batuan dasar ini terdiri dari 

Formasi Lingsing, Formasi Sepingtiang, dan Formasi 

Saling. 

2. Formasi Lahat; terendapkan di atas batuan dasar 

secara tidak selaras pada Eosen-Oligosen dengan 

lingkungan pengendapan berasal dari sistem kipas 

alluvial.  

3. Formasi Talang Akar; terendapkan selama Oligosen 

Akhir sampai Miosen Awal secara tidak selaras di atas 

Formasi Lahat.  

4. Formasi Baturaja; terendapkan secara tidak selaras di 

atas Formasi Talang Akar selama Miosen Awal sampai 

Miosen Tengah.  

5. Formasi Gumai; terendapkan selama Miosen Tengah 

pada maksimum transgresi.  

6. Formasi Air Benakat; terendapkan pada periode 

regresi selama Miosen Tengah sampai Miosen Akhir.  

7. Formasi Muara Enim; terendapkan selama Miosen 

Akhir pada lingkungan darat sampai laut dangkal. 

8. Formasi Kasai (Plio–Plistosen); terendapkan secara 

tidak selaras di atas Formasi Muara Enim pada 

Pliosen. 

  

Struktur Geologi Regional 

 

Struktur yang berkembang di Cekungan Sumatera 

Selatan dipengaruhi oleh aktifitas tektonik yang terbagi 

menjadi tiga fase pada waktu yang berbeda yaitu 

penujaman (kompresional), tensional dan kompresional 

(Pulunggono et al., 1972). Dampak dari penujaman 

lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia 

menghasilkan banyak struktur yang berkembang pada 

Cekungan Sumatera Selatan seperti Sesar Sumatera dan 

Sesar Malaka berarah NW-SE. Kemudian aktivitas 

penarikan yang diakibatkan gaya tensional membentuk 

struktur berupa graben, horst, dan fault block. Sesar yang 

terbentuk yaitu Sesar Lembak dan Sesar Talang Babat 

berarah N-S. Sedangkan gaya kompresi menghasilkan 

formasi yang berarah N-S dan perkembangan struktur 

berarah northeast seperti Sesar Lematang dan Sesar 

Merbabu yang berarah NE-SW. 

 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu dengan menganalisa kajian pustaka dari peneliti 

sebelumnya dan dengan pengambilan data serta 

pengamatan lapangan secara langsung. Selain itu untuk 

menunjang data lapangan dilakukan analisa laboratorium, 

dalam hal ini dilakukan analisa petrologi. Metode ini 

diharapkan dapat membantu dalam penentuan 

karakteristik batugamping sesuai dengan kajian penelitian. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian di lapangan, didapatkan 15 

sampel batugamping. Batugamping Formasi Sepingtiang 

yang terdapat pada daerah penelitian memiliki ciri dan 

karakteristik yang beragam. Keanekaragaman ciri ini 

disebabkan karena Formasi Sepingtiang merupakan 

Formasi batuan dasar yang terbentuk selama Mesozoik-

Paleozoik, sehingga sudah banyak gaya yang 
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mempengaruhi pembentukan batuannya. Gaya yang 

berpengaruh mengakibatkan P dan T batuan meningkat, 

sehingga batugamping yang ada bisa terubah menjadi 

batu marmer. Hasil analisa petrografi menurut Dunham 

(1962) menunjukkan bahwa batugamping pada lokasi 

penelitian merupakan batugamping kristalin dan 

batugamping wackestone. 

 

Batugamping Kristalin 

 

Batugamping kristalin yang terdapat di lapangan 

memiliki ciri fisik berwarna putih kecoklatan sangat pucat 

dan terdapat beberapa bercak kecoklatan kotor. Dari hasil 

analisa petrografi, batugamping ini memiliki struktur 

masif (pejal) dengan rongga gerowong tak teratur. Tekstur 

batuannya berupa kristalin halus, dan ukuran butir 0.04 - 

0.30 mm, serta ukuran kristal dengan rata-rata <0.10 mm 

(gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil analisa petrografi batugamping kristalin; 

a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with parallel-nicols) b) 

Kedudukan lensa nikol bersilang (with cross-nicols) 

 

Hasil analisa di atas  memperlihatkan batugamping 

kristalin dengan penyusun utamanya berupa pseudosparit 

kalsit berkristal sangat halus hingga halus. Tampak 

rongga gerowong pelarutan yang berukuran halus cukup 

merata yang sebagian rongganya terisi oksida besi 

bercampur mineral lempung authigenik. Kehadiran 

rongga gerowong mencirikan batuan berada di dekat 

permukaan. 

Pada lokasi penelitian terdapat batugamping kristalin 

yang telah terubah dari batuan sedimen menjadi batuan 

metasedimen. kenampakan fisik batuan ini berwarna 

kecoklatan pucat cenderung putih. Struktur batuannya 

masif (pejal) dan terkekarkan dengan tekstur batuan 

berupa kristal halus. Hasil analisa petrografi (gambar 3) 

memperlihatkan batuan ini sangat kompak dan telah 

terkristalisasi.  Menurut Murray (1981), batuan ini 

diperkirakan telah cenderung termalihkan menjadi 

marmer meskipun masih memperlihatkan sedikit butiran 

di beberapa tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil analisa petrografi batugamping kristalin 

malih menjadi marmer; a) Kedudukan lensa nikol sejajar 

(with parallel-nicols) b) Kedudukan lensa nikol bersilang 

(with cross-nicols) 

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa butiran karbonat 

yang terbentuk pada saat pengendapan sudah tidak 

terdapat jejak asal batuan lagi, begitu pula dengan matriks 

lumpur karbonat yang kesemuanya sudah hilang 

tergantikan. Orthosparit kalsit hadir mengisi rongga kekar 

dan retakan secara hampir sempurna, sedangkan oksida 

besi mengisi kekar yang sangat sempit atau membentuk 

struktur stilolit.  
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Batugamping Wackestone 

 

Batugamping wackestone di lapangan memiliki 

kenampakan fisik dengan warna abu-abu dengan bercak 

kecoklatan kotor. Struktur batuannya masif (pejal) 

terkekarkan, dengan tekstur klastika sangat halus. Dari 

analisa petrografi (gambar 4) diketahui ukuran butirnya 

0.04 - 3.20 mm, serta ukuran kristal dengan rata-rata 

<0.10 mm, pemilahan buruk dengan kemas terbuka dan 

tersusun oleh lumpur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil analisa petrografi batugamping 

wackestone; a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with 

parallel-nicols) b) Kedudukan lensa nikol bersilang (with 

cross-nicols) 

 

Hasil sayatan petrografi memperlihatkan bahwa 

batugamping di atas tersusun atas  matriks lumpur 

karbonat. Matriks lumpur karbonat berwarna kecoklatan 

kotor dan sedikit tergantikan menjadi mikrosparit kalsit 

berkristal sangat halus. Terlihat juga adanya kekar gerus 

yang telah terisi oleh mineral kalsit, serta oksidasi besi 

dan mineral lempung. Terdapat cukup banyak kekar gerus 

di dalam batuan. Orthosparit kalsit berkristal mosaik 

anhedral berukuran mencapai 0.50 mm tampak mengisi 

cukup sempurna rongga kekar tersebut. Di lain pihak, 

oksida besi yang bercampur dengan mineral lempung 

authigenik mengisi kekar yang sangat sempit dan mengisi 

bidang-bidang stilolit di dalam batuan. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Batugamping pada lokasi penelitian terdiri dari 

batugamping kristalin dan batugamping wackestone. 

2. Mineral kalsit yang dominan menyusun batugamping 

mencirikan batugamping termasuk dalam 

batugamping kristalin. 

3. Pengaruh dari P dan T yang tinggi selama 

pembentukan Formasi Sepingtiang mengakibatkan 

terubahnya batugamping menjadi batu marmer 

(pualam). 

4. Batugamping kristalin yang telah termalihkan menjadi 

marmer memiliki struktur batuan yang lebih kompak 

dengan butir karbonat tak teridentifikasi lagi. 

5. Terdapat banyak kekar gerus pada batugamping 

wackestone yang telah terisi oleh mineral kalsit. 
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ABSTRACT : Andesite is one of the most economical non-metallic natural resources. Besar Hill and Serelo Hill where 

the Andesite sample is taken is a research location located in Tanjung Menang, Merapi Selatan District, Lahat District. 

Of the eight samples analyzed by petrography, it is divided into two parts, ie, on a Besar Hill incision which has a 

porphyritic texture with mass dominance dominated by granular feldspar minerals, and opaque minerals and Serelo Hill 

showing a holocrystalline-porphyritic texture. Consisting of pyroxene phenocryst, hornblende as well as opaque minerals 

in the more subtle massadasar consisting of plagioclase, secondary minerals including actinolite. Based on petrography 

analysis showed that Besar Hill frozen rock is Andesite while Serelo Hill is divided into two parts namely Mikrodiorite 

and Andesite. Minerals in the frozen rocks of both hill are common in the encounter of plagioclase, hornblende, and 

piroksen. 

Keywords: Petrography, Andesite, Mikrodiorit, Serelo Hill, Besar Hill 

 

 

ABSTRAK : Andesit merupakan salah satu sumber daya alam non-logam yang ekonomis. Bukit Besar dan Bukit Serelo 

dimana sampel Andesit diambil merupakan lokasi penelitian yang berada didaerah Tanjung Menang Kecamatan Merapi 

Selatan Kabupaten Lahat. Dari delapan sampel yang dianalisa petrografi maka dibagi menjadi dua bagian yaitu pada 

sayatan Bukit Besar yang memiliki tekstur porfiritik dengan massadasar di dominasi oleh mineral feldspar granular, dan 

mineral opak dan Bukit Serelo memperlihatkan tekstur holokristalin-porfiritik. Terdiri dari fenokris piroksen, hornblende 

serta mineral opak di dalam massadasar lebih halus terdiri dari plagioklas, mineral sekunder termasuk aktinolit. 

Berdasarkan analisa petrografi menunjukan batuan beku Bukit Besar merupakan Andesit sedangkan Bukit Serelo dibagi 

2 bagian yaitu Mikrodiorit dan Andesit. Mineral pada batuan beku kedua Bukit tersebut yang umum di jumpai yaitu 

plagioklas, hornblende, dan piroksen. 

Kata Kunci: Petrografi, Andesit, Mikrodiorit, Bukit Serelo, Bukit Besar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara administratif Kabupaten Lahat termasuk 

wilayah Sumatera Selatan, terletak sejauh ± 250 km dari 

ibukota provinsi. Daerah Tanjung Menang, Kecamatan 

Merapi Selatan, Kabupaten Lahat yang menjadi lokasi 

penelitan merupakan  daerah perbukitan intrusi andesit, 

tambang batubara dan sebagian besar adalah wilayah 

hutan, dan perkebunan karet sehingga harus melakukan 

perizinan dahulu sebelum kelapangan. 

Andesit merupakan salah satu sumber daya alam non-

logam yang ekonomis. Pengetahuan mengenai 

karakteristik pada batuan beku andesit perlu dikaji untuk 

mengoptimalkan penggunaan andesit. Andesit daerah 

telitian ini dibagi menjadi 2 bagian: pada Bukit Besar dan 

Bukit Serelo. Lokasi penelitian berada Bukit Serelo dan 

Bukit Besar Daerah Tanjung Menang, Kecamatan Merapi 

Selatan, Kabupaten Lahat  yang berjarak sekitar 197km 

dari Kota Palembang.  
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GEOLOGI REGIONAL 

 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Lahat daerah 

penelitian disusun oleh Formasi Muara Enim, Formasi Air 

Benakat, dan Intrusi Andesit (Gambar 1). 

  

 

Gambar 1. Peta Geologi Lembar Lahat Daerah    

Penelitian (Gafoer, S., Cobrie, T., And Purnomo, J., 

1986). 

 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

back arc basin yang terlipat dan berumur Tersier di pulau 

Sumatera terbentuk akibat dari interaksi antara Paparan 

Sunda dan lempeng Samudera Hindia. Menurut 

Pulunggono dkk,(1992) Dalam perkembangannya 

Cekungan Sumatera Selatan dipengaruhi empat fase 

tektonik  yaitu : 

a. Fase Compressional 

b. Fase Extensional 

c. Fase terakhir terjadi Compressional kembali 

Menurut Sudarmono et al, (1997) Pada zaman 

Paleogen ditandai oleh syn-rift yang menghasilkan blok-

blok sesar normal membentuk pola grabben dan setengah 

grabben sehingga mempengaruhi proses pengendapan 

sedimen. 

Menurut De Coster (1974) dari Stratigrafi regional 

Formasi Air Benakat yang berumur paling tua pada 

daerah ini dan di endapkan pada fase regresi berumur 

Miosen Tengah dan Formasi Muara Enim yang berada 

diatas Formasi Air Benakat di endapkan pada lingkungan 

laut dangkal-litorial, sedangkan intrusi andesit berumur 

Quarter yang berumur muda. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini diawali dengan tahap persiapan yaitu 

pembuatan peta dan studi pustaka terdahulu. Setelah itu 

dilajutkan dengan tahap pengambilan data lapangan yang 

meliputi identifikasi Geomorfologi, identifikasi litologi, 

dan identifikasi struktur. 

Pada tahap indetifikasi litologi mencangkup informasi 

jenis batuan, mendokumentasikan singkapan, dan 

pengambilan sampel batuan yang akan di analisa 

laboratorium. Analisa yang dilakukan berupa analisa 

petrografi dimana untuk mengetahui jenis – jenis mineral 

yang terkandung dalam batuan dan genesa batuan. 

 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

Menurut Dientya et al, (2015) Petrografi merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui karakteristik suatu 

batuan dan kandungan mineral yang berada didalam 

batuan tersebut dan juga genesa batuan. Diambil 6 sampel 

batuan  yang mewakili daearah penelitian yang dianalisa 

petrografinya yaitu; 3 diambil dari Bukit Besar dan 3 dari 

Bukit Serelo.  

Dibawah ini merupakan hasil dari analisa petrografi 

batuan beku Bukit Serelo dan Bukit Besar Daerah 

Tanjung Menang, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten 

Lahat.  

Dari hasil analisa petrografi menunjukan bahwa 

Batuan Andesit H.4 dan H.6 (Gambar 3) memiliki 

persamaan yaitu tekstur porfiritik dengan komposisi 

mineral terdiri dari fenokris plagioklas, piroksen, dan 

hornblende  yang umumnya telah terubah menjadi 

mineral sekunder. Massadasar di dominasi oleh mineral 

feldspar granular dan mineral opak. 

 

 
 

Gambar  2. Hasil Analisa Petrografi Pada Sampel H.4 

 

Sedangkan pada sampel H.8 dimana tekstur batuan 

hypokristalin - porfiritik dengan komposisi mineral yang 

sama yaitu terdiri dari fenokris plagioklas, hornblende, 

dan piroksen yang tertanaman di massadasar Kristal 

sangat halus dan massagelas. Mineral sekunder yang 

teramati mencangkup klorit, lempung, dan mineral opak.  

 

Dan 3 sampel di ambil dari Bukit Serelo yaitu dari 

hasil analisa petrografi H.84 dan H.85 (Gambar 3) 

memiliki persaman mineral dimana tekstur porfiritik – 

holokristalin, komposisi mineral terdiri dari fenokris 

plagioklas, hornblende, dan sedikit piroksen yang 

tertanaman didalam masadasar halus. Mineral sekunder 
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yang hadir mencangkup mineral aktinolit, klorit, 

lempung, dan mineral opak. 

 

 
 

Gambar  3. Hasil Analisa Petrografi Pada Sampel H.84 

Untuk sampel pada H.86 dari hasil analisa petrografi 

menunjukan tekstur batuan holokristalin – porfiritik 

dengan mineral terdiri dari plagioklas, hornblende, augit, 

dan feldspar yang tertanaman di dalam massadasar sangat 

halus. Mineral sekunder mencangkup aktinolit, kuarsa, 

dan  mineral opak.  

Menurut Dwifa et al, (1999) Bukit Serelo dan Bukit 

Besar termasuk kedalam  Andesit Hornblende, dimana 

sebagian dari hornblende telah berubah menjadi mineral  

piroksen, plagikolas, serta kuarsa. Ini dicirikan berupa ada 

penambahan magma yang dimana dulunya sudah terjadi.  

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan di 

bawah ini; 

 

1. Andesit didaerah telitian dibagi menjadi 2 bagian 

, Bukit Serelo dan Bukit Besar. 

2. Pada daerah penelitian didomonasi oleh batuan 

beku andesit (Qpva).  

3. Berdasarkan hasil analisa petrografi menunjukan 

batuan beku Bukit Besar yaitu batuan Andesit 

sedangkan Bukit Serelo dibagi menjadi dua 

bagian yaitu pada H.90 dan H.78 adalah 

Mikrodiorit kemudian pada H.89 merupakan 

Andesit.  

4. Komposisi mineral pada batuan beku kedua bukit 

tersebut yang umum dijumpai yaitu horblende, 

plagioklas, dan  piroksen. 
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ABSTRACT: Activity of Hulupalik Volcano in early Quarter caused Bengkulu Basin precisely the area of North 

Bengkulu district to Central Bengkulu mostly deposited volcanic rock. Administrative inventory area is included in the 

government area of Central Bengkulu Regency, Pematang Tiga and surrounding areas. The results of field observations 

show the quantity of volcanic rocks in the area of research, especially tuff and some of the andesite belonging to Qv(dn) 

formation aged Quaternary. The result of petrographic analysis on 16 samples of tuff rock showed different types of rocks, 

including tuffs of lapilli, lithic tuff, pumice lithic tuff, glass tuf, crystal tuff, breccias tuff and palagonite tuff and in some 

places changed. To the 7 types of tuff can be studied characteristics and the process of formation from these rocks. 

 

ABSTRAK: Aktivitas Gunung api Hulupalik diawal Kuarter mengakibatkan Cekungan Bengkulu tepatnya daerah 

kabupaten Bengkulu Utara hingga Bengkulu Tengah sebagian besar terendapkan batuan vulkanik. Daerah inventarisasi 

secara administratif masuk kedalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, daerah Pematang Tiga dan 

sekitarnya. Hasil dari pengamatan dilapangan menunjukkan besarnya kuantitas batuan vulkanik didaerah penelitian 

terutama tuf dan sebagian andesit yang termasuk kedalam Formasi Qv(dn) berumur Kuarter. Hasil analisa petrografi pada 

16 contoh batuan tuf menunjukkan perbedaan jenis dari batuan tersebut, diantaranya tuf lapilli, tuf litik, tuf litik 

batuapung, tuf gelas, tuf kristal, tuf breksi dan tuf palagonit serta dibeberapa tempat terubah. Dari 7 jenis tuf tersebut 

dapat dipelajari karakteristik serta proses pembentukan dari batuan tersebut. 

 

Kata Kunci: Tuf, Sayatan, Petrografi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Daerah Pematang tiga dan sekitarnya secara 

administratif masuk kedalam wilayah pemerintahan 

Kabupaten Bengkulu tengah dan sebagian Bengkulu 

Utara, Provinsi Bengkulu (Gambar 1).  Waktu tempuh 

untuk menuju ke lokasi penelitian dari Kota Bengkulu 

sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 

Tuf adalah batuan piroklastik yang dihasilkan akibat 

letusan gunungapi bertipe ekplosif yang mengeluarkan 

material vulkanik berupa abu yang kemudian 

terkonsolidasi dan mengalami proses pembatuan. 

Mekanisme pengendapan tuf terbagi menjadi 3 tipe, yaitu 

jatuhan, aliran dan seruakan (surge). 

Penelitian ini difokuskan pada analisis petrografi 

batuan tuf sebagai tahapan untuk mengetahui karakteristik 

batuan seperti sifat fisik, tekstur dan himpunan mineral 

penyusun batuan sehingga nantinya akan didapatkan hasil 

berupa diagenesa dari batuan tersebut. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Dari segi posisi tektoniknya, lokasi penelitian berada 

pada cekungan busur depan atau lebih dikenal dengan 

Bengkulu fore arc basin yang merupakan perpanjangan 

dari sistem pemekaran Cekungan Sumatera Selatan dan 

bergeser sejauh 100 Kilometer ke arah baratlaut selama 
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kegiatan pensesaran pada Miosen Awal hingga Miosen 

Akhir (Howles, 1986 dalam Yuliharto et al, 1996). 

Menurut Fatimah dan Basuki (2005), penyebaran 

batuan Tersier Cekungan Bengkulu berdasarkan lajur 

tektono-geografinya memiliki tiga lajur utama, yaitu 

Lajur Bengkulu dibagian Barat, Lajur Barisan ditengah 

dan Lajur Palembang dibagian Timurlaut. Lajur Barisan 

merupakan daerah kegiatan magmatik selama Tersier 

hingga Kuarter dengan jenis batuan berupa breksi 

gunungapi, tuf, lava dan terobosan serta batuan plutonik. 

Daerah penelitian sebagian besar didominasi oleh 

batuan vulkanik berupa tuf dan andesit yang termasuk 

kedalam Formasi Qv(dn) berumur Plistosen (Gafoer dkk, 

1992) dan tergolong kedalam Lajur Barisan. Sumber 

material batuan tersebut diakibatkan oleh aktivitas 

Gunungapi Hulupalik yang diperkirakan terjadi pada 

Tersier sampai Kuarter yang merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan magmatik Lajur Barisan. Batuan 

lainnya yang terdapat pada daerah penelitian merupakan 

batuan sedimen berupa batupasir, batulempung dan 

batubara yang termasuk kedalam Formasi Lemau (Tml) 

yang berumur Miosen Akhir. 

Kehadiran struktur pada lokasi penelitian ditemukan 

pada Desa Aur Gading berupa sesar mendatar mengiri 

(left slip fault) dan struktur lipatan diketahui melalui 

rekonstruksi data kedudukan batuan yang didapat 

dilapangan dan kehadiran sumbu antiklin.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode peneltian terbagi menjadi 2 tahapan yaitu 

tahapan lapangan dan laboratorium.  Penelitian terlebih 

dahulu dilakukan dengan pemetaan geologi yang 

bertujuan untuk mengkolektif data berupa sampel batuan 

dan untuk mengetahui penyebaran batuan serta 

mengamati aspek geologi lainnya. 

Terdapat 16 contoh batuan yang dipreparasi dalam 

bentuk sayatan tipis (thin section) yang kemudian akan 

dilanjutkan dengan tahap laboratorium yaitu analisa 

petrografi atau analisa mikroskopis. 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

Analisa Petrografi bertujuan untuk mengetahui sifat 

optik batuan seperti tekstur dan mineral penyusun batuan 

tersebut sehingga dari data tersebut dapat diketahui jenis 

dari batuan tersebut dan proses vulkanisme yang terjadi 

pada daerah penelitian serta diagenesa dari batuan 

tersebut. 

Dari pengamatan dilapangan, potensi batuan tuf 

menempati sekitar 40% dari daerah penelitian dengan 

sebaran yang mendominasi pada bagian selatan daerah 

penelitian sedangkan dibagian utara lebih didominasi 

satuan batuan andesit dengan besaran yang sedikit lebih 

kecil. Dalam tahap laboratorium, telah diamati 16 contoh 

batuan yang telah dilakukan analisis petrografi dan 

menghasilkan 7 jenis batuan tuf yang berbeda. Pembagian 

jenis batuan tuf mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh 

Pettijohn et al. (1972). 

Sayatan tipis pada contoh batuan Lp 1 (Gambar 2) 

menunjukkan batuan tuf litik dengan fragmen berukuran 

lapilli (>4mm) berupa fragmen litik dan fragmen Kristal. 

Fragmen litik terdiri dari tuf (A4-D5;G4-D7) dan 

ignimbrite serta beberapa fragmen tuf telah terubah 

menjadi silica/kuarsa dan mineral lempung. Fragmen 

Kristal terdiri dari fragmen plagioklas yang dicirikan oleh 

kembaran polisintetik (E2;J9-J10). Fragmen-fragmen 

tersebut tertanam pada massadasar abu vulkanik dengan 

komposisi pecahan gelas.  

 

Gambar 2. Sayatan Petrografi Lp 1 

 

Analisa petrografi pada sayatan Lp 2 (Gambar 3) 

menunjukkan batuan tuf lapili dengan komposisi massa 

dasar yang terdiri dari pecahan gelas berukuran abu 

(<2mm) dan fragmen berupa fragmen litik dan kristal. 

Fragmen litik terdiri dari fragmen tuf yang beragam 

komposisi diantaranya ignimbrite yang dicirikan oleh 

flattening dari pumis yang membentuk kesejajaran (A4-

F4). Fragmen Kristal didominasi oleh fragmen plagioklas 

(I3-J3;G1) dan piroksen (D3). 

 

Gambar 3. Sayatan Petrografi Lp 2 

Dilokasi yang berbeda, menunjukkan batuan tuf lapilli 

terubah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sayatan tipis 



 
Karakteristik tuf Kuarter Cekungan Bengkulu Daerah Pematang Tiga dan sekitarnya, Kabupaten Bengkulu Tengah, 

Provinsi Bengkulu 

193 

 

pada Lp 3 (Gambar 4) dengan komposisi penyusun batuan 

berupa fragmen litik yang diwakili fragmen tuf terubah 

menjadi mineral lempung berupa serisit (foto kiri warna 

coklat) dan fragmen batuan andesit. Fragmen scoria 

diindikasikan dengan bentuk membulat (foto kiri kanan 

bawah) dan sedikit terdevitrifikasi menjadi mineral 

lempung. Komposisi penyusun lain berupa pecahan gelas 

berukuran abu dijumpai pada butiran yang lebih kasar dan 

bersifat isotrop. 

 

 

Gambar 4. Sayatan Petrografi Lp 3 

 

Analisa petrografi pada sayatan Lp 4 (Gambar 5) 

didapatkan hasil berupa batuan tuf breksi terubah dengan 

komposisi massadasar terdiri dari pecahan gelas 

berukuran abu (2mm). Fragmen litik pada sayatan ini 

diwakili oleh batuan piroklastik (tuf) dan andesitik yang 

umumnya telah terubah menjadi mineral lempung dan 

klorit (hijau tua). Fragmen/pecahangelas berukuran 

lapilli-blok bertekstur scoria juga dijumpai (B1-C4;D7-

H7;H6-J7-8) dan telah terubah menjadi klorit. Fragmen 

plagioklas hadir sebagai fragmen Kristal (warna putih, 

prismatic) dan menunjukkan kembaran polisinetik pada 

posisi nikol bersilang. Struktur coliform teramati 

dibeberapa spot (B10-C9; D9-G10) dibagian tepi vesikul 

yang ditempati oleh  klorit warna hijau. 

 

 

Gambar 5. Sayatan Petrografi Lp 4 

Pada Lp 5, batuan piroklastik terubah kuat yang dicirikan 

kehadiran mineral ubahan yaitu palagonit yang 

merupakan komponen utama penyusun batuan ini. Dari 

foto sayatan (Gambar 7), palagonit dicirikan dengan 

warna hijau agak tua, memperlihatkan bentuk 

membulat/pellet dengan bias rangkap rendah (hijau 

kehitaman). Sedangkan mineral kuarsa dijumpai berupa 

agregat kristal tak berwarna, terlihat pada nikol bersilang 

menunjukkan warna interfernsi rendah (abu-abu 

kehitaman). Struktur botroidal/coliform dapat dijumpai 

dibeberapa tempat. Pada sayatan ini juga ditemukan fossil 

hewan bercangkang (Brachiopoda) berkomposisi 

karbonat (I7-8). 

 

 

Gambar 6. Sayatan Petrografi Lp 5 

 

Hasil analisa petrografi pada sampel Lp 6 (Gambar 7) 

menunjukkan batuan piroklastik berupa tuf gelas. Batuan 

ini tersusun oleh dominasi matriks gelas dan bercampur 

dengan mineral lempung berwarna kecoklatan berupa 

serisit. Secara umum batuan ini memiliki struktur massif, 

berbutir halus dan terpilah buruk. Komponen penyusun 

lainnya adalah fragmen batuan beku yang telah 

teroksidasi serta butiran feldspar plagioklas yang sangat 

halus. Pada sayatan batuan ini juga teramati kandungan 

mineral bijih berupa magnetit. 

 

 

Gambar 7. Sayatan Petrografi Lp 6 

 

Pada sayatan petroggrafi Lp 7 (Gambar 8) menunjukkan 

batuan tuf gelas terubah. Hal tersebut diindikasikan 

dengan kehadiran mineral ubahan berupa klorit (Warna 

hijau posisi nikol silang) yang mengubah sebagian 

massadasar gelas. Komponen penyusun lainnya berupa 
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fragmen litik dan fragmen Kristal yang terdiri dari 

plagioklas dan kuarsa. 

 

 

Gambar 8. Sayatan Petrografi Lp 7 

 

Berdasarkan pengamatan petrografi pada sayatan Lp 8 

(gambar 9) menghasilkan batuan piroklastik berupa tuf 

litik batuapung. Komponen penyusun pada batuan ini 

sangat didominasi oleh fragmen batuapung kaya akan 

gelas yang terlihat pada posisi nikol sejajar (F1-I1; F4-F6; 

H6-J4). Matriks yang hadir berupa gelas isotropik dan 

sedikit bercampur dengan mineral sangat halus 

(kriptokristalin) berupa feldspar. Mineral sekunder yang 

dijumpai pada batuan ini adalah mineral lempung-serisit. 

Fragmen lainnya yang terdapat pada sayatan ini yaitu 

fragmen kristal berupa plagioklas (D6-E7; B1-C1) dan 

kuarsa (D2-E3).  

 

 

Gambar 9. Sayatan Petrografi Lp 8 

 

Hasil analisa petrografi Lp 8 (Gambar 10) menghasilkan 

batuan piroklastik berupa tuf kristal. Dinamakan 

demikian karena komponen utama penyusun batuan ini 

didominasi oleh fragmen kristal. Fragmen kristal terdiri 

dari plagioklas, piroksen dan kuarsa yang tertanam 

didalam massaddasar pecahan gelas. Fragmen plagioklas 

dicirikan dengan kembaran polisinetik berupa kalsbat-

albit pada posisi nikol silang (G7-9I) sedangkan fragmen 

piroksen dicirikan dengan warna kuning kecoklatan dan 

memilki belahan pada posisi nikol bersilang (G5-J7). 

 

 

Gambar 10. Sayatan Petrografi Lp 9 

 

Dari berbagai jenis tuf tersebut, dapat diinterpretasi 

bahwa batuan tuf pada daerah penelitian umumnya 

berkomposisi pecahan gelas dan berdasarkan proses 

pembentukannya merupakan hasil dari proses erupsi 

freatik dari letusan eksplosif. Erupsi freatik merupakan 

proses dimana tubuh magma yang menyusun tubuh 

gunung api yang mengandung kaya akan gelas mengalami 

penghancuran dan bercampur dengan abu  gunung api 

menyebabkan tuf yang dihasilkan kaya akan gelas. Tipe 

erupsi freatik pada umumnya terjadi pada daerah sistem 

geothermal aktif (Muffler et al. 1971 dalam McPhie et al. 

1993) sehingga mengakibatkan batuan piroklastik 

umumnya teralterasi hidrothermal (Hedenquist and 

Henley, 1985 dalam McPhie et al. 1993). Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya kehadiran mineral ubahan 

yang umumnya berupa klorit dan mineral lempung serisit 

pada sayatan petrografi lp 1, lp 3, lp 4, lp 5, lp 6, lp 7 dan 

lp 8. 

Berdasarkan tipe endapannya, tuf pada daerah 

penelitian merupakan endapan jatuhan piroklastika 

(pyroclastic fall) dan endapan seruakan piroklastik 

(pyroclastic surge). Penciri dari endapan jatuhan 

piroklastik ditunjukkan dengan kehadiran tekstur gelas Y-

Shard pada sayatan petrografi lp 7 sedangkan endapan 

seruakan piroklastik ditunjukkan oleh material batuapung 

(pumice) berukuran lapilli-block pada Lp 8. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil dari analisa petrografi pada 16 sampel batuan tuf 

menunjukkan 7 jenis tuf yang berbeda, diantaranya : 

1. Tuf litik 

2. Tuf lapilli 

3. Tuf breksi 

4. Tuf palagonit 

5. Tuf gelas 

6. Tuf litik batuapung 

7. Tuf Kristal 
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Dari ke-7 jenis tuf tersebut, dibeberapa lokasi 

mengalami alterasi dengan adanya kehadiran mineral 

klorit dan serisit, seperti yang terjadi pada tuf lapilli, tuf 

breksi dan tuf palagonit. Komposisi yang menyusun dari 

semua jenis tuf tersebut sangat didominasi oleh pecahan 

gelas yang mengindikasikan erupsi freatik.   
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ABSTRACT: Sukarami is administratively located in South Bengkulu, and tectonically included at Bengkulu Basin. The 

region is mainly of Lemau Formation, which comprises marine sedimentary sequences of siltstone and claystone. The 

present study aimed to evaluate the provenance of the Lemau sandstone unit within the region. This work was undertaken 

by field observation and petrography analysis for selected outcrops. According to Pettijohn (1972), sandstone exported 

in research area is Tuffaceous Arkosic Wacked, which is rich in mineral quartz, and K-feldspar. Dickinson(1985) had 

interpreted that the provenance of Lemau sandstone was magmatic-arc forming the high terrains adjacent the basin the 

present study reverls that the analysed sandstone is quartz and K-feldspar, consistent with results of 

Pettijohn’s(1972)study. Hence, it is concluded that this sandstone was sourced from the structured of magmatic-arc      

Keywords: K- feldspar, Lemau, Lithic, Sandstone, Quartz.       

 

ABSTRAK: Sukarami secara administratif berada di Bengkulu Selatan, dan secara tektonik termasuk di Cekungan 

Bengkulu. Daerah ini dominasi oleh  Formasi Lemau, yang terdiri dari sedimen laut berupa batulanau dan batulempung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batuan sumber batupasir Lemau di wilayah ini. Metode yang digunakan 

dengan pengamatan lapangan dan analisis petrografi untuk sample yang telah dipilih. menurut Pettijohn (1972), batupasir 

yang tersingkap di daerah penelitian adalah tuffaceous arkosic wacked, yang kaya mineral kuarsa, dan k-feldspar. 

Menggunakan Dickinson (1985) telah menginterpertasikan provenance batupasir Formasi Lemau berasal busur magmatik 

yang terbentuk dari dataran tinggi. Penelitian mendapatkan analisis batupasir mengandung kuarsa dan k-feldspar, sesuai 

dengan hasil penelitian Pettijohn (1972). Karena itu, disimpulkan bahwa batu pasir ini bersumber dari busur magmatik.  

Kata kunci : K-feldspar, Lemau, Lithic, Batupasir, Kuarsa 

 

PENDAHULUAN 

Desa Sukarami dan sekitarnya terletak  di kecamatan 

Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. 

Koordinat lintang 4o20’00,4”- 4o24’47,9” dan bujur 

103o03’46.3”- 103o08’40.5”.  Penelitian ini di mulai dari 

pemetaan geologi permukaan. Dalam pemetaan dijumpai 

litologi lanau tersebar luas dengan  sisipan batupasir 

beberapa tempat. Studi ini bertujuan untuk mempelajari 

batuan sumber dari batupasir yang terdapat pada 

singkapan lanau. 

Di lihat dari peta wilayah penelitian (gambar 1) 

terlihat bahwa keterdapatan sisipan batupasir menyebar 

merata diseluruh wilayah penelitian. sehingga 

keterdapatan sisipan pasir dapat dijadikan sebagai 

penentu sumber pengendapan pada wilayah penelitan.  

Batupasir pada daerah penelitian tersingkap dengan 

sangat baik. Singkapannya terdapat batupasir dengan 

warna hitam keabu-abuan, butir kasar sampai halus 

keatas, struktur massif, semen karbonatan.     

Batupasir memiliki arah persebaran dari timur ke barat 

seperti yang telihat pada gambar 1 Sehingga penulis 

tertarik untuk menguji batuan sumber batupasir tersebut. 

Batupasir yang di jumpai oleh penulis, kebanyakan 

berwarna putih dan kuning.  

 

GEOLOGI REGIONAL 

Cekungan Bengkulu terbentuk melalui tiga (3) fase 

yaitu fase pembentukan cekungan, fase pengisian 

cekungan, dan fase Plio-Plistosen. 

 

Fase Pembentukan Cekungan 

 Kala Paleosen-Eosen (66-33 juta tahun yang lalu), 

terjadi tumbukan lempeng antara lempeng besar Eurasia 

dan Indo-Australia yang menyebabkan terjadinya sesar 

turun sehingga membentuk cekungan pada saat ini. 
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Fase Pengisian Cekungan 

 

 Kala Oligosen (23 juta tahun yang lalu) terjadi 

aktivitas berupa magma yang keluar ke permukaan 

sehingga langsung kontak dengan batuan sedimen laut 

(gamping), membentuk Formasi Hulusimpang. Suplai 

sedimen lain masuk diatas Formasi tersebut berupa aliran  

turbidit yang disebut Formasi Seblat. Cekungan 

mengalami pendalaman di saat itu. Puncak fase 

Transgresi pada cekungan ini terjadi kala Miosen tengah 

(11 juta tahun yang lalu). Kala akhir Miosen Tengah 

terjadinya pengakatan bukit barisan yang memisahkan 

cekungan Bengkulu dan cekungan Sumatera Selatan 

(Pulunggono, 1992 dan Yulihanto,1995), pengakatan ini 

berlangsung  hingga Pliosen(3,6 juta tahun yang lalu) 

yang menyebabkan banyaknya struktur-struktur di sekitar 

bukit barisan, juga pendangkalan air laut Formasi Lemau 

masih terendapkan laut dangkal sampai kala Miosen 

akhir, sehingga  Formasi Lemau terbagi atas dua bagian 

menurut Amin, dkk,1993;Heriyanto;2007; dan 

Panggabean,2009, yaitu bagian atas dan bagian bawah. 

bagian atas terdiri dari batupasir. Bagian bawah terdiri 

atas mudstone yang berselingan dengan lapisan batubara, 

dan batulempung yang berselingan dengan batupasir, 

dengan cirri fisik berwarna hitam hingga kecokelatan, 

ukuran butir sedang-halus, pembundaran sub-anggular 

sampai sub-rounded, dengan ketebalan berkisar 10-50cm, 

beberapa tempat hingga 150cm.Terendapkan selaras oleh 

Formasi Simpang aur pada lingkungan air payau. 

Sehingga pada kala yang sama terjadi perubahan dan 

mulai pengendapan Formasi Simpang aur.  

 

Fase Plio-Plistosen 

 

Kala awal Plosen-Plistosen (3,6juta-10ribu tahun yang 

lalu) terjadi aktivitas pengakatan kembali di bukit barisan 

sehingga terjadi kembali aktivitas vulkanik kuat. 

Membuat banyak terjadi ketidakselarasan di pulau 

Sumatra. Pengendapan Formasi Bintunan, terendapkan di 

lingkungan laut dangkal- darat, akibat aktivitas ini. 

Terendapkan pada lipatan sinklinal. Aktivitas gunung api 

muda  meyebabkan banyak satuan lava dari gunung api 

yang baru sepanjang bukit barisan (Amin,1993; 

Pulunggono,1992; Yulihanto,1995). 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu pengamatan  geologi lapangan dan analisa 

petrografi serta studi pendahuluan. Pada pengamatan 

lapangan dilakukan akuisisi data melalui pembuatan peta 

lokasi pengamatan dan sebaran batuan. Sedangkan analisa 

petrografi dilakukan terhadap (berapa sample). 

Menggunakan mikroskop polarisasi. Selanjutnya 

penamanan batuan mengacu pada klasifikasi 

pettijohn(1972). Metode perhitungan Gazzi-Dickinson 

dalam dalam Ingersoll, (1984). Penulis menggunakan 

grafik segitiga provenance milik Dickinson,1985, untuk 

melihat sumber batupasir, dengan melihat presentase 

kuarsa, feldspar dan lithic.   

  
Gambar 1 gambar peta wilayah telitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil 

 

Mineral kuarsa terbagi 2 yaitu  monokristalin  dan 

polikristalin. Mineral Kuarsa  mendominasi sayatan 

adalah monokristalin. Mineral kuarsa di dalam sayatan  

tipis tersebar secara merata di seluruh sayatan sebagai  

matriks.  

Feldspar dalam sayatan ini berperan sebagai matriks. 

Dengan pembundaran yang sub-anggular hingga sub-

rounded bentukan memanjang seperti hexagonal. 

 Lithic sebagai fragmen di sayatan, fragmen batuan 

beku. Lithic dapat dibedakan pada posisi parallel nikol 

dengan melihat warna batuan yang sesungguhnya. tetapi 

pada posisi cross nikol sulit membedakan Lithic.   

 Batuan yang di dapatkan di sayatan memiliki nama 

yang berbeda. Berdasarkan persentase mineralnya 

Sehingga nama pada batuan pada penelitian kali ini 

adalah :  

Batuan pada LP A adalah  Tuffaceous ArkosicWacke. 

Karena banyak yang lithic dalam sayatan pertama 10 % . 

glass adalah pembawa mineral vulkanik lihat pada cross 

nikol dimasukan keping gips akan berubah warna menjadi 

ungu-pink. Batuan pada LP B adalah Arkosic Arenite. 

Disebabkan  fragmen lithic sedikit yaitu 5%. Sedangkan  

mineral kuarsa dan feldspar terlihat jelas.  

 

Batuan pada LP C adalah Arkose Wacke. Karena 

fragmen lithic memiliki persebaran yang  besar pada 

sayatan yaitu 13 % dari sayatan tetapi mineral kuarsa dan 

feldspar terlihat jelas pada sayatan ini. Batuan pada LP D 

adalah Tuffaceous Lithic  Arenite. Karena lithic tersebar 

banyak di sini hingga 55 % dari sayatan. Penamaan batuan 

 
Gambar 2 sayatan yang terdapa pada LP C 

Table 1 table perhitungan Gazzi-Dickinson 

Mineral 
Sampel 

Lp A Lp B Lp C Lp D 

Q 
Qm 105 80 60 60 

Qp  - 13 12  - 

F 
P  - -  -  -  

K-Feldspar 60 114 90 21 

L 

Beku 30 6  - 165 

Piroklastik  - 33 15 -  

Sedimen  -  -  -   

Metamorf  - -  -   - 

Martrik 45 15 90  - 

Glukonit  - 30 -   - 

Mineral Opak 15 9 24 9 

Biotit  -  - 9  - 

Glass 45  - -  45 

Total 300 300 300 300 
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dalam penelitian ini. menggunakan klasifikasi 

Pettijhon,1972 yang terdapat dalam buku sedimentary 

rock 2nd edition.  

 

Table 2 persentase yang di dapatkan dari perhitungan 

Gazzi-Dickinson 

 

N0 sampel 
persentase sample 

Q% F% L% 

1 LP A 35 20 10 

2 LP B 31 38 13 

3 LP C 24 30 5 

4 LP D 20 7 55 
 

Data pada Table 2 dimasukan dalam grafik 

provenance milik Dickinson, (1985), dengan komposisi 

Kuarsa (Q) Feldspar (F) dan Lithic (L). Menperlihatkan 

batuan asal batupasir pada daerah penelitian. Berasal dari 

punggungan (magmatic arc) tepatnya pada daerah 

dissected arc. 

  

Pembahasan 

 

Menurut Dickinson, dan Suczek, 1979,  Magmatic arc 

adalah  zona yang terbentuk akibat aktivitas subduksi. 

Menyebabkan pencairan batuan sedimen dan metamorf 

pada zona subduksi, sehingga membentuk gunung api dan 

bukit-bukit muda.   

Perbukitan menjadi sumber sedimen bagi sedimen 

baru di daerah penelitian. Batupasir berasal dari kaya akan 

mineral kuarsa dan K-Ferdspar.  Berasal dari beku yang 

tererosi. Pertama terbentuk adalah  Undissected –arc di 

mana tingkat erosi masih rendah. Tingkat erosi sudah 

tinggi nama berubah menjadi dissected-arc.  

Daerah dissected arc Buktinya terdapat fragmen dari 

batuan beku dalam (plutonik) bertemu dengan batuan 

vulkanik. Dapat terendapkan di cekungan muka busur 

maupun di belakang busur. Terdapat batupasir dengan 

sedikit fragmen lithic, mineral Feldspar lebih dominan 

dengan dengan bentuk yang terlihat jelas dan signifikan. 

kebanyakan kuarsa yang terbentuk pada daerah ini berasal 

dari baltolik atau batuan beku dalam. 

LP A berdasarkan segitiga provenance didapatkan 

sumber batuannya terdapat pada daerah recycle orogenic 

karena di temukan litihic yang banyak. Sedangkan LP B 

didapatkan segitiga Provenance berasal di daerah 

Dissected arc, terdapat pada LP C terdapat juga terdapat 

di daerah provenance ini bersumber dari Dissected arc. 

Karena keterdapatan mineral Kuarsa Monokristal dan 

Feldspar yang melimpah LP D pada daerah ini terdapat 

pada daerah transitional arc dagian ini hanya di ketahui 

adanya peubahan pada mineral Kuarsa yang agak sedikit 

daripada LP B dan LP C. Dari empat sampel yang di 

dapatkan dapat daerah penelitian tiga diantaranya terdapat 

di magmatic-arc, tepat di antara dua tempat tadi berada 

pada daerah Dissected-arc.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 hasil dari provenance dari grafik 

Dickinson,1985 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil provenance Dickinson (1985) 

batupasir yang terdapat pada Formasi Lemau bersumber 

dari magmatic-arc terutama di daerah dissected-arc. 

Magmatic-arc merupakan zona punggungan yang kaya 

batuan batuan beku. Kaya mineral kuarsa yang 

monokristalin ciri pengendapan batupasir yang berasal 

dari batuan beku. 
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ABSTRACT: Indonesia is located in ring of fire that forms make a barisan hills in Sumatera. Dempo mountain is  one of 

the strato volcano type and changes body shape from time to time. Interpretation from digital elevation model data appears 

to shape the morphology of the basin in the northern part which is a means of removal from pyroclastic deposits. In the 

observation area also available lava flow of andesite on the east of Mount Dempo. Based on the observation in a thin 

section,  it is known that there is a change in the silica content of the magma seen from its mineral composition. In the 

body of Mount Dempo magma amino acid plagioclase (40%), sanidine (18%), klinopyroxene (6%), and magnetite / 

opaque mineral (2.75%). Where the basic mass of crystals is <0.1 mm, which has a composition of volcanic glass (12%), 

magnetite / opaque minerals (18%) and microlites feldspar (1%). In the lava located in the eastern part of Mount Dempo 

useful intermediates seen from the content of plagioclase (28.5%), klinopyroxene (22%) and magnetite / opaque minerals 

(1.25%) with the base mass consisting of volcanic glass (18.25% ) and opaque magnetite / minerals (20%). Both of these 

incisions contain a sieve texture of the special structure of the discovery of unbalanced magma content entering and 

mixing in plagioclase. 

Keywords: Ekstrusive Rock, Dempo Mountain, Petrogenesis 

ABSTRAK: Indonesia terletak pada ring of fire yang membentuk suatu jajaran bukit barisan disumatera. Gunung dempo 

adalah salah satu diantaranya yang bertipe strato volcano dan mengalami perubahan bentuk tubuh dari waktu ke waktu. 

Interpretasi data digital elevation model memperlihatkan bentukan morfologi cekungan pada bagian utara yang 

merupakan akomodasi keluarnya endapan piroklastik. Pada data lapangan didapatkan juga endapan aliran lava andesit 

pada bagian timur Gunung Dempo. Berdasarkan pengamatan sayatan tipis diketahui bahwa adanya perubahan kandungan 

silika pada magma yang dilihat dari komposisi mineralnya. Pada Tubuh Gunung Dempo magma bersifat asam dilihat dari 

kandungan plagioclase (40%),  sanidine  (18%),  clinopyroxene  (6%),  dan  magnetite/opaque mineral (2.75%).  Dimana 

massa dasar kristal berukuran  <  0.1  mm, yang memiliki komposisi volcanic glassis  (12%),  magnetite/opaque mineral 

(18%)  dan  microlites of  feldspar  (1%). Pada lava yang berada pada bagian timur Gunung Dempo bersifat intermediet 

dilihat dari kandungan plagioclase (28.5  %), clinopyroxene (22  %) dan magnetite/opaque mineral (1.25%) dengan massa 

dasar terdiri dari volcanic glass (18.25%) dan magnetite/opaque mineral (20%) . Kedua sayatan ini berisi tekstur sieve 

structure penciri adanya kandungan magma yang tidak seimbang masuk dan bercampur kedalam plagioklas .  

Kata Kunci: Beku Ekstrusif , Gunung Dempo, Petrogenesis, Batuan  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia terletak pada kawasan ring of fire yang 

membentuk suatu jajaran gunung api di bukit barisan. 

Gunung Dempo diketahui sebagai gunung api yang masih 

aktif. Berdasarkan data ESDM diketahui bahwa erupsi 

terakhir Gunung Dempo pada 1 januari 2009 tercatat 

bahwa terjadi terekam satu kali letusan. Berdasarkan data 

dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

yang dikeluarkan pada januari 2009 menyatakan bahwa 

hasil pemantauan, analisa data visual dan kegempaan 

yang terjadi di Gunung Dempo, terhitung pada tanggal 01 

Januari 2009 pukul 16.00 WIB dinaikkan dari “Normal” 

(Level I) menjadi “Waspada” (Level II). Aktifitas 

kegempaan sejak tanggal 27 Desember 2008 s/d 02 

Januari 2009 tercatat 2 Gempa Vulkanik Dalam (VA), 9 

kali gempa Hembusan (HB), 5 kali GempaTektonik jauh 

(TJ), 1 kali gempa Tektonik Lokal (TL), 1 kali gempa 

vulkanik Dangkal (VB), 1 kali Gempa letusan dan 1 kali 

gempa Low Frekuensi (LF). Secara visual 

memperlihatkan bahwa gunung api mengalami suatu 

penutupan karena kabut yang mengakibatkan adanya 

hujan abu dengan kandungan belerang berjenis agak 

pekat. Letusan ini tersebar secara luas hingga wilayah 

mailto:rezkygeo14@gmail.com
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perkebunan teh dan wilayah perkantoran dari  Walikota 

Pagar Alam yang benjarak ± 10 km dari kawah merapi 

Dempo. 

Tubuh Gunung Dempo termasuk kedalam tipe 

stratovolcano dan mengalami perubahan bentuk tubuh 

dari waktu ke waktu. Gunung Dempo sendiri terletak pada 

Cekungan Sumatera Selatan dan memiliki jarak sekitar 

19,4 km dari pusat Kota Pagaralam, Sumatera Selatan 

(Gambar 1). Berdasarkan Peta Geologi Lembar Manna 

Enggano memperlihatkan bahwa lokasi telitian berada 

pada Formasi Kuarter Muda yang memiliki litologi 

berupa breksi gunung api, lava, tuff dan andesit-basal 

hasil dari erupsi Gunung Dempo.  

Hasil penelitian ini disusun dengan tujuan untuk 

membandingkan batuan beku ekstrusif yang membangun 

keterbentukan Tubuh Gunung Dempo dan lava hasil 

erupsi pada bagian timur Gunung Dempo yaitu dengan 

mengidentifikasi kondisi geologi di wilayah yang dilihat 

berdasrkan litologi penyusun serta pemahaman-

pemahaman geologi terkait Gunung Dempo. Melalui 

pemahaman yang didapatkan bermaksud agar dapat 

mengetahui genesa pembentukan dari Gunung Dempo.  

 

 

Gambar 1. Skema perjalanan dari Pusat Kota Pagaralam 

menuju ke Gunung Dempo berdasarkan Data Google 

Earth, 2017. 

 

 

METODOLOGI 

 

Metodologi penelitian meliputi analisis data digital 

elevation model (DEM) untuk mengidentifikasi model 

arah aliran erupsi Gunung Dempo,  geomorfologi dan 

bentukan kelurusan yang terekam. Penelitian diawali 

dengan studi literatur unutk mengetahui konsep 

vulkanostratigrafi dan kondisi geologi regional Gunung 

Dempo. Metode selanjutnya adalah dengan mengambil 

dua jenis sampel (Gambar 2) yaitu  pada bagian tubuh 

Gunung Dempo yang merupakan sampel 1 dan bagian 

lava yang berada pada sisi timur dari Gunung Dempo 

merupakan sampel 2. Dua sampel yang telah didapatkan 

akan dianalisa secara fisik untuk memperlihatkan 

karakteristik lapangan dan kandungan mineral yang 

tampak dengan mata secara lansung.. Pengamatan 

lansung dilapangan juga untuk mengetahui pola sebaran 

dari batuan beku ekstrusif,  mengetahui karakteristik 

batuan dilapangan dan keadaan pengaruh luar seperti 

biologis dan kimiawi. 

Sampel batuan yang di analisa berdasarkan 

kenampakkan fisik juga dilakukan analisa secara 

laboratorium yaitu analisa petrografi untuk mengetahui 

kandungan mineral. Hasil dari petrografi akan 

dibandingkan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi 

pada magma saat dalam pembentukan Gunung Dempo 

dan saat Gunung Dempo mengalami suatu erupsi. 

Perhitungan persentase mineral menggunakan metode 

point counting yaitu dengan menghitung pertemuan garis-

garis grid yang telah dibuat pada foto hasil sayatan tipis. 

Berdasarkan data statistik diperlukan titik sebanyak 100 

titik, metode ini menghasilkan bahwa satu perpotongan 

grid akan dihitung sebagai satu persen (Danish 

Petrographic Methode TI B 52, dalam Jensen, 2001).  

 

 

Gambar 2. Lokasi pengambilan sampel petrografi pada 

tubuh Gunung Dempo dan lava hasil erupsi berdasarkan 

data Google Earth, 2017. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Gunung Dempo memiliki tipe gunung api 

stratovolcano yang secara geomorfologi, puncak dari 

gunung api berbentuk kerucut dan terbentuk dari hasil 

aktivitas gunung api itu tersendiri. Sehingga lama-

kelamaan bentukan gunung api akan semakin besar 

seiring dengan pembekuan lava yang terjadi disekitar 

gunung api.   
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Berdasarkan kenampakan morfologi Gunung Dempo 

hasil dari pengolahan software ARC SCENE 10, terdapat 

cekungan tempat material vulkanik mengalir ketika erupsi 

(Gambar 3). Cekungan tersebut terletak di sebelah utara 

tubuh Gunung Dempo dan mengalir menuju sungai Air 

Bayau yang berada di daerah Muara Pinang. Awalnya 

cekungan tersebut terbentuk dari proses penggerusan 

aliran piroklastik dari berbagai periode letusan, hingga 

saat ini cekungan tersebut semakin luas akibat dari proses 

erosi alami ketika tidak terjadinya erupsi, hal tersebut 

dibuktikan dari kenampakan longsoran disekitar tepi 

cekungan. 

 

 

Gambar 3. Bentukan Morfologi Gunung Dempo 

berdasarkan dari data digital elevation model. 

 

Menurut (Kurniasih, 2016) sungai Air Bayau yang 

terletak di Muara Pinang  dialiri dengan air yang memiliki 

kadar belerang tinggi ketika erupsi, hal ini dapat 

dibuktikan dengan temuan endapan belerang di tepi 

sungai, memperlihatkan air berwarna putih keruh, dan 

tidak ada ikan yang hidup dialiran sungai tersebut. 

Berdasarkan pengamatan lapangan secara lansung 

diamati dua lokasi yang berbeda.  Pada lokasi pertama 

(Gambar 4) terletak di tubuh Gunung Dempo dengan 

kordinat S 4o 01’ 29.95” E103o 09’ 15.81” menunjukkan 

bahwa singkapan telah mengalami berbagai pengaruh 

tektonik yang menyebabkan terbentuknya kekar-kekar. 

Pengaruh lapukan pada singkapan ini juga sudah mulai 

berlansung dapat dilihat adanya perubahan warna batuan 

akibat adanya pengaruh tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kenampakan Lapangan Lokasi Pertama 

 

Batuan pada lokasi pertama ini diinterpretasikan 

sebagai andesit. Hal ini dikarenakan kandungan mineral 

mafic dan felsic yang tampak pada batuan memiliki 

persentase yang berimbang. Warna umum dari batuan ini 

adalah putih keabu-abuan dan ada dibeberapa bagian yang 

berwarna coklat tua hasil pengaruh oksida besi.  

Pada sampel lokasi kedua yang berada pada lava 

Gunung Dempo (Gambar 5) memperlihatkan bentukan 

struktur sesar turun yang diindikasikan dengan adanya air 

terjun. Pada singkapan ini terlihat bahwa batuan memiliki 

bentukan pillow yang terbentuk akibat adanya suatu 

pembekuan magma dengan cepat. Hal ini terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan suhu di dalam  bumi dan 

pada bagian luar bumi serta adanya kontak lansung 

dengan udara. Lokasi kedua ini berada pada S 4o 00’ 

47.91” E 103o 11’ 20.04” dan berada pada bagian barat 

dari Kota Pagaralam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kenampakan Singkapan pada Lokasi Kedua 

yang memperlihatkan bentukan pillow lava. 

 

Kenampakan batuan ini dilapangan menunjukkan 

adanya tekstur porphiritik yang menandakan adanya 

perbedaan ukuran kristal pada batuan. Warna batuan ini 

adalah hitam sampai keabu-abuan. Diinterpretasikan 

bahwa batuan ini juga merupakan batuan andesit. 
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Singkapan ini juga dijadikan warga sebagai sumber 

pencarian dan menjadi daya tarik dari Gunung Dempo. 

Hal ini dikarekan dalam pembentukan lava-lava hasil 

erupsi Gunung Dempo akan menghasilkan batuan bertipe 

brittle yang saat terkena suatu gaya tektonik akan 

mengalami suatu patahan. Dari patahan inilah membuat 

suatu celah air dan akhirnya akan membentuk suatu air 

terjun.  

Berdasarkan hasil petrografi pada tubuh batuan beku 

(Gambar 6) memperlihatkan bentukan karakteristik dari 

produk vulkanik. Pendeskripsian pada sampel pertama ini 

menggunakan perbesaran 4x dan pada paralel nikol 

memperlihatkan bahwa batuan memiliki dominasi batuan 

dengan tipe felsic (berwarna), banyak mineral yang 

berbentuk prismatik dan ada dibeberapa sisi menunjukan 

bagian yang gelap. Pada cross nikol memperlihatkan 

bahwa warna interferensi dari mineral berwarna kuning, 

biru, hijau dan putih berbentuk prismatik dikelilingi oleh 

bagian hitam.  

 

Gambar 6. Petrografi pada batuan beku ekstrusif yang 

diambil di Tubuh Gunung Dempo. Vg = Volcanic Glass, 

M-Fld = Microlit of Feldspar, Plg = Plagioclase, Cpx = 

Clinopyroxene, Snd = Sanidine, Mgn = Magnetite dan Xlt 

= Xenolith. 

 

Batuan ini memiliki karakteristik dengan tekstur 

porphyritic  sampai  pilotaxitic,  dengan butiran terdiri 

dari mineral fenokris (69%) yaitu mineral dengan besar 

kristal 0.2 mm – 1.2 mm yang ditunjukan dari plagioklas 

(40%), sanidine  (18%),  clinopyroxene  (6%),  dan 

magnetite/opaque mineral (2.75%).  Dimana massa dasar 

dari kristal sebesar 31% yang terdiri dari komposisi 

volcanic  glass  (12%),  magnetite/opaque mineral (18%)  

dan  microlites of  feldspar  (1%). Pada hasil petrografi 

juga memperlihatkan bentukan xenolith (1.5%). 

Plagioklas pada sayatan ini menunjukan sieve texture dan 

memiliki kembaran albite yang menunjukkan bahwa tipe 

dari plagioklas diinterpretasikan adalah Labradorite 

(an55-58). Clinopyroxene menunjukan warna interferensi 

yang penuh sampai kehijauan dengan bentukan subhedral 

sampai anhedral, berdasarkan perhitungan sudut 

pemadaman diinterpretasikan bahwa mineral ini adalah 

Augite. Dari kandungan-kandungan mineral tersebut 

dengan menggunakan klasifikasi IUGS diketahui bahwa 

nama batuan adalah Clinopyroxene Andesite. Berdasarkan 

tabel 1 menunjukan bahwa batuan andesit ini terbentuk 

pada suhu 1100-1200oC 

 

Tabel 1. Suhu Mineral Tubuh Gunung Dempo 

 

Mineral/Suhu 900 1000 1100 1200 1300 

Labradorit      

Augite      

Sanidine      

 

Hasil petrografi dibatuan kedua (Gambar 7) yang 

diambil pada daerah lava andesit hasil erupsi Gunung 

Dempo memperlihatkan bentukan karakteristik hasil dari 

produk vulkanik juga. Hal ini dibuktikan dari 

kenampakan volcanic glass yang terdapat pada sayatan 

ini. Pendeksripsian petrografi pada batuan ini 

menggunakan perbesaran 4x. Pada paralel nikol 

menunjukan bahwa kandungan mineral lebih didominasi 

oleh mineral-mineral felsic sama seperti pada sayatan 

pertama. Karakteristik batuan terdiri dari tekstur 

porphyritic dengan besar persentase kristal fenokris 

mencapai 51.75% dan ukuran kristal 0.2 mm – 1.9 mm 

yang terdiri dari plagioclase (28.5  %), clinopyroxene (22  

%) dan magnetite/opaque mineral (1.25%). Dimana 

kandungan massa dasar batuan mencapai 48.25 % dengan 

besar kristal < 0.1 mm, dengan komposisi volcanic glass 

(18.25%),  magnetite/opaque mineral (20%)  dan  

microlites of feldspar (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Petrografi pada batuan beku ekstrusif yang 

diambil di lava hasil erupsi Gunung Dempo. Vg = 

Volcanic Glass, M-Fld = Microlit of Feldspar, Plg = 

Plagioclase, Cpx = Clinopyroxene dan Mgn = Magnetite  

 

Pada sayatan ini tidak ditemukannya xenolith seperti 

pada batuan pertama. Hal ini menunjukan bahwa proses 

pembentukan batuan ini tidak mengalami gangguan dari 

material asing lainnya. Plagioclase pada sayatan ini 
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menunjukan warna terang dengan relief yang rendah 

berbentuk subhedral sampai anhedral. Warna interferensi 

pada mineral ini masuk kedalam orde pertama dan besar 

kristal 0.2 – 1 mm dengan tipe Anorthite  (an  92-97). Pada 

mineral plagioclase ini juga ditemukan sieve texture. 

Mineral clinopyroxene pada sayatan ini terdiri dari warna 

kehijauan dan berbentuk subhedral sampai anhedral. 

Ukuran mineral sebesar 0.4 - 1.9 mm dengan  tipe mineral 

berupa Augite. Berdasarkan persentase dari kandungan-

kandungan mineral yang berada pada batuan kedua 

dengan menggunakan klasifikasi IUGS dapat diketahui 

bahwa nama dari batuan ini adalah Clinopyroxene-rich 

Andesite. Penamaan dari batuan ini berbeda dari sayatan 

pertama karena kandungan mineral pyroxene pada batuan 

ini memiliki nilai yang lebih besar dari batuan pertama. 

Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa batuan ini 

terbentuk pada suhu 1300 – 1400o C. Dari hasil suhu 

pembentukan ini diketahui bahwa pada saat erupsi kedua 

Gunung Dempo mengalami suatu kenaikan suhu 

pembentukan. Kenaikan suhu ini  dipengaruhi juga oleh 

adanya perbedaan kandungan mineral yang berada pada 

kedua sayatan batuan ini.   

  

Tabel 2. Suhu Mineral Lava Hasil Erupsi 

 

Mineral/Suhu 1000 1100 1200 1300 1400 

Anortite      

Augite      

Feldspar      

 

Dari hasil petrografi pada kedua sayatan diketahui 

bahwa batuan memiliki tekstur khusus yang sama yaitu 

sieve texture. Menurut Stephen T. Nelson (1992) tekstur 

ini terbentuk karena adanya dua proses yang terjadi yaitu 

pencampuran magma dan dekomposisi magma yang 

membuat magma menjadi tidak stabil. Hal ini sering 

terjadi pada andesit orogenik yang terbentuk melalui 

deformasi struktural besar pada litosfer bumi karena 

interaksi-interaksi antara lempeng tektonik. Proses ini 

terjadi saat pencampuran mineral plagioklas yang 

memiliki komposisi berbeda mengalami pelelehan. 

Tekstur sieve akan terbentuk saat adanya plagioklase 

bereaksi dengan lelehan magma dan menghasilkan 

plagioklas yang kaya akan kalsium. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil  tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 

penggambaran data elevation model diketahui Letusan 

Gunung Dempo yang akan terjadi selanjutnya 

diperkirakan  berada pada bagian utara. Karakteristik 

batuan beku ekstrusif pada kedua lokasi terdapat 

perbedaan kandungan mineral yang mana pada lokasi 

kedua memiliki mineral dengan kandungan mineral gelap 

lebih dominan. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Terima kasih kepada Program Studi Teknik Geologi 

Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan 

peminjaman alat-alat pemetaan geologi dan teman-teman 

yang telah mendukung dalam penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abbervation of mineral using Whitney,  D. L.    & Evan 

B. W .,  2010,    Abbervations for  Names of Rock 

Forming Mineral, American  Mineralogist,  Volume  

95  page  185-187 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2009, 

Laporan Harian Pusdalops Bnpb, BMG, Kodim 

1703/Manokwari, Kodim 17044 Sorong 

Google Earth, (2017),   Explore, Search and Discover, 

http:// www.earthgoogle.com. 

Kurniasih, A. ,2016, Potensi Geologi Wilayah Sekitar 

Gunung Dempo Sumatra. Proceeding, Seminar 

Nasional Kebumian, (pp. 832-840). Yogyakarta. 

Le Maitre, R., W ., International Union of Geological 

Science, 2002, Igneous Rock A Classification and 

Glosary of Term, Cambridge  Univercity  Press  252p. 

Stephen T. Nelson, Art Montana, 1992, Sieve-textured  

plagioclase  in  volcanic  rocks  produced  by rapid  

decompression, American Mineralogist, Volume 77 

pages 1242 – 1249. 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

KARAKTERISTIK BATUGAMPING  DAERAH TELITIAN DESA KARANG AGUNG 

DAN SEKITARNYA KECAMATAN BATURAJA BARAT  KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU  SUMATERA SELATAN 

 

K.A.O. Siahaan1*, Falisa2  

 

1 Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang  
2Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang 

Corresponding author: Siahaan.kiki11@gmail.com 

 

 

 

ABSTRAK: Batugamping dari Formasi Baturaja tersingkap di daerah Pusar, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan merupakan objek yang cukup baik untuk studi karakteristik  batugamping. Metode yang dilakukan penelitian ini 

adalah berdasarkan studi pustaka, analisa data observasi singkapan, analisa profil dan hasil analisa petrografi dan 

paleontologi. Berdasarkan Karakteristik Litologi di daerah telitian terdapat Batupasir, batulempung dan batugamping. 

Tujuan dilakukannya analisa petrografi untuk mengakurasi interpretasi batugamping. Batupasir hasil telitian umumnya 

mempunyai ukuran butir halus Kawasan merupakan perbukitan. Perbukitan ini tersebar luas di cirikan adanya bukit kecil 

batugamping, bukit gamping tersebut umumnya berbentuk kerucut. Lingkungan pengendapan batugamping adalah laut 

dangkal. Batugamping ini dicirikan oleh batuan berupa batugamping klastik dan berlapis. Dari beberapa analisa batuan 

juga didapat adanya material lain sejenis koral dan sedikit butiran mineral kuarsa, mineral feldspar dan mineral gelap 

(opak). 

 

Kata Kunci: Batugamping, berlapis, kuarsa, laut dangkal.  

 

ABSTRACT: The limestone of Baturaja Formation revealed in Pusar area, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra 

is a good enough object to study the characteristics of limestone. The method of this research is based on literature study, 

observation analysis of outcrop observation, profile analysis and result of petrography and paleontology analysis. Based 

on the characteristics of lithology in the area there are sandstone, claystone and limestone. The purpose of petrography 

analysis to accurate interpretation of limestone. Sandstone of the results of the telitian generally has a fine grain size The 

area is hilly. These hills are widespread in the characteristic of a small limestone hill, the limestone is generally cone 

shaped. Limestone deposition environment is shallow sea. This limestone is characterized by rocks in the form of clastic 

and layered limestone. From some rock analysis also found the existence of other materials such as coral and a little 

mineral grains of quartz, mineral feldspar and dark mineral (opak). 

 

Keywords: Limestone, plated, quartz, shallow sea. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia memiliki cadangan batugamping yang 

melimpah. Salah satu daerah dengan potensi batugamping 

melimpah adalah daerah Baturaja Desa Karang Agung 

dan sekitarnya Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi 

Sumatera Selatan. Batugamping adalah batuan sedimen 

dengan proses terbentuknya secara organik dan anorganik 

yang digunakan sebagai bahan baku sedimen. Sebagian 

besar batugamping  yang terdapat dialam terjadi secara 

organik yang berasal dari pengendapan cangkang atau 

tumbuhan laut dan hewan laut. Kandungan Utama 

batugamping adalah CaCO3 (Kalsium Karbonat). 

Batugamping merupakan hasil endapan CaCO3 

mengkristal setelah mengalami proses pelarutan.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui  

kualitas batugamping, unsur-unsur kimia yang terdapat 

pada sample dan mengetahui karakteristik dari batuan 

karbonat ini. 

Geologi Regional 
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Daerah Penelitian termasuk ke dalam Cekungan 

Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan cekungan Tersier. Cekungan Sumatera 

Selatan terletak di sebelah timur pegunungan Barisan dan 

meluas ke daerah lepas pantai dan dianggap sebagai suatu 

cekungan foreland atau back-arc. Cekungan Sumatera 

Selatan terletak di bagian barat daerah jambi. Di sebelah 

Utara, Cekungan Sumatera Selatan berbatasan dengan 

Pegunungan Tigapuluh dan Pegunungan Duabelas. 

Disebelah timur berbatasan dengan Paparan Sunda, di 

sebelah selatan berbatasan dengan Tinggian Lampung dan 

disebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Barisan. 

Sub-Cekungan Jambi adalah bagian dari Cekungan 

Sumatera Selatan yang merupakan cekungan belakang 

busur (back-arc basin) berumur Tersier yang terbentuk 

akibat tumbukan antara sundaland dan Lempeng Hindia. 

Secara Geografis Sub-Cekungan jambi dibatasi oleh 

Pegunungan Tigapuluh di sebelah utara, Pegunungan 

Duabelas dan Tinggian Tamiang di bagian selatan, 

Paparan Sunda di sebalah timur dan Bukit Barisan di 

sebelah barat. Sub Cekungan ini berbentuk hampir segi 

empat memanjang (sub rectangular) yang berarah 

baratlaut – tenggara. Kegiatan tektonik yang terjadi pada 

Kapur Akhir sampai Tersier Awal sangat berpengaruh 

pada sebaran dan bentuk cekungan tersebut. Cekungan 

Sumatera Selatan terbentuk pada Awal Tersier yang pada 

mulanya berhubungan dengan Cekungan Bengkulu. 

(Bishop, 2001) 

 

 
 

Gambar 1 Geologi Regional Cekungan Sumatera Selatan 

(Bisop, 2001) 

 

 

Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang dipakai unuk penelitian ini 

yaitu dengan Metode Petrografi dan Paleontologi. Analisa 

Petrografi untuk menentukan struktur, komposisi, 

karakteristik dan nama batuan berdasarkan klasifikasi 

Dunham (1962) serta mengindentifikasi tekstur dan 

tahapan diagenesis dan lingkungan  pembentukan yang 

terjadi menurut Boggs (1995) dan logman (1980). Analisa 

Paleontologi unuk mengetahui umur dan kandungan fosil 

yang terkandung pada batuan karbonat sehingga dapat 

membantu dalam menentukan lingkungan proses 

pembentukan batugamping  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari beberapa sampel (8 sampel) yang telah dianalisa 

petrografi maka dapat diklasifikasikan. Klasifikasi 

mineral dilakukan atas dasar kandungan mineral kalsit 

dan mineral dolomit serta material non-karbonat yang lain 

didalam batuan tesebut. Pada analisa pertografi yang 

dilihat komposisi mineral yang terkandung didalamnya 

yang kemudian didapat genesa. Jika kandungan kalsit 

(CaCO3) dalam batuan dominan, maka dapat dikatakan 

sebagai batugamping dan jika kandungan dolomit 

(MgCO3) yang paling banyak (>15%) maka batuan 

tersebut diklasifikasikan sebagai batuan dolomitan (Carr 

and Rooney, 1990). 

Hasil pengamatan petrografi dari 8 sampel, maka 

diklasifikasikan menjadi Batugamping kristalin 

(Dunham, 1962) dan Folk (1959). Dalam hal ini, 

penelitian di fokuskan pada batugamping kristalin 

(Dunham, 1962).  

Berdasarkan hasil analisa petrografi pada sayatan 

batugamping tersebut merupakan batugamping kristalin. 

Sayatan didominan adanya kalsit di setiap sampel sebagai 

butiran dan matriks yang berkisar 70%-94%, mineral 

opak atau logam hadir sebagai butiran halus pada setiap 

batugamping kristalin yang berkisar 3%-8%, terdapat 

juga bioklastik atau pecahan foram, siderit yang terlihat di 

sayatan berwarna keruh kecoklatan, mineral felsdfar 

dalam jumlah sedikit hadir dalam bentuk menyudut 

tanggung hingga membundar. Pada sayatan terlihat juga 

mineral pengganti pada pecahan cangkang foraminifera. 

Porositas mencapai 2% -10% pada sayatan dan terdapat 

juga mineral lempung  8%-10% hadir sebagai agregat 

halus. Dibeberapa sayatan ditemukan adanya muskovit 

1%. Foram pada sampel berkisar 2%-5%. Kuarsa 

berbentuk menyudut hingga membundar tanggung 

dengan ukuran 0,1-1,8 mm hadir pada sayatan.  
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Gambar 2 analisa petrografi batugamping kristalin sampel 

lpk 50 

 

Batugamping kristalin ini merupakan batuan sedimen 

organik yang terbentuk secara insitu artinya batuan ini 

tidak mengalami yang namanya transportasi dan tempat 

terbentuknya dilaut dangkal. Batuan ini terbentuk dari 

suport pecahan cangkang (Skeletal)  yang mengalami 

proses pengendapan dan litifikasi yang direkatkan oleh 

silt atau clay, sehingga batuannya memberikan kesan 

yang tersusun oleh kristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 analisa petrografi batugamping kristalin sampel 

lpk 5 

 

KESIMPULAN 

 

Dari 16 sampel yang dianalis secara mikroskopis, 

hanya 8 sampel yang merupakan sampel batugamping 

kristalin yang berdasarkan Klasifikasi Dunham (1962) 

dan Folk (1959). 

 Mineral kalsit mendominasi pada sayatan 

yaitu berkisar 70%-94% . 

 Mineral opak atau mineral logam hadir 

sebagai butiran halus pada setiap 

batugamping kristalin yang berkisar 3%-8%. 

 Pada sayatan terdapat porositas mencapai 2% 

-10% pada sayatan. 

 Mineral lempung juga hadir mencapai  8%-

10%  sebagai agregat halus pada sampel ini. 

 Kuarsa berbentuk menyudut hingga 

membundar tanggung dengan ukuran 0,1-1,8 

mm terlihat pada sayatan. 
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ABSTRACT: The region of Pagar Jati, Bengkulu is a vor arc basin area where its deposition is influenced by volcanic 

events. The sedimentary events occur in volcanoes that are already active and have sedimentation activities that continue 

to this day. The settling region of the proximal facies of volcanic deposits is generally dominated by volcanic breccia with 

megaskopis deposits having relatively similar matrices. This study aims to conduct breccia mineralogy analysis in the 

proximal facies deposits region with petrographic data at observation sites (LP) 59 and 81 that are sourced from local 

geological mapping results. In LP 81 with proximal facies have lithology of volcanic breccias with constituent 

components dominated by andesitic rocks, pyroclastic matrix arrangements, closed packets, hard hardness, and 

mineralogical compositions which tend to have many crystals. In LP 59 proximal facies were found volcanic breccias 

with composite components dominated by andesitic rocks, pyroclastic matrix arrangement, open pack, hard hardness, and 

high weathering outcrop conditions. 

 

Keyword: matrik, volcanic breccia, facies 

 

ABSTRAK: Daerah Pagar Jati, Bengkulu merupakan daerah vor arc basin dimana pengendapannya di pengaruhi oleh 

peristiwa vulkanik. Peristiwa  pengendapan tersebut terjadi pada gunungapi kuarter yang sudah aktif dan memiliki 

aktivitas pengendapan yang terus berlanjut hingga saat ini. Wilayah pengendapan fasies proksimal dari endapan vulkanik 

secara umum didominasi oleh breksi vulkanik dengan  karakter megaskopis endapan yang memiliki matriks yang relative 

sama. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mineralogi breksi pada wilayah endapan fasies proksimal pada  dengan 

data petrografi pada lokasi pengamatan (LP) 59 dan 81 yang  bersumber dari hasil pemetaan geologi daerah setempat. 

Pada LP 81 dengan  fasies proksimal  mempunyai litologi breksi vulkanik dengan komponen penyusun yang didominasi 

oleh batuan andesitik, susunan matriks piroklastik, kemas tertutup, kekerasan keras, dan komposisi mineralogi yang 

cenderung memiliki banyak kristal. Pada LP 59 fasies proksimal ditemukan breksi vulkanik dengan komponen penyusun 

didominasi batuan andesitik, susunan matriks piroklastik, kemas terbuka, kekerasan agak keras, dan kondisi singkapan 

mengalami pelapukan tinggi. 

 

Kata Kunci: matrik, breksi vulkanik, fasies 

 

PENDAHULUAN 

 

Daerah penelitian mempunyai kondisi geologi yang 

menarik untuk diteliti.. Dimana pada lokasi penilitian 

pada cekungan Bengkulu yang merupakan daerah fore-

arc basin. Batuan vulkanik yang ada pada daerah 

penelitian adalah bataun andesite, breksi vulkanik sampai, 

tuff dan breksi lahar. Lokasi Penelitian ini dilakukan di 

Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu tengah pada 

Kecamatan Pagar Jati. (sekitar 400 km dari Palembang, 

Sumatera Selatan ).  
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Gambar 1. Peta lokasi pada peta geologi lembar Bengkulu 

(Gafoer &  Pardede, 1992) 

Diman secara sedimentologi dan  vulkanologi fisik, dapat 

dilihat  dari fasies proksimal sampai  fasies distal secara 

perubahan mengalami tahapan secara tekstur dan struktur 

sedimen. Pada Tekstur batuan klastika gunung api 

menyangkut bentuk butir, ukuran butir, dan kemas. 

Karena efek abrasi selama proses transportasi maka dari 

fasies proksimal ke fasies distal bentuk butir berubah 

mulai dari sangat meruncing hingga membundar (Bogie 

& Mackenzie, 1988 dalam Bronto, 2006). 

 

Gambar 2. Fasies Gunungapi 

batuan-batuan vulkanik hasil dari letusan gunungapi 

pada fasies proksimal didominasi oleh litologi breksi 

piroklastika dan tuf. karakteristik dari breksi piroklastika 

secara megaskopis memiliki komponen  batuan beku 

dengan persebaran komponen yang tidak teratur, 

sedangkan matriks berupa batuan piroklastik. untuk 

karakteristik tuf umumnya memiliki warna coklat muda 

dengan ukuran ash hingga lapilli walaupun belum 

terkompaksi dengan benar 

 

 

GEOMORFOLOGI 

 

Menurut Santoso et al. (2007) daerah Bengkulu dapat 

dibagi dalam 11 bentuk lahan , yaitu dataran banjir (F3), 

tebing dan zona kedudukan laut (M2), beaches (M3), 

perbukitan  dan lereng denudasional dengan erosi kecil 

(D1), perbukitan & lereng denudasional dengan erosi 

sedang sampai parah (D2), bukit sisa terisolasi (D4),  

kerucut gunungapi (V2), kerucut strato-vulkano (V4), 

topografi bergelombang sedang hingga bergelombang 

kuat (S2) Topografi bergelombang kuat hingga 

perbukitan (S3), Topografi perbukitan hingga 

pegunungan (S4) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Geomorfologi Daerah Bengkulu 

 

STRATIGRAFI 

 

Menurut Heryanto (2007) pada daerah Bengkulu 

terbagi menjadi 2 jalur yaitu Lajur Barisan dan Lajur 

Bengkulu. Pada  Lajur Barisan terdiri dari  formasi batuan 

yang mempunyai  umur antara Paleosen - Plistosen, 

membujur di sepanjang bagian barat dan sejajar dengan  

memanjangnya  sumbu  dari Pulau  Sumatera.  Lajur  ini  

merupakan daerah kegiatan magmatik dari Tersier sampai 

Kuarter dengan jenis batuannya terdiri dari batuan 

tuf, ,lava, terobosan batuan plutonik dan breksi 

gunungapi.  

Pada Lajur Bengkulu  berdasarkan urutan dari 

pengendapan  dari tua ke muda terdiri atas Formasi Seblat, 

Formasi Lemau, Formasi Simpangaur dan Formasi 

Bintunan dengan lingkungan pengendapan dari laut 

dangkal mengarah ke peralihan yang berair payau yang 

memiliki kisaran umur antara Oligosen Akhir sampai 

Plistosen,. 

 

FORMASI HULUSIMPANG 

Pada formasi ini terdiri dari lava,  breksi  gunung api, dan 

tuf. Ciri Khas dari formasi ini adalah terkloritkan dan 

terpropilikan  dengan mineral sulfide dan urat-urat quarsa 

yang memiliki umur Oligosen - Miosen Awal yang 

menunjukan batuan tertua pada pengendapan cekungan  

Bengkulu (Yulihanto,B. et al.,1995; Kusnama et al.,1992) 

Lingkungan pengendapan berasal dari alluvial fan- 

shallow marine dan merupakan fase awal transgresi. 

Berhubungan secara menjari dengan Formasi Seblat yang 

berumur Oligosen sampai Miosen tengah (Yulihanto B. et 

al.,1995; Kusnama et al.,1992). 

FORMASI SEBLAT 
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Formasi ini memiliki umur antara Oligosen Akhir- 

Miosen Tengah. Dicirkan dengan batupasir karbonan 

dengan lensa-lensa konglomerat dan kayu terkersikkan. 

Bagian tengah meliputi serpih tuf bersisipan 

batugamping. Bagian atas meliputi batulanau tufan dan 

batulempung gampingan mengandung lensa lensa-lensa 

konglomerat dan batupasir Formasi ini diendapkan pada 

lingkuan laut dangkal. Batuan plutonik seperti granit dan 

diorit yang mempunyai umur Miosen Tengah deangan 

menerobos Formasi Hulusimpang dan  Formasi Seblat 

(Gafoer, et al., 1992). 

 FORMASI LEMAU/BAL  

Formasi ini diendapkan pada Miosen Tengah-Miosen 

Akhir . Litologi Formasi Lemau secara umur terdiri dari 

batuan   breksi dengan sisipan batupasir dan lempung, 

dimana pada beberapa lokasi ditemukan  mengandung 

lapisan batubara dan menyerpih. Breksi pada lokasi ini 

umumnya dicirikan dengan komposisi  dasitan yang 

memiliki ukuran antara 0.5 – 5 cm, dan berbebntuk 

menyudut sampai menyudut tanggung. Sisipan batupasir 

dicirikan berwarna keabu-abuan sampai kecoklatan 

dengan ukuran butir halus sampai sedang, klastik dan 

berkomposisi dasitan, mempunyai glaukonit, menunjukan 

perlapisan dan memiliki struktur sedimen berupa paralel 

laminasi.. Sedangkan menurut Gafoer, S., Amin, T.C. and 

Pardede, R. (1992) bahwa formasi tersebut tersusun oleh 

batupasir konglomerat, batupasir, batulumpur 

mengandung cangkang moluska dan batupasir tufaan. 

Pada bagian bawah  Formasi ini menindih secara  tak  

selaras  dengan Formasi  Seblat sedangkan pada bagian 

atas  Formasi ini terendapkan secara tak  selaras  dengan  

Formasi  Simpangaur menurut Yulihanto  el al. (1995) 

dalam Heryanto (2007) .  

FORMASI SIMPANGAUR 

Formasi ini terendapkan secara  selaras diatas  Formasi 

Lemau. Litologi batuan ini terdiri dari batuan 

konglomerat dengan sisipan batubara, batupasir, 

batulanau dan batulempung. Formasi meliliki umur 

anatara dari Miosen Akhir – Pliosen, dan memiliki 

lingkungan pengendapan berupa daerah transisi, 

Terbentuk pada laut dangkal sampai laguna menindih 

selaras dengan Formasi Simpang Aur pada akhir miosen 

sampai Pliosen (lempung,lanau dengan sedikit batupasir 

dan tuff). Sedangkan menurut Gafoer, S., Amin, T.C. and 

Pardede, R. (1992) bahwa formasi tersebut tersusun oleh 

batupasir konglomerat, batupasir, batulumpur 

mengandung cangkang moluska dan batupasir tufaan. 

 FORMASI BINTUHAN 

Litologi pada formasi ini adalah konglomerat polemik 

bersisipan batu pasir kemudian batu lempung tufan, batu 

pasir dan lapisan tipis batubara. Terdeposisi pada 

lingkungan laut dangkal - teresterial (brackrish dan 

lacustrine) dan mengoverlay secara unconformity dengan 

Formasi yang ada di bawahnya(Gafoer, S. et al., 1992). 

Sebaliknya Yulihanto,B. et al.(1995) bahwa memiliki 

batas kontak antar formasi yang menjemari. Satuan 

batuan paling atas dan termuda yaitu endapan alluvium/ 

terraces (pleistosen-holosen) seperti kerakal, pasir, 

bongkah, lanau, lumpur dan lempung(Kusnama et 

al.,1992) 

 
METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan yaitu pemetaan lapangan dan 

pengamatan petrografi. Metode lapangan ini meliputi 

pengambilan data pada singkapan terbuka pada lintasan . 

Dimana data yang di ambil pada singkapan yaitu 

pengambilan foto, jenis, karakteristik fisik secara 

megaskopis, , warna batuan baik segar ataupun lapuk, 

tekstur batuan, struktur batuan, dan komposisi mineral, 

pengambilan sampel  batuan yang dianggap mewakili 

satuan-satuan batuan dengan menggunakan palu geologi 

untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium, plastik 

sampel untuk menyimpan sampel batuan, kompas geologi 

untuk menentukan arah azimuth. 

Pengambilan data di lapangan dilakukan selama 2 

bulan menggunakan kendaraan roda dua dan berjalan kaki 

dikarenakan kondisi daerah penelitian  yang  merupakan  

perkebuna dan pemukiaman. Hasil dari metode pemetaan 

lapangan ini berupa peta kerangka geologi dengan skala 

1:20.000. 

Metode pengamatan petrografi batuan dilakukan 

untuk penamaan jenis batuan dengan pendekatan 

kuantitatif. Dimana Pengamatan petrografi bertujuan 

menunjukan kenampakan mikroskopis batuan dengan 

sayatan tipis, yang terdiri dari jenis, strukturt ,tekstur, 

,komposisi, ukuran dan presentase mineral penyusun pada 

batuan. Dimana digunkan sebagai penamaan batuan 

secara petrografis. 

Langkah-langkah dalam analisis petrografi batuan 

adalah sebagai berikut membuat sayatan tipis batuan, 

sayatan tipis batuan tersebut kemudian diamati dibawah 

mikroskop, mengestimasi presentase mineral atau 

material penyusun batuan tersebut, mem- plot hasil 

persentasi yang telah dibuat tersebut ke dalam diagram 

klasifikasi batuan, dan mendokumentasi kenampakan 

sayatan di bawah mikroskop. 

Dalam pengerjaan laboratorium membutuhkan waktu 

satu bulanmulai dari membuat sayatan tipis sampai 

mendapatkan hasil analisis petrografi. Hasil dari analisis 



 
Oke A, et al. 

212 

 

petrografi berupa penampakan mineral dari sayatan tipis 

dan kandungan mineral yang terdapat pada batuan. Dari 

kedua metode tersebut dapat ditemukan perbedaan dari 

matriks breksi vukanik tersebut baik dalam megaskopis 

ataupun mikroskopis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil dari pemetaan geologi di lapangan 

(Lampiran 1), diketahui bahwa pada pada pengamatan 

terhapahap dua LP. Dimana menunjukan bahwa adanya 

perbedaan  yang  dikarenakan adanya perbedaan jenis 

komponen yang mendominasi dari breksi vulkanik 

tersebut. Secara keseluruhan matriks penyusun  breksi  

vulkanik  pada  kedua lokasi sama yaitu mempunyai 

matriks batuan piroklastik tuf dengan ukuran butir sedang 

sampai kasar. Sehingga diketau bahwa pada LP tersebu 

terletak pada fasies proksimal mempunyai  persebaran 

litologi breksi vulkanik dengan warna segar abu-sbu 

terang kehijauan sedangkan warna lapuk abu-abu gelap 

dengan ukuran fragmen 0-5 cm, komponen penyusunnya 

didominasi oleh batuan beku andesitic dan dasit dengan 

matriks batuan piroklastik tuf berukuran butir   sedang  

sampai kasar, kemas terbuka, pemilahan buruk, 

permeabilitas baik, kekerasan agak keras, dan komposisi 

mineralogi yang cenderung memiliki banyak kristal.   

 

Gambar 4. Singkapan Breksi Vulkanik 

Selain itu, terdapat litologi batuan piroklastik tuf dengan 

warna segar coklat putih dan warna lapuk coklat terang, 

ukuran butir halus sampai sedang, pemilahan baik, 

permeabilitas baik, kekerasan lunak. Fasies ini terdapat 

dibagian timut tenggara dan selatan pada daerah 

penelitian. 

 

Gambar 5. Sampel Batuan Breksi Vulkanik  

 

ANALISA PETROGRAFI 

 

 

Sayatan tipis batuan breksi vulkanik pada LP 81, 

welded tuff; warna abu-abu kecoklatan; bertekstur klastik; 

bentuk butiran menyudut tanggung; ukuran butir 0,05 – 

0,5 mm ;  disusun oleh kuarsa, feldsapar, lithik dan 

mineral opak. 

feldspar (25%) : berwarna putih, bentuk butiran 

menyudut tanggung , hadir c-D, 6-7  dalam sayatan. 

Lithic (15%)  : berwarna abu-abu kecoklatan, bentuk 

butiran menyudut tanggung , hadir C-F, 7-9 dalam 

sayatan. 

Quarsa (7%)          : tidak bewarna, bentuk butiran 

menyudut tanggung, hadir B,10 dalam sayatan. 

Min opak (3%)  : berwarna hitam, bentuk butiran 

menyudut tanggung , hadir menyebar dalam sayatan. 

Gelas (50%)  : tidak bewarna, bentuk butiran 

menyudut tanggung , hadir menyebar dalam sayatan 

 

Gambar 6. Foto Sayatan Tipis Matriks Breksi Fasies 

Proksimal Atas dengan Perbesaran lensa 40x Pada Lokasi 

81 

Sayatan tipis batuan breksi vulkanik pada LP 59, welded 

tuff; warna abu-abu kecoklatan; bertekstur klastik; bentuk 

butiran menyudut tanggung; ukuran butir 0,05 – 0,5 mm ;  

disusun oleh kuarsa, feldsapar, lithik dan mineral opak. 
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feldspar (25%) : berwarna putih, bentuk butiran 

menyudut tanggung , hadir D-E, 5_6  dalam sayatan.  

Lithic (20%)  : berwarna abu-abu kecoklatan, bentuk 

butiran menyudut tanggung , hadir G-J, 1-13 dalam 

sayatan. 

Quarsa (10%)          : tidak bewarna, bentuk butiran 

menyudut tanggung, hadir A,8 dalam sayatan. 

Min opak (5%)  : berwarna hitam, bentuk butiran 

menyudut tanggung , hadir menyebar dalam sayatan. 

Gelas (40%)  : tidak bewarna, bentuk butiran 

menyudut tanggung , hadir menyebar dalam sayatan 

 

 

Gambar 7. Foto Sayatan Tipis Matriks Breksi Fasies 

Proksimal Atas dengan Perbesaran lensa 40x Pada Lokasi 

59. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa pada 

lokasi daerah penelitian berada di fasies proksimal  

persebaran litologi hampir semuanya merupakan jenis 

breksi vulkanik dengan komponen batuan beku andesitik 

dan batuan beku dasitik. Dimana berdasarkan hasil 

pengamatan yang berada di LP 59 dan 81. Pada fasies 

proksimal atas, komponen yang mendominasi merupakan 

batuan beku andesitik yang hamper sama dengan fasies 

proksimal bawah didominasi komponen batuan beku 

andesitik. 

Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, setelah matriks 

dari breksi vulkanik dideskripsi dapat diketahui bahwa 

baik fasies proksimal atas ataupun fasies proksimal bawah 

tidak memiliki perbedaan dikarenakan keduanya 

memiliki jenis matriks batuan piroklastik tuf yang 

berukuran sedang sampai kasar dengan mineralogi yang 

didominasi  oleh kristal.  
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ABSTRACT: This tufaan sandstone is located in Tanjung Menang Ilir Village, Ogan Komering Ulu Regency (OKU) 

South, South Sumatera Province. The spread of tufaan sandstone in this area is about 20% and comes from  Air Benakat 

Formation (TMA). The basin of South Sumatra has various lithologic characteristics including tufaan sandstone. This 

research purpose of is to know the condition of tufaan sandstone characteristic in Air Benakat Formation (TMA). This 

research was conducted by surface geological research and determining lithology characteristics based on petrographic 

analysis and lithology data found in the field. Based on the physical appearance, this unit consists of coarse-grained 

sandstones with feldsfar mineral dominance, biotite and quartz. In this tufaan sandstone also found ore minerals, with a 

slightly uneven glass mixed with clay. 

 

Keywords: Petrographic Analysis, Tufaan Sandstone, Air Benakat Formation, Characteristics. 

 

ABSTRAK: Batupasir tufaan ini berada di Desa Tanjung Menang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, 

Provinsi Sumatera Selatan. Penyebaran batupasir tufaan di daerah ini sekitar 20% dan berasal dari Fomasi Air Benakat 

(Tma). Cekungan Sumatera Selatan memiliki karakteristik litologi yang beragam termasuk batupasir tufaannya. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi karakteristik batupasir tufaan pada Formasi Air Benakat (Tma). Penelitian ini 

dilakukan dengan metode penelitian geologi permukaan dan penentuan karakteristik litologi berdasarkan analisa 

petrografi dan data litologi yang ditemukan dilapangan. Berdasarkan kenampakan fisik, satuan ini terdiri dari batupasir 

yang berbutir kasar dengan dominasi mineral feldsfar, biotit dan kuarsa. Pada batupasir tufaan ini juga ditemukan mineral 

bijih, dengan sedikit gelas yang tidak merata bercampur lempung. 

 

Kata Kunci: Analisa Petrografi, Batupasir Tufaan, Formasi Air Benakat, Karateristik. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara administratif, lokasi daerah penelitian berada 

di Desa Tanjung Menang Ilir, Kabupaten Ogan Komering 

Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (gambar 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian 

Wilayah Oku Selatan merupakan termasuk dalam 

cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan salah satu cekungan terbesar di pulau 

Sumatera dan berada di bagian selatan dari pulau 

Sumatera. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

karakteristik kenampakan fisik dan komposisi mineral 

penyusun batuan tersebut. Adapun metode yang 

digunakan yaitu mengambil data lapangan dan 

dilanjutkan dengan analisa laboratorium.  

Cekungan Sumatera Selatan memiliki karakteristik 

litologi yang beragam yang berasal dari formasi berbeda. 

Pada Formasi Air Benakat terdapat batupasir dengan 

kandungan material vulkanik, salah satunya batupasir 

tufaan. Batupasir tufaan ini terbentuk dari hasil rombakan 

batuan sedimen, batuan beku atau dari hasil rombakan 

batupasir itu sendiri, yang kemudian tercampur dengan 

material vulkanik dan terendapkan secara bersamaan.   
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GEOLOGI REGIONAL 

 

Pembentukan Cekungan Sumatera Selatan secara 

utama merupakan hasil intrusi dari zaman Jura sampai 

zaman Kapur. Cekungan Sumatra Selatan termasuk 

Cekungan Belakang Busur (Back Arc Basin). Di bagian 

Timurlaut cekungan ini terletak antara Paparan Sunda dan 

jalur tektonik Bukit Barisan di bagian Baratdaya. Pada 

batas cekungan bagian Baratdaya dan Barat yaitu 

Tinggian Tiga Puluh, sedangkan bagian Tenggara dan 

Timur dibatasi oleh daerah Tinggian Lampung.  

Cekungan Sumatera Selatan dihasilkan oleh kegiatan 

tektonik yang berkaitan dengan adanya penunjaman 

Lempeng Indo-Australia yang bergerak menuju arah 

Utara hingga Timurlaut terhadap Lempeng Eurasia yang 

relatif diam. Secara umum cekungan ini berarah NW-SE 

yang diakibatkan oleh tumbukan antar 3 lempeng yaitu 

Eurasia, Pasifik dan Indo Australia dengan pola oblique 

memiliki arah yang demikian. Pulunggono (1992) 

mengatakan bahwa awal cekungan tersebut dipengaruhi 

oleh 3 fase tektonik yang bekerja, antara lain adalah: 
1. Fase Kompresional, terjadi pada masa Jura awal 

sampai Kapur.  

2. Fase Ekstensional, terbentuk graben pada masa Pra-

Tersier. Pada fase ini juga terjadi pengangkatan pada 

tepi-tepi cekungan. 

3. Fase Kompressional, pada Plio-Pleistosen terjadi 

inversi yang sekaligus mengakhiri proses pengisian 

cekungan.  

 

Stratigrafi Regional Cekungan Sumatra Selatan 

 

Pembentukan stratigrafi regional Cekungan Sumatra 

Selatan dipengaruhi oleh adanya proses transgresi dan 

diikuti regresi. Formasi yang terbentuk selama fase 

transgresi dikelompokkan menjadi Kelompok Telisa  

yaitu Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, dan 

Formasi Gumai. Kelompok Palembang diendapkan 

selama fase regresi yaitu Formasi Air Benakat, Formasi 

Muara Enim, dan Formasi Kasai, sedangkan Formasi 

Lemat dan older Lemat diendapkan sebelum terjadi fase 

transgresi utama (De Coster, 1974).  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengambil data lapangan geologi permukaan dan analisa 

petrografi. Analisa petrografi didasarkan hasil sayatan 

tipis sample batuan. Analisa ini dilakukan untuk 

mengetahui komposisi penyusun batuan dan deskripsi 

rinci mengenai  karakteristik yang terdapat pada litologi 

batuan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada lokasi penelitian didapatkan beberapa sampel 

batuan berupa batupasir. Sampel yang ada 

dikelompokkan berdasarkan kondisi di lapangan. Pada 

sampel tersebut dilakukan analisa petrografi yang 

mewakili kondisi batuan secara keseluruhan. Analisa 

beberapa sampel yang didapat mirip dan secara umum 

menunjukkan genesa yang hampir sama. 

Hasil analisa menunjukan batupasir termasuk dalam 

batupair tufaan (gambar 2) (Pettijohn, et al 1972). Satuan 

batupasir tufaan ini memiliki struktur masif (pejal) 

dengan ukuran butir pasir kasar. Batupasir tufaan ini 

memiliki kenampakan fisik berwarna kehijauan (lapuk) 

dan warna segar putih keabu-abuan.  

a) 

   
b) 

 
 

Gambar 2. (a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with 

parallel-nicols), (b)  Kedudukan lensa nikol bersilang 

(with cross-nicols). 

 

Dari sample yang dianalisa menunjukan secara umum 

adanya fragmen pada sayatan dan diikuti oleh butiran 
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kuarsa, yang memiliki ukuran mencapai 2.20 mm, dan 

terdapat feldspar yang berupa plagioklas dan sedikit 

feldspar dengan ukuran mencapai 2.40 mm. Selain itu 

terdapat mineral biotit terlihat  dengan ukuran mencapai 

1.80 mm, serta mineral bijih magnetit yang berukuran 

mencapai 0.50 mm yang sedikit mengalami oksidasi dan 

telah terkontaminasi dengan air atau udara (oksigen). 

Selain itu terdapat mineral logam yang lebih terlihat opak. 

Material lain berupa debu gelas isotropik tanpa struktur 

dalam, bercampur dengan sedikit mineral berukuran 

sangat halus (kriptokristalin) yang masih segar yang 

kemungkinan berumur masih muda dibandingkan dengan 

mineral lain. Mineral lempung yaitu serisit juga hadir 

mengganti feldspar yang berperan sebagai semen. 

 

KESIMPULAN 

 

Batupasir tufaan yang terdapat pada daerah penelitian 

memiliki kenampakan fisik berbutir kasar, dan 

mengandung mineral feldspar, biotit dan kuarsa. Dimana 

mineral feldspar sangat dominan. Serta terdapat mineral 

lempung yang berperan sebagai semen yaitu serisit.  
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Abstract: Baturaja Formation as carbonate rock is exposed quite well in Tihang Village, Lengkiti Subdistrict, Ogan 

Komering Ulu. The carbonate rock is one of the rocks with good porosity so it can be a reservoir rock for hydrocarbons. 

The method of research is done through the literature study stage, then sampling of rocks done systematically.Through 

petrographic analysis on 8 thin sections using polarization microscope, carbonate rock obtained in the Observation 

location is known to include rock types of wackestone, packstone,  crystalline and has secondary porosity characteristics. 

This type is relatively larger than the primary porosity. Formed by a structural process and can also dissolve to an 

original material such as a fossil skeleton or a rock grain, which may then be filled by a fluid like a hydrocarbon. The 

porosity of carbonate rock that develops is in the form of porosity type vuggy, moldic, and fracture. The presence of 

secondary porosity in carbonate rocks shows greater saturation value. So the rocks on Early Miocene indicated have 

more fluid in storage systems. 

 

 

Key words: Petrography Analisis, Baturaja Formation, Porosity 

 

Abstrak: Formasi Baturaja sebagai pembawa batuan karbonat tersingkap cukup baik di Desa Tihang Kecamatan Lengkiti, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Batuan karbonat merupakan salah satu batuan dengan porositas yang baik sehingga 

dapat menjadi batuan reservoir untuk hidrokarbon. Metode penelitian yang dilakukan melalui tahap studi pustaka, 

kemudian pengambilan sampel pada batuan yang  dilakukan secara sistematis. Melalui analisa petrografi pada 8 sayatan 

tipis dengan bantuan mikroskop polarisasi, batuan karbonat yang didapatkan di daerah penelitian diketahui batuan tersebut 

termasuk jenis wackestone,  packstone, kristalin serta memiliki karakteristik porositas sekunder. Porositas sekunder relatif 

lebih besar  bentuknya dari porositas primer. Terbentuk karena adanya proses struktur dan pelarutan terhadap material 

asal seperti kerangka fosil atau butiran batuan, yang selanjutnya dapat terisi oleh fluida dalam hal ini hidrokarbon. 

Porositas batuan karbonat yang berkembang yaitu berupa porositas tipe vuggy, moldic, dan fracture. Kehadiran porositas 

sekunder pada batuan karbonat menunjukkan nilai saturasi lebih besar sehingga mengindikasikan sistem penyimpanan 

fluida pada batuan berumur Miosen Awal ini semakin banyak. 

 

Kata Kunci: Analisa Petrografi, Formasi Baturaja, Prositas 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian batuan karbonat telah banyak dilakukan 

oleh para peneliti terdahulu. Kehadiran batuan karbonat 

sebagai reservoir hidrokarbon menjadikan hal yang 

menarik untuk dikaji oleh para ahli geologi melalui 

berbagai atribut penelitian. Penelitian kali ini khusus 

membahas mengenai porositas yang berfungsi sebagai 

komponen penting dalam penentuan reservoir 

menggunakan analisa petrografi pada sayatan tipis batuan 

yang didapatakan pada lokasi penelitian. Lokasi 

penelitian bertempat di Desa Tihang, Kecamatan 

Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 

Penelitian ini dilakukan karena belum ada peneliti yang 

membahas hal tersebut pada lokasi penelitian kali ini.  

Seperti yang diketahui batuan karbonat yang dibawa 

pada Formasi Baturaja di daerah Ogan Komering Ulu, 

sebagian besar menjadi bahan galian yang digunakan 

sebagai campuran dalam pembuatan semen oleh 

perusahaan setempat. Hal ini juga yang menjadi peneliti 

ingin mengetahui dapatkah batuan karbonat pada daerah 

penelitian tersebut menjadi  batuan reservoir, dan dapat 

dijadikan sebuah lapangan baru untuk menjadi salah satu 

penyumbang produksi hidrokarbon bagi kita. 

mailto:ika.faa@gmail.com
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METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kegiatan lapangan dan analisis laboratorium. Kegiatan 

lapangan dilakukan dengan pengumpulan data geologi 

sebagai data primer, terutama data petrologi batuan 

karbonat yang tersingkap di Desa Tihang, OKU, 

Sumatera Selatan. Pengambilan contoh batuan ditujukan 

pada batuan yang cukup segar dan dinamai sesuai urutan 

lintasan di lokasi penelitian. Selanjutnya kegiatan 

laboratorium yang dilakuakan bertujuan untuk pengujian 

petrografi pada batuan karbonat dalam menentukan jenis 

batuan dan jenis porositas yang berkembang, analisa 

dilakukan pada delapan sayatan tipis yang telah dipilih 

menggunakan mikroskop polarisasi. Pengelompokkan 

batuan karbonat mengacu pada klasifikasi Dunham 

(1962) dalam Bogs (2009), selanjutnya untuk penentuan 

jenis porositas menggunakan  klasifikasi Choquette & 

Pray (1970), sedangkan penamaan fosil benthos yang 

dijumpai pada saytan menggunakan taksonomi milik  

Barker (1960). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Secara geologi lokasi penelitian temasuk ke dalam 

Cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan 

terbentuk dibelakang busur dengan dikontrol oleh 

beberapa proses tektonik (Pulnggono dkk., 1992) proses 

tektonik pertama berupa fase kompresi yang terjadi pada 

Jura Awal sampai Kapur. Proses tektonik tension pada 

Kapur Akhir sampai Tersier Awal, pengisian cekungan 

terjadi pada Tersier Awal yang dimulai dengan Formasi 

Lahat. Fase pengangkatan tepian cekungan yang terjadi 

pada intra Miosen sehingga cekungan memperbesar ruang 

akumulasi sekaligus menjadi fase transgresi terbesar, dan 

terakhir fase tektonik Pliosen Pleistosen yang berupa 

pengangkatan besar-besaran di Pulau Sumatera. 

Berdasarkan peta geologi bersistem Lembar Baturaja 

yang telah dibuat oleh Gafoer, dkk. (1993) urut-urutan  

stratigrafi daerah penelitian dari tua ke muda yaitu 

dimulai dengan terbentuknya batuan dasar pra-Tersier 

(Gambar 1). Batuan dasar ini tersusun oleh batuan beku 

granit, serta batuan metamorf slate dan fillit (Tamtomo 

dkk,1997). Diatasnya terendapkan Formasi Kikim secara 

tidak selaras, dan dilanjutkan dengan terbentuknya 

Formasi Talang Akar. Kemudian terbentuk Formasi 

Baturaja yang terendapkan pada Misosen Awal di 

lingkungan litoral-neritik (Tamtomo dkk, 1997), formasi 

ini tersusun dari batuan karbonat terumbu, kalkarenit 

dengan sisipan serpih gampingan, dan napal. Selanjutnya 

terendapkan Formasi Gumai, dan Formasi Airbenakat 

secara selaras diatasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 lokasi penelitian pada peta bersistem 

modifikasi dari Maryanto (2007). 

 

Jenis Batuan Karbonat  

  

Pada lokasi penelitian batuan karbonat tersingkap 

dengan baik pada dinding sungai dan didalam kebun 

warga  di Desa Tihang. Batuan karbonat yang dijumpai 

memiliki kemiringan yang landai berarah timur laut. 

Berdasarkan kenampakan secara petrografis batuan 

karbonat yang dijumpai adalah wackstone, packstone, dan 

kristalin dengan menggunakan klasifikasi Dunham 

(1962). Klasifikasi batuan karbonat terbagi menjadi 

beberapa macam jika berdasarkan persentase kehadiran 

mud dan juga grain (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Klasifikasi batuan karbonat modifikasi dari   

Dunham (1962). 

 

Wackstone 

 

Pada sampel batuan LP 1 (Gambar 3) jenis wackestone 

dengan warna abu-abu hingga kecokelatan. Pada sayatan 

batuan tersusun atas fosil (35%), mineral opak (10 %), 

kalsit (25%) dan lumpur karbonat (30%). Foraminifera 

yang dijumpai merupakan spesies Quenquiloculina sp. 

(Barker , 1960). Kenampakkan secara megaskopik dari 

singkapan batuan yaitu berwarna putih kekuningan, 

dengan butiran rounded berukuran pasir sedang.  
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Gambar 3 Kenampakkan sayatan batuan karbonat 

wackestone dengan kehadiran benthos Quenquiloculina 

sp. (     )  

 

Packstone 

 

Pada sampel LP 9 jenis batuan karbonat yang 

berkembang adalah packestone (Gambar 4), dengan 

kehadiran lumpur karbonat yang sedikit (10%) dan 

banyak tersusun oleh fragmen yang berupa foraminifera 

dan fosil mikro lainnya (53%), kalsit (27%), dan opak 

(10%). Kenampakkan secara megaskopik lapuk berwarna 

hijau tua kehitaman dan terdapat sisa dari aktifitas 

pelarutan, batuan fresh berwarna putih susu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Kenampakkan batuan karbonat packestone 

pada sayatan tipis dan adanya fosil benthos (    ). 

 

Kristalin 

 

Pada lokasi penelitian selanjutnya dijumpai batuan 

karbonat berwarna abu-abu gelap dengan urat-urat kalsit 

berwarna putih. Batuan karbonat jenis kristalin ukuran 

butir tidak terlihat, batuan tersusun atas kalsit (95%) dan 

mineral opak (5%). Terlihat  dengan adainyaadanya 

stilolit pada sayatan tipis batuan LP 25 (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5 Sayatan tipis batuan karbonat kristalin, terlihat 

jenis belahan dua arah karakteristik dari mineral kalsit dan 

juga kehadiran stilolit (panah) .  

 

Jenis Porositas 

 

Batuan karbonat merupakan batuan yang memiliki 

porositas paling baik sebagai batuan reservoir. Porositas 

yaitu kemampuan suatu batuan menyimpan fluida, dalam 

hal ini yang dimaksud adalah fluida hidrokarbon. 

Porositas pada batuan karbonat berdasarkan waktu dan 

aktifitasnya terbagi menjadi dua jenis yaitu porositas 

primer dan porositas sekunder. 

Porositas primer yaitu porositas yang terbentuk 

bersamaan pada saat terbentuknya batuan, berhubungan 

dengan ukuran butir, derajat pemilahan, sementasi dan 

juga proses kompakasi. Sedangkan porositas sekunder 

yaitu porositas yang terbentuk setelah proses 

pengendapan batuan selesai, berhubungan dengan 

aktifitas pelarutan, tektonik dan struktur.  

Menurut Choquette & Pray (1970) porositas terbagi 

menjadi tiga kelompok berdasarkan ukuran pori, bentuk 

dan kemas pada batuan (Gambar 6) yaitu porositas yang 

dikontrol sepenuhnya oleh kemas (fabric selective), 

porositas yang tidak dikontrol oleh kemas (not fabric 

selective), dan porosiatas yang bisa bersifat seperti 

keduanya (fabric selective or not).  
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Gambar 6 Klasifikasi porositas modifikasi dari Choquette 

& Pray (1970). 

 

Pada lokasi penelitian jenis porositas yang 

berkembang ada tiga yaitu tipe rekahan, vug, dan juga 

moldic.  

 

Vuggy 

 

Porositas jenis ini terbentuk karena hilangnya material 

asal (fosil atau butiran) akibat proses pelarutan sehingga 

terbentuk rongga seperti gerowong. Jika tidak terisi oleh 

mineral lain maka dapat menjadi tempat tersimpannya 

fluida (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Kenampakkan porositas jenis vuggy pada 

sayatan tipis yang ditunjukkan dengan anak panah (LP 14 

: kiri, LP 30 : kanan). 

 

Moldic 

 

Rongga atau pori yang dihasilkan karena fragmen asal 

mengalami pelarutan dan bentuk rongganya menyerupai 

bentukan dari fragmen tersebut atau membentuk 

cetakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Kenampakkan beberapa fragmen yang 

merupakan porositas jenis moldic, pada sayatan batuan LP 

1. Adanya fosil foraminifera plankton (      ) dan benthos   

(     ) 

 

Fracture 

 

Pori-pori yang terbentuk akibat adanya tekanan dari 

luar, biasa terjadi pada batuan yang bersifat relatif brittle 

dan biasanya homogen (Gambar 9). Seperti pada batuan 

kapur dan juga dolomit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Porositas jenis rekahan yang ditunjukkan oleh 

anak panah pada sayatan batuan LP 25  

 

Hasil Analisis 

 

Berdasarkan analisis petrografi dari batuan karbonat 

yang didapatkan, jenis porositas yang berkembang adalah 

jenis porositas sekunder. Porositas ini terbentuk setelah 

batuan karbonat penyusun Formasi Baturaja terendapkan. 

Proses yang mempengaruhi pembentukkan porositas 

adalah proses pelarutan. Hal ini juga dibuktikan pada 

beberapa lokasi penelitian dijumpai adanya gua sebagai 

bukti adanya proses pelarutan pada daerah tersebut. Selain 

proses pelarutan porositas juga terbentuk akibat adanya 

aktifitas dari luar seperti tekanan, ataupun tektonik yang 

menghasilkan rekahan pada batuan. Kehadiran porositas 

yang terdapat pada sayatan adalah vuggy (48%), rekahan 

(fracture) (30%) dan moldic (22%). 

Berkembangnya porositas sekunder menghasilkan 

pori-pori yang lebih besar bentuknya dibandingkan 

dengan pori-pori pada porositas primer. Kondisi ini akan 

memberikan nilai volume pori yang lebih besar, sehingga 

dapat memberi pengaruh terhadap fluida yang tersaturasi 

pada batuan tersebut. Saturasi adalah suatu kondisi 

terisinya pori-pori oleh fluida. Jika porositas saling 

terhubung akan memudahkan dalam proses mengalirnya 

fluida untuk dapat diambil.  

Kehadiran fosil foraminifera pada sayatan petrografi 

menunjukkan bahwa batuan karbonat pada daerah 

tersebut terendapkan pada lingkungan neritik pada Awal 

Miosen. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran fosil 

benthos Strebluss becari(8ft) Quenquiloculina sp., (28ft) 

dan fosil plankton Orbulina universa (Miosen Awal-

Pleistosen). 

 

 

KESIMPULAN 

 

Batuan karbonat yang tersingkap di Desa Tihang, 

Kecamatan Lengkiti, OKU merupakan batuan karbonat 

berjenis wackestone, packestone, dan kristalin. Batuan 
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tersebut terendapkan pada Miosen Awal, di lingkungan 

neritik. Porositas batuan yang berkembang di lokasi 

penelitian merupakan porositas sekunder tipe vuggy, 

moldic, dan fracture (rekahan). Jenis porositas sekunder 

ini terbentuk akibat dari proses pelarutan dan adanya 

aktifitas dari luar seperti tektonik atau struktur. 
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ABSTRACT: Mass wasting is a geology event that occurs due to the motion of rock or soil with various types such as 

rockfall and debris flow. Generally, landslide was caused by  material and gravity factors. The research area was located 

at Air Tenam Village and surroundings, Ulu Manna District, South Bengkulu Regency, whereas mass movements 

occurred. This study aimed to determine the potential of mass wasting through several aspects such as geomorphology, 

stratigraphy, geological structure and rainfall intensity. The research methods conducted are geological mapping, 

qualitative and quantitative assessment of slope class analysis, geological structure and rainfall intensity. The results of 

research conducted showed that the geomorphology aspect was mostly caused by denudational activity, structure, with 

slightly steep to very steep slopes and matured-stadium river. Lithologies of the research area consists of claystone, basalt-

volcanic, and granitic-volcanic with evolving geological structures such as thrust fault, sinclinal fold with high-intensity 

joints with NW - SE trend (northwest - southeast). Based on the results obtained some types of mass wasting those are 

Earth Flow (ES), Rock Slide (RD), and Rock Flow (RF). The mass wasting potential in the research area is classified into 

3 class such as low, medium and high potential mass wasting area. The high-potential one is located in the northern to 

southern area. This potential mass-wasting maps can be used to identified the mass-wasting disaster-prone areas. 

 

Keywords : Mass-wasting, Earth Flow, Rock Flow, Rock Slide, Scoring 

 

ABSTRAK: Gerak tanah merupakan suatu peristiwa gelogi yang terjadi kerena pergerakan masa batuan atau tanah dengan 

berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bataun serta gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan 

oleh dua faktor yaitu faktor material dan gravitasi. Lokasi penelitian terletak di Desa Air Tenam dan sekitanrnya 

Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana lokasi penelitian terdapat gerakan tanah. Peneltian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi gerak tanah melalui beberapa aspek seperti geomorfologi, statigrafi, struktur geologi 

dan intensitas hujan. Metode penlitian yang dilakukan ialah pemetaan geologi, penilaian kuntitatif dan kualitatif berupa 

analisa kelas lereng, strukstur geologi dan intensitas curah hujan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan geomorfologi 

satuan bentuk lahan denudasiaonal, struktur, kemiringan lereng dari miring – sangat curam, dan sungai dengan stadia 

dewasa. Litologi pada lokasi penelitian tersusun dari batulempung., batu vulkanik basalt, dan vultonik granit dengan 

struktur geologi yang berkembang merupakan sesar naik, sinklin dan kekar serta itensitas strukrtur tinggi terdapat di 

selatan lokasi penelitian dengan trend NW – SW (Barat Laut – Tenggara). Berdasrkan hasil penelitian di dapatkan 

beberapa jenis gerak tanah berupa Earth Flow (ES), Rock Slide (RD), dan Rock Flow (RF. Potensi gerak tanah pada lokasi 

penelitian di kelompokan menjadi 3 yaitu potensi gerak tanah rendah, potensi gerak tanah sedang dan potensi gerak tanah 

tinggi terdapat pada bagian utara – selatan peta yang memiliki potensi gerak tanah sedang - tinggi. Hasil pemetaan potensi 

gerak tanah ini dapat digunakan sebagai identifikasi daearah  rawan bencana gerakan tanah. 

 

Kata Kunci: Gerak Tanah,  Earth Flow, Rock Flow, Rock Slide, Skoring 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Gerak tanah merupakn suatu peristiwa geologi yang 

terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan 

berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya batauan serta 

gumpalan besar tanah. Menurut Juliansyah dan sunarwan, 

(2013), gerakan tanah merupakan proses perpindahan 

masa tanah yang sering di sebut juga sebagai longsoran 

dari masa tanah dan batuan, selain itu gerakan tanah 

merupakan perpindahan material pembentuk lereng dapat 

berupah lapukan tanah, bahan timbunan atau kombinasi 

dari material material tersebut bergerak kearah bawah dan 

keluar lereng. Lokasi penelitian secara administratif 

terletak di Desa Air Tenam dan sekitarnya Kecamatan Ulu 
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Manna Kabupaten Bengkulu Sealatan, Provins Bengkulu, 

secara geografis berada pada koordinat S4 11 19.4 E103 

02 38.4 – S4 11 19.4 E103 06 36.5 dan S4 16 10.6 E103 

06 36.4-S4 16 10.7 E103 02 38.3, luas penelitan 7 x 9  km 

atau sekitar 63 km2(Gambar 1.) 

Lokasi penelitian merupakan daerah perbukitan bukit 

barisan secara geologi lokai ini di susun oleh batuan 

sedimen dan batuan beku hasil intrusi yang terbentuk 

selama Tersier pada Cekungan Bengkulu. Kegiatan 

pemetaan geologi pada daerah ini seblum telah di lakukan 

oleh Gafoer; dkk, (1992), Yulihanto, dkk, (1995), 

Heryanto dan Suyoko, (2007). Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui kondisi geologi Daerah air Tenam dan 

sekitarnya, mengetahui potensi gerakan tanah, faktor – 

faktor penyebab gerakan tanah dan jenis – jenis gerakan 

tanah. Peta sebaran gerak tanah yang di hasilakan dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang 

berkepentingan dalam tata guna lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Daerah Air tenam dan Sekitarnya 

Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Benkulu Selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti 

observasi lapangan yang langsung melihat kondisi 

geologi daerah penelitian, setelah itu dari data yang di 

dapatkan di lapangan dilakukannya analisa seperti analisis 

lereng, satuan batuan, tutupan lahan, struktur, dan curah 

hujan. Analisa Potensi gerak tanah merujuk kepada 

penalitian Juliansyah dan sunarwan, (2013), Supriyadi 

dan Sunarwan, (2013). Hasil analisa yang dilakukan 

berguna untuk megetahui potensi gerak tanah yang terjadi 

pada lokasi penelitian di Daerah Air Tenam dan 

sekitranya.  

KONDISI GEOLOGI 

 

Geomorfologi 

 

Secara umum daerah penelitian mempunyai bentuk 

morfologi perbukitan dan lembah yang memiliki lereng 

curam hingga sangat curam dengan ketinggian mencapai 

1000 mdpl. Berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985), 

pembentukan bentang alam mencakup aspek struktur 

geologi, proses, dan tahapan bentang alam maka 

geomorfologi lokasi penelitian satuan bentuklahan yaitu 

satuan bentuk lahan denudasional. 

 

Sataun Bentuk  Lahan Denudasional 

Satuan ini dicirikan oleh morfologi perbukitan, 

lembah, lereng, dan terdapat juga longsoran. Hal ini 

menunjukkan adanya aktivitas denudasi yang 

berkembang pada daerah penelitian. Satuan denudasional 

terbagi menjaadi dua pada lokasi penelitian, yaitu 

perbukitan terdenudasi dan gawir terdenudasi 

 

Satuan perbukitan terdenudasi memiliki luas 95% dari 

keseluruhan daerah penelitian. Satuan ini dicirikan 

dengan morfologi berupa perbukitan dan lembah dengan 

lereng dari miring – sangat curam serta memiliki 

ketinggian 300 – 1000 mdpl (Gambar 2), dengan litologi 

penyusun berupa batuan basalt di Formasi Hulusimpang, 

batulempung karbonatan sisipan batupasir halus – kasar 

Formasi Seblat, dan ditemukan intrrusi granit sebagian 

mengalami pelapukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk lahan perbukitan terdenudasi foto di 

ambil dari Pulau Timun ke arah Timur Laut – Barat Daya. 

 

Bentuk lahan gawir terdenudasi memiliki luas 5% dari 

luas daerah penelitian yang terletak pada bagian barat 

daya peta. Satuan ini dicirikan morfografi tinggian tebing 

dengan adanya erosi serta memiliki ketinggian 300 – 400 

mdpl (Gambar 3), litologi penyusun berupa batu lempung 

sisipan pasir halus – kasar Formasi Seblat. 
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Gamabar 3. Bentuk morfologi Gawir terdenudasi foto di 

ambil di Air Tenam ke arah Selatan – Utara. 

 

Statigrafi 

 

Statigarafi daerah penilitian termasuk dalam 

Cekungan Bengkulu menurut Yulihanto dkk, (1995), 

statigrafi pada  Cekungan Bengkulu terbentuk pada 

Paleogen dengan batuan dsar selajutnya diisi Formasi 

Hulusimpang, Seblat, Lemau, Simpang Aur, dan 

Bintunan. Statigrafi darerah penelitian dibagi menjadi tiga 

satuan batuan dan diketahui dari tua ke muda sebagi 

berikut : 

 

Satuan batu basalt  

Satuan batuan basalt menempati ± 33% luas daerah 

penelitian, sebaran satuan ini berarah barat laut - timur. 

Berdasarkan lintasan pengamatan, satuan ini terdiri batu 

basalt dengan beberapa lokasi pengamatan terdapat 

pengotor material tuff abu – abu dan breksi vulkanik 

(Gambar 4), yang masuk dalam Formasi Hulusimpang 

yang terendapkan pada Kala Oligosen Akhir. Satuan batu 

basalt ini memiliki hubungan ketidakselarasan di atsa 

batuan dasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Singkapan batu basalt terletak di Dusun 

Tanjung Sakti foto berarah Tenggara – Barat Laut. 

 

Satuan batulempung 

Satuan batulempung menempati 54 % luas daerah 

penelitian. Pola sebaran satuan batulempung penyebaran 

relatif timur – barat. Secara umum, karakteristik satuan 

batulempung pada daerah penelitian memiliki sifat 

karbonatan dengan dengan perselingan batupasir 

berukuran halus – kasar dan terdapat struktur sedimen 

berupa laminasi (Gambar 5). Satuan batulempung yang 

bersifat karbonatan mengindikasikan bahwa satuan ini 

terendapakan pada lingkungan marin. Berdasarkan 

karakteristik tersebut, satuan ini termasuk kedalam 

Formasi Seblat dengan rentang umur Kala Miosen Awal 

– Tengah. Formasi ini di endapkan tidak selaras di atas 

Fomasi Hulusimpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sataun batulempung dengan perselingan 

batupasir pada Desa Tanjung Sakti, berarah Barat Laut – 

Tenggara. 

 

Satuan Granit 

Satuan granit menempati 13% luas daerah penelitian. 

Persebaran dari satuan ini berada pada bagian utara dan 

barat laut daerah penelitian. Satuan ini berperan sebagai 

batuan intrusi yang menerobos satuan batuan basalt dan 

batulempung. Karekteristik litologi satuan ini yang 

beradah di utara dan barat laut memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan dari kedua satuan ini yaitu 

memiliki kondisi batuan yang segar – lapuk dengan warna 

lapukan, yaitu abu – abu kehitaman (Gambar 6). 

Perbedann dari kedua satuan ini, yaitu memiliki kondisi 

bantuan yang segar dengan warna berbeda, pada bagian 

utara bewarna hampir merah muda, sedangkan pada 

bagian barat laut bewarna putih ke abu – abuan. Perbedan 

ini diakibatkan oleh kondisi elevasi dan tingkat erosi yang 

tejadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Satuan intrusi granit di desa Tanjung Sakti foto  

berarah Tenggara – Barat laut. 
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Struktur Geologi 

 

Dalam pembentukaan struktur daerah penelitian di 

bagi dua yaitu, primer dan sekunder. Struktur prime pada 

derah penelitian berupa kontak lapisan yang berarah NW 

– SE, laminasi, dan sekunder berupa kekar, lipatan serta 

sesar. berkaitan erat dengan tektonik pembentukan pulau 

sumatera yang mengacu pada (Howles, 1986 dan 

Yulihanto, 1995). 

 

Kekar 

Kekar yang berkembang di daerah penelitian yaitu, 

Share Joint merupakan kekear yang terbentuk akibat gaya 

tekanan dan Tensiom Joint merupakan kekae yang 

terbentuk akibat gaya tarikan (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kenampakan kekar pada Daerah Air Tenam 

foto berarah Barat Laut – Timur Menenggara. 

 

Lipatan 

Lipatan yang berkembang di daerah penelitian berupa 

sinklin (Gambar 8). Siklin ini memiliki nama sklin manna 

hijau berdasarkan nama lokasi pengambilan data struktur 

ini. Sklin ini memiliki sayap utara N 2710 E/440 NE, sayap 

selatan N 1040
 E/400 NE, dan arah umum N 2770 – 970  E 

(barat – timur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Penampakan lipatan berupa sinklin di Desa 

Pulau timun foto berarah Tenggara – Barat Laut. 

 

Sesar 

Sesar yang berkembang di daerah penelitian berupa 

sesar naik. Secara geografis, terdapat 3 sesar yang 

mewakali setiap daerah, yaitu : 

 

Sesar 1 bernama sesar pulau timun berdasarkan nama 

lokasi pengambilan data struktur ini. Pengambila data 

struktur di lakukan di 3 lokasi pengamatan di Dusun Pulau 

Timun. Indikasi sesar di lapangan berupa cermin sesar 

(Gambar 9). Data struktur sesar berupa kedudukan bidang 

sesar N 2950 E/ 600 NE, dan rake 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Penampak cermin sesar pulau timun di Desa 

Tanjung Sakti foto beraarah Barat Laut – Tenggara. 

  

Sesar 2 bernama sesar air dedapan berdasrkan lokasi 

pengambilan data struktur ini. Pengmabilan data struktur 

dilakukan di Dusun Pulau Timun. Indikasi sesar di 

lapangan berrupa cermin sesar (Gambar 10). Data struktur 

sesar berupa kedudukan bidang N 2950 E/ 520NE, dan 

rake 520. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Cermin sesar air dedapan di Desa Pulau 

Timun yang berarah Barat Daya – Tenggara. 

 

Sesar 3 bernama sesar air nelenge berdasarkan lokasi 

pengambilan dat struktur ini. Pengambilan data struktur 

dilakukan di Dusun Air Tenam. Indikasi sesar dilapang 
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berupa bidang sesar (Gambar 11). Data struktur sesar 

berupa kedudukan bidang N 2720 E/ 550 NE, dan rake 500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Bidang sesar yang terdapat di Desa Pulau 

Timun yang berarah Tenggara – barat Laut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Potensi Gerak Tanah 

 

Gerakna tanah merupakan proses perpindahan masa 

tanah yang sering di sebut juga sebagai longsoran dari 

masa tanah dan batuan (Juliansyah dan sunarwan, 2103). 

Selain itu, gerakan tanah merupakan perpindahan material 

pembentuk lereng, dapat berupah lapukan tanah, bahan 

timbunan atau kombinasi dari material material tersebut 

bergerak kearah bawah dan keluar lereng. 

 

Faktor – Faktor Penyabab Gerakan Tanah  

Gerakan tanah di daerah penelilitian secara umum 

dikontrol oleh beberapa faktor geologi  yaitu, cura hujan, 

aspek geologi seperti  kelas lereng, struktur geologi, 

litologi, sungai, dan ekploitasi manusia. 

 

Faktor kelas lereng  

Menurut klasifikasi Van Zuidam (1985), kelas lereng 

terbagi menjadi tujuh  klasifikasi yaitu, datar (0-2%), 

landai (2-7%), miring (7-15%), agak curam (15-30%), 

curam (30-70%), sangat curam (70 - 140%), dan terjal 

(>140%). Berdasarkan daerah penelitian kelas lereng 

dibagi menjadi emapat yaitu miring, curam – agak curam, 

sangat curam, dan terjal. 

 

Faktor Struktur Geologi  

Struktur geologi berpengaruh langsumg pada gerakan 

tanah yang terjadi di daerah penelitian. Dikarenaka zona 

dri struktur geologi merupakan daerah – daerah lemah, 

dimana batuannya mengalami proses penghancuran, 

terurai, dan mudah bergerak. 

 

 Litogi 

Daerah penelitian terdiri dari tiga sataun batuan yaitu, 

sataun batulempung sisipan batupasir berbutir halus – 

kasar, satuan batu basalt di beberapa lokasi pengamatan 

terdapat pengotor material tuff abu – abu serta breksi 

vulkanik, dansataun granit yang berupa intrusi. Batuan 

yang terdapat di daerah penelitian terdiri dari batuan 

sedimen denagan kekompakan dari rendah – tinggi, 

batuam garanit dan basalt  yang terdapat di daerah 

penelitian dengan kompakan dari remdah – tinggi seperti 

batuan granit yang mengalami plapukan yang tinggi dan 

tinggakat erosi tinngi berpotensi terjadinya gerakan tanah, 

sedangkan batuan dengan kekompakan tinggi seperti 

bataun basalt juaga berpotensi karena terdapat kekar atau 

rekahan walaupun dengan persentasi yang kecil. 

 

Eksploitasi Manusia 

Kegiatan manusia dalam daerah penelitian berupa 

pembukaan lahan pertanian seprti ladang, perkebunan 

merupakan faktor pemicu gerakan tanah. Daerah dengan 

tututupan lahan berupa semak atau blukar akan lebih 

realtif satabil dibandingkan perkebunan dan ladang. 

 

Curah Hujan 

Daerah penelitian memiliki intensitas yang tinggi hal 

ini dilihat dari hasil anailsa yang di lakuakan seperti 

aplikasi TNC dengan menggunakan data koordita daerah 

penelitian untuk perkiraan hujan yang akan terjadi tahun 

2011 – 2040 dengan nilai ± 100 – 380 mm pertahun 

(Grafik 1). Hasil data yang didapati pertahun dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu, data hujan dengan intensitas 

tinggi terjadi dari bulan januari – april, intensitas sedang 

terjadi pada bulan september – desember, dan mei – 

agustus memiliki intensitas yang rendah di bandingkan 

bulan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Data Curah huajn perbulan tahunn 2011 – 2040. 

 

Jenis Jenis Gerak Tanah 
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Berdasarkan faktor –faktor geologi daerah penelitian 

berkembang gerkan tanah berupa rock slide, rock fall, dan 

earth flow 

 

Rock Slide   

Rock slide (luncuran batuan)  merupakan jenis gerakan 

tanah  berupa longsoran yang bergaerak lurus mengikuti 

arah lereng atau bidang glincir. Faktor – faktor penyebab 

gerakan tanah adalah pelapukan, sudut lereng, jenis 

batuan dan struktur geologi (Supriyadi dan 

Sunarwan ,2103). Ciri – ciri dari luncuran batuan yang 

teramati di lapangan antara lain : memiliki dimensi 

dengan lebar dari 5 – 15 m dan tinggi 10 – 20 m, bergerak 

secara vertikal akibat pengaruh gaya gravitasi dan 

longsoran berupa masa tanah dalam kondisi basah serta 

campuran tanah yang berukuran krikil – berangkal. 

Gerakan tanah ini berkembang 41.6% dengan lima 

lokasi penelitian pada daerah penelitian. Salah satu 

jatuhan gerak tanah yang teramati pada lokasi GT-03 

dengan dimensi  lebar ± 7,3 m dan tinggi ± 15,4 m 

(Gambar 12), material berupa masa batuan yang bergerak 

secara vertikal melalui bidang glincir dengan bongkah – 

bongkah pada lereng longsor. Jenis batuan yang 

tersingkap di lereng merupakan batu lempung dengan 

sisipan batupasir berbutir halus – sedang serta bahan 

robakan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 12. Penampakan gerak tanah Rock Slide yang 

terjadi di Desa Air tenam berarah Tenggara – Barat Daya. 

 

Rock Fall  

Rock Fall (Jatuhan Batuan) merupakan jenis gerakan 

tanah terdiri dari massa batuan yang jatuh bebas 

umumnya terjadi pada leeng terjal hingga menggatung,  

Jenis gerakan ini dapat terjadi seketika atau geraknnya 

sangat cepat pada saat hujan deras dan gempa bumi 

(Supriyadi dan Sunarwan ,2103). Ciri – ciri gerkan tanah 

dengan jenis rock fall yang termati dilapngan antra lain : 

memiliki dimensi lebar 10 – 20 m dan tinggi 15 – 25 m. 

Gereakan tanah ini berkembang 16,8% dengan tiga 

lokasi pengamatan pada derah penelitian. Salah satu 

jatuhan gerak tanah yang teramati pada loaksi GT-01 

dengan dimensi lebar ± 12,3 m dan tinggi ±  20 m(gambar 

13). Material berupa massa batuan yang bergerak 

memalaui bidang glincir atau mengikuti arah lereng 

dengan bongkah – bongkah btauan, jenis batuan yang 

tersingkap di lereng merupakan batu lempung dengan 

sisiapan batu pasir berbutir halus – kasar serta bahan 

rombakan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Penampakan gerak tanah Rock Fall yang 

terjadi di Desa Air tenam berarah Utara – Selatan. 

 

Earth Flow 

Earth flow (aliran tanah) merupakan jenis gerakan 

tanah yangterjadi akibat perbedaan iklinasi lereng, serta 

material berupa tanah dan hasil rombakan yang memiliki 

tingkat resapan air tinggi serta batuan impermeable 

sebagai dasar pergerakannya yang bergerak mengikuti 

lereng akibat gaya gravitasi. Dimana material hasil 

gerakan ini terdiri dari tanah yang jenuh air (Supriyadi dan 

Sunarwan ,2103).  Ciri – ciri gerakan tanah dengan jenis 

earth flow yang termati di lapangan antara lain : memiliki 

dimensi lebar 5 – 10 m dan tinngi 5 – 15 m. 

Gerakan tanah ini berkemabang 41,6% dengan lima 

lokasi pengamatan pada derah penelitian. Salsah satu 

jatuahn gerak tanah yang teramati pada lokasi GT-07 

denagn dimensi lebar ± 5,6 m dan tinggi ± 9,8 m (gambar 

14). Material berupa massa batuan yang bergerak 

mengikuti lereng dengan jatuahan tanah dengan adanya 

bongkah batuan dan bahan rombakan lainnya. 
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Gamaba 14. Penampakan gerak tanah Earth Flow yang 

terjadi di Dusun Pulau Timun berarah Barat Laut – 

Tenggara. 

 

Analisa Gerak Tanah 

 

Berdasarkan data –data pada daerah penelitian yang 

berupa kondisi geologi,  jenis gerak tanah, dan faktor 

faktor yang memepengarahi gerak tanah serta data yang 

didapatkan untuk menetukan nilai kemampuan dari kelas 

informasi. Dalam melakuan penilian terhadap potensi 

gerak tanah nilai pembobotan dan kemampuan mengacu 

pada peratuaran mentri pekerjaan umum 

No.21/PRT/M/2007 terhadap analisis potensi gerak tanah. 

  

Nilai Kemampuan 

Nilai kemampuan yang diberikan dalam setiap analisa 

adalah angka 1 - 4. Nilai 1 merupakan nilai tertinngi untuk 

wilayah yang palings tabil terhadap bencana 

geologi(gerakan tanah). Nilai 4 merupakan nilai yang 

paling tidak stabil untuk daerah terkena bencana geologi 

(gerakan tanah)(Tabel 1). 

 

Tabel 1. Klasifikasi nilai kemampuan 

 

Nilai Kemampuan Kalsifikasi 

1 Tinngi 

2 Sedang 

3 Rendah 

4 Sangat Rendah 

 

Pembobotan 

Pembobotan yang diberikan dalam analisa (Tabel 3) 

adalah angka 1 – 5. Nilai 1 merupakn tingkat keptingan 

informasi yang sangat rendah dan angka 5 informasi yang 

sangat tinggi atau informasi yang paling diperlukan untuk 

mengetahui zona/daerah potensi gerak tanah (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Klasifikasi Pembobotan 

Pembobotan Klasifikasi 

1 Kepentinngan Sangat Rendah 

2 Kepentingan Rendah 

3 Keprntingan Sedang 

4 Kepentingan Tinggi 

5 Kepetingan Sangat Tinggi 

 

Tabel 3. Klasifikasi Kelas Informasi 

Kelas Informasi Pembobotan Klasifikasi 

Kelas Lereng 5 Kepentinagan 

Sangat Tinggi 

Satuan Batuan 4 Kepentingan 

Tinggi 

Struktur 

Geologi 

4 Kepetingan 

Tinggi 

Eskploitasi 

Manusia 

3 Kepentingan 

Sedang 

 

Keles Lereng 

Informasi kelas lereng yang di pakai untuk penilai 

potensi gerak tanah memakai kalsifikasi Van Zuidam,  

(1985), yang di modifikasi menjadi emapat klasifikasi 

(Tabel 4). 

 

Tabel 4. Klasifikasi Lereng Van Zuidam (1985), 

modifaksi penulis 

 

Kemiringan 

Lereng (%) 

Klasifikasi 

Lereng 

Nilai 

Kemampuan 

15-30 Agak Curam 1 

30-70 Curam 2 

70-140 Sangat Curam 3 

>140 Terjal 4 

 

Jenis Litologi/Satuan Batuan 

Santaun batauan yang terdpat pada daerah pnelitian 

menunjukan kondisi bataun saat menerima tekanan. 

Semakin kuat tekanan yang terjadi maka daerah penelitian 

tidak stabil terhadap gerakan tanah dikarenaka batuan 

yang mengalami tekanan akan mengalami lapukan, 

tereorsi dan hasil dari analisa di lapagan dapat di nilai 

kemampuan atas gerakan tanah (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Klasifikasi Bataun 

 

Satuan bataun Nilai Kemampuan 

Basalt 1 

Granit 2 

Soil (Tanah) 3 

Lempung 4 

Struktur Geologi 

Struktur yang bekerja pada daerah penelitiann 

berpengaruh terhadap zona tekanan pada bataun. Struktur 

yang bekerja memiliki zono – zona lamah, batuannya 
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mengalami proses penghancuran sehinnga mudah 

bergerak. Struktur yang terjadi pada di daerh penelitian 

berupa sesar, kekar, lipatan dan memiliki nialai 

kemampuan yang berbeda terhdap zona gerakan tanah 

(Tabel 6). 

 

Tabel 6. Kestabialan wilyah terhadap pengaruh struktur 

 

Struktur Nilai Kemampuan 

Lipatan 2 

Kekar 3 

Sesar 4 

 

Eksploitasi Manusia 

Kegiatan manusia yang berdamapak dengan 

kestabialn lereng (Tabel 7). Kegiatan yang di lakukan 

seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, ladang, dan 

pengmabilang kayu untuk pembangunan. Hal ini bisa 

meyebabkan kestabialan lereng berkurang di bandingkan 

tempat yang masih di tumbui semak/blukar yanng relatif 

stabil. 

 

Tabel 7. Klasifikasi Eksploitasi Manusia 

 

Kegiatan Manusia Nilai Kemampuan 

Semak/Blukar 1 

Perkebunan  2 

Ladang 3 

Pembukaan Lahan 4 

 

Skoring 

 

Data yang di dapatkan meimiliki masing masing nilai 

kemampuan dan pembobotan. Dari data tersebut dapat 

diketahui kemampuan suatu daerah dalam menghadap 

potensi gerak tanah (tabel 8). Skoring merupakan 

perkalian antara pembobotan denagn nilai kemampuan . 

 

Tabel 8. Skoring dari seluruh kelas informasi 

 

Kelas 

Informasi 

Informasi Nilai 

Kemampu

an 

Pembobot

an 

Skori

ng 

Kelas 15 – 30 % 1  5 

Lereng 30 – 70 % 2  10 

 70 – 140 % 3 5 15 

 > 140% 4  20 

 Basalt 1  4 

Satuan Granit 2  8 

Batuan Soil 3 4 12 

 Lempung 4  16 

Struktur Lipatan 1  4 

Geologi Sesar 3 4 12 

 Kekar 4  16 

Eksploit

asi 

Semak/Blu

kar 

1  3 

Manusia Perkebunan 2 3 6 

 Ladang  3  9 

 Pembukaan 

Lahan 

4  12 

 

Potensi Gerakan Tanah 

Hasil dari nilai skoring dan analisis beberapa faktor di 

atas maka daerah penelitian terbagi menjadi tiga zona 

pergerakan tanah yaitu, potensi gerak tanah rendah, 

sedang, dan tinggi. Pembagian ini berdasarkan nilai dari 

skoring yang di dapat  pada potensi rendah 16 -32, sedang 

dengan nilai 33 – 48, dan 49 -64 untuk potensi gerak tanah 

tinggi serta di tambah faktor curah hujan yang tinggi 

dengan nilai ± 100 – 380 mm pertahun yang (Grafik 1). 

Hasil data cura hujan yang didapati pertahun dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu, data hujan dengan intensitas 

tinggi terjadi dari bulan januari – april, intensitas sedang 

terjadi pada bulan september – desember, dan mei – 

agustus memiliki intensitas yang rendah di bandingkan 

bulan yang lain. Pada daerah penelitian secara umum 

termasuk dalam potensi gerak sedang - tinggi (Tabel 9). 

Berdasarkan hasil dari penilian skoring menujukan, 

daerah penlitian memiliki pesebaran potensi gerak tanah 

sedanng – tinggi (Gambar 15.) 

 

Tabel 9. Hubungan Jenis Gerak Tanah deng hasil Skoring 

 

LP JGT KL SB SG EM S PGT 

01 RF 20 16 16 6 58 Tinggi 

02 RF 20 16 16 6 58 Tinggi 

03 RS 15 16 16 6 53 Tinggi 

04 RS 15 16 16 6 53 Tinggi 

05   EF 10 12 12 9 44 Sedang 

06 EF 10 12 12 9 43 Sedang 

07 EF 15 12 12 9 45 Sedang 

08 EF 20 12 12 9 48 Sedang 

09 EF 15 12 12 9 48 Sedang 

10 RS 20 16 16 6 58 Tinggi 

11 RS 20 4 16 9 49 Tinggi 

12 RS 20 4 16 9 49 Tinggi 

 

Keterangan Tabel 9: 

LP     = Lokasi Pengamatan 

JGT = Jenis Gerak Tanah 

KLL = Kelas Lereng 

SB  = Satuan Batuan 

EM = Eksploitasi Manusia 

S = Skoring 

PGT = Potensi Gerak Tanah  
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Gambar 15. Peta sebaran potensi gerak tanah pada daerah 

penelitian. Gambar warna kuning menujukan potensi 

gerak tanah tinggi dan coklat muda utuk potensi sedang. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan kondisi geomorfologi daerah penelitian 

teremasuk dalam bentuk lahan denudasi yang meliputi 

satuan bentuk lahan perbukitan denudasi dan gawir 

denudasi. Statigrafi darah penelitian terbagi menjadi tiga 

satuan batuan yaitu satuan batu basalt, batulempung, dan 

intrusi granit. Struktur geologi yang berkembang yaitu 

sesar naik pulau timun, air dedapan, dan air nelenge serta 

sinklin manna hijau. Berdasarkan gerakan tanah yang 

terjadi pada daeah oenelitian terdiri dari rock slide, rock 

fall, dan earth flow. Secara umum potensi gerakan tanah 

di daerah penelitian termasuk klasifikasi tinggi. 
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ABSTRAK: Analisis granulometri salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis perubahan ukuran butir 

batupasir guna mengetahui lingkungan pengendapan, mekanisme transportasi sedimen dan penentuan distribusi mean, 

sortasi, skweness serta kurtosis. Batupasir pada formasi Muaraenim yang berumur Miosen akhir sampai Pliosen memiliki 

ukuran butir beragam dan persebarannya dominan didaerah pengendapan sedimen purba sehingga dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam menganalogikan proses sedimentasi saat ini. Tahapan yang digunakan berupa kajian literatur, observasi 

lapangan, pengambilan sampel batuan dan uji laboratorium. Data yang didapatkan pada observasi lapangan dipilih secara 

acak dan didapatkan 6 sampel yang mewakili seluruh formasi Muaraenim. Hasil uji laboratorium yang menggunakan 

metode statistik menunjukkan ukuran butir pasir medium sampai ke halus pada semua area. Perbedaannya terletak pada 

Lp01 dengan nilai sortasi (-1,35), skweness (-0,851), dan kurtosis (0,074), Lp02 sortasi (-0,75), skweness (-0,866), dan 

kurtosis (0,133), Lp03 sortasi (-1,35), skweness (-0,077), dan kurtosis (0,111), Lp04 sortasi (-1,25), skweness (-0,92), 

dan kurtosis (0,2), Lp05 sortasi (-1,35), skweness (-0,925), dan kurtosis (0,111), Lp06 sortasi (-1,5), skweness (-0,666), 

dan kurtosis (0,066). Berdasarkan data analisis granulometri mengindikasikan daerah lingkungan pengendapan fluvial 

dengan sub-lingkungan point bar. Dan hasil uji kurva probabilitas menunjukkan mekanisme transportasi saltation dan 

suspensi. 

 

Kata Kunci: Formasi MuaraEnim, granulometri, saltation dan suspensi, transportasi. 

 

 

ABSTRACT: Granulometry analysis is the method used in analyzing the change of sandstone grain size for obtaining the 

depositional environment, transport mechanism and determination of mean, sortation, skewness and curtosis distribution. 

The sandstone in Muaraenim Formation which having range of age from late Miocene until Pliocene is having  many 

kinds of grain size and the distribution is dominantly at the ancient sedimentation so, it become  references to analogy the 

current sedimentary process. The steps which use are study literature, field observation, sample picking and laboratory 

test. The field observation data is selected randomly and obtained 6 samples which representing the Muaraenim 

Formation. The statistically laboratory test shows the medium until fine sand in each area. The difference is located at the 

LP01 with the sortation  (-1,35), skewness (-0,851), and curtosis (0,074), LP02 sortation (-0,75), skewness (-0,866), and 

curtosis (0,133), LP03 sortation (-1,35), skewness (-0,077), and curtosis (0,111), LP04 sortation (-1,25), skewness (-0,92), 

and curtosis (0,2), LP05 sortation (-1,35), skewness (-0,925), and curtosis (0,111), LP06 sortation (-1,5), skewness (-

0,666), and curtosis (0,066). From the data granulometry analysis that the research area is include into the fluvial with the 

point-bar as the sub-environment and the result of probability curve is indicating the transport mechanism is saltation and 

suspension. 

 

Keywords: Muaraenim formation, granulometry, saltation and suspension, transportation. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada lokasi daerah penelitian tersebut termasuk pada 

Cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatra Selatan 

merupakan cekungan busur belakang (Back Arc Basin) 

yang terbentuk akibat interaksi antara lempeng Hindia-

Australia dengan lempeng mikro sunda. Cekungan ini 

dibagi menjadi 4 (empat) sub cekungan yaitu: Sub 
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Cekungan Jambi, Sub Cekungan Palembang Utara, Sub 

Cekungan Palembang Selatan, Sub Cekungan Palembang 

Tengah (Pulonggono and Cameron. 1984). Penelitian ini 

menjelaskan tentang studi granulometri pada singkapan 

formasi MuaraEnim di daerah KebanAgung, kota 

Baturaja (gambar 1). Hal tersebut diharapkan dapat 

menjelaskan tentang tipe batuan sumber dari formasi 

tersebut dan juga mekanisme sedimentasi lokal di daerah 

penelitian serta memberikan ilmu pengetahuan lebih bagi 

pembaca dan peneliti. 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian di desa KebanAgung, Kota 

Baturaja, Sumatera Selatan. 

 Penyebaran ukuran butir sedimen menjadi faktor 

penting dalam proses pengendapan sedimen. Menurut 

(Blott dan Pye, 2001), ukuran butir adalah sesuatu yang 

paling penting dari partikel sedimen yang mempengaruhi 

mekanisme transportasi dan pengendapan. Menurut 

(Nugroho dan Basit. 2014), analisa perubahan spasial 

dalam parameter ukuran butir menggunakan metode 

analisis granulometri.  Analisis granulometri adalah 

metode untuk mengidentifikasi perubahan ukuran butir 

(rata-rata, sortasi dan kemiringan) untuk menentukan 

distribusi, mekanisme transportasi dan lingkungan 

pengendapan (Korwa et al., 2013). Menurut (Skaberne, 

1996), distribusi ukuran butir pada batuan sedimen klastik 

tergantung pada karakteristik batuan sumber, model 

pelapukan, distribusi material lapukan, mekanisme 

transportasi, kondisi sedimentasi dan lingkungan 

pengendapan.  

 Menurut (Skaberne, 1996), interpretasi lingkungan 

pengendapan oleh distribusi ukuran butir didasarkan pada 

asumsi bahwa mereka dominan dipengaruhi oleh sifat 

hidrodinamika arus selama transportasi dan sedimentasi 

yang akan menjadi penciri lingkungan pengendapannya. 

Pada penentuan lingkungan pengendapan umumnya sulit 

ditentukan karena proses pengendapan sama atau sangat 

mirip dengan mekanisme transportasi dengan berbagai 

lingkungan pengendapan, oleh karena itu penentuan 

lingkungan pengendapan selain menggunakan distribusi 

ukuran butir, mekanisme transportasi juga dibantu oleh 

data lapangan seperti karakteristik batuan dan struktur 

sedimen yang terbentuk di desa KebanAgung, Baturaja 

Sumatera Selatan.  

 

TEORI 

 Persamaan yang digunakan untuk menentukan Mean, 

Sortasi, Skewness dan Kurtosis adalah persamaan Inmann 

(1952). Persamaan ini digunakan untuk analisis parameter 

numerik dan diklasifikasikan dari ukuran butir. 

Mean: P16 + P84          (1) 

     2 

Sortasi: P16 - P84    (1) 

       2   

Skewness: (P16 + P84) - 2 (P80)   (1) 

               P84 - P16 

Kurtosis: (P95 - P5) - (P84 - P16)   (1) 

  P84 - P16 

 

 Dimana p16 adalah nilai pada presentase kumulatif 

16%, p84 adalah nilai presentase kumulatif 84%, p50 

adalah milai presentase kumulatif 50%, p95 adalah milai 

presentase kumulatif 95%, p5 adalah nilai presentase 

kumulatif 5%.  

 

METODE PENELITIAN 

Kajian pustaka 

 

 Berkaitan dengan penentuan lingkungan pengendapan 

yang diidentifikasi dari data lapangan dan analisa lab 

dengan mencocokkan hasil tersebut ke dalam suatu model 

daerah lingkungan pengendapan. 

 

Observasi lapangan 

 

 Berkaitan dengan mendapatkan data primer di 

lapangan untuk dilakukan analisis granulometri berupa 

identifikasi karakteristik batuan, kemunculan struktur 

sedimen dan pemercontoan batuan. 

 

Analisa laboratorium 

 

 Preparasi sampel batuan dilakukan dalam beberapa 

tahap diantaranya; pemisahan butiran, pengayakan 

butiran, penyusunan fraksi butiran dan penimbangan. 



 
Y. Romadhani dan Harnani 

234 

 

Setelah didapat data tersebut dilakukan perhitungan 

analisa butiran menggunakan 2 metode, yaitu:  

Metode grafis 

 Visher paper (1969) mendeskripsikan bagaimana 

distribusi ukuran butir sedimen pada siliclastic rock atau 

sedimen yang tidak terkonsolidasi untuk menghubungkan 

proses transportasi terhadap lingkungan pengendapannya 

menggunakan log probability plots. Interpretasi beberapa 

plots yang digunakan sebagai penentu distribusi ukuran 

buitr sedimen dan melihat segmentasi kurva frekuensi 

kumulatif diplot terhadap ukuran butiran log normal, 

biasa dikenal sebagai unit phi. Unit Phi adalah 

transformasi logaritma dari skala grammar Udden-

Wentworth dimana logaritma negatif dari diameter butir 

(dalam milimeter) sebagai nilai diameternya (Bates dan 

Jackson, 1984 dalam Vollum, 2006) 

Metode statistika  

 Perbedaan endapan sedimen menghasilkan perbedaan 

bentuk histogram dan kurva kumulatif (Skaberne, 1996). 

Variasi dan metode statistik memiliki sifat dasar untuk 

menyatakan parameter numerik secara sederhana, yaitu: 

 

Harga kuartil yang mencakup mean, mode, dan median 

besar butir suatu populasi menyimpang dari harga rata-

ratanya. 

Sortasi, digunakan untuk menentukan batas ukuran butir 

atau keanekaragaman ukuran butir. Tipe dan karakteristik 

serta lamanya waktu sedimentasi (Folk, 1968 dalam 

Nugroho dan Basit, 2014). Sortasi dikatakan baik jika 

batuan sedimen mempunyai penyebaran ukuran butir 

terhadap ukuran butir rata-rata pendek, sebaliknya apabila 

sedimen mempunyai penyebaran ukuran butir terhadap 

ukuran buitr rata-rata panjang disebut sortasi jelek 

(Friedman dan Sanders, 1978 dalam Nugroho dan Basit, 

2014). 

Tabel 1. Klasifikasi Sortasi. 

Sorting (סₐ) 

<0,35 Very Wells sorted 

0,35-0,50 Well sorted 

0,50-0,71 Moderately Well sorted 

0,71-1,00 Moderately sorted 

1,00-2,00 Poorly sorted 

2,00-4,00 Very poorly sorted 

>4,00 Extremely poorly sorted 
(Sumber: Folk dan Ward, 1974) 

 

Skewness, adalah penyimpangan distribusi ukuran butir 

terhadap distribusi normal. Apabila pada suatu kurva 

distribusi ukuran butir terdapat penyimpangan kurva atau 

distribusi ukuran  butir lebih dominan kasar berarti 

memiliki nilai skewness negatif, begitu juga apabila 

distribusi ukuran butir lebih dominan halus berarti 

memiliki skewness positif (Folk, 1974 dalam Nugroho 

dan Basit, 2014). 

Tabel 2. Klasifikasi Skewness. 

Skewness(Skₐ) 

+0,3 to +0,1 Very fine skewed 

+0, to +0,3 Fine skewed 

+0,1 to -0,1 Symmetrical 

-0,1 to -0,3 Coarse skewed 

-0,3 to -0,1 Very coarse skewed 
(Sumber: Folk dan Ward, 1974) 

 

Kurtosis, menunjukkan titik puncak dalam perbandingan 

kepada distribusi normal untuk mendeskripsikan 

distribusi frekuensi (Nugroho dan Basit, 2014).  

Tabel 3. Klasifikasi Kurtosis.  

Kurtosis (K) 

<0,67 Very platykurtic 

0,67-0,9 Platykurtic 

0,9-1,11 Mesokurtic 

1,11-1,5 Leptokurtic 

1,5-3 Very leptokurtic 

>3 Extremely leptokurtic 
(Sumber: Folk dan Ward, 1974) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada lokasi pengamatan sampel yang digunakan 

berupa batupasir Muaraenim dengan jumlah sampel 

sebanyak 6 sampel yang di ambil secara acak dan 

mewakili singkapan yang terdapat di formasi Muaraenim. 

Sampel batupasir tersebut kemudian dilakukan uji lab 

dengan menggunakan analisis granulometri, kemudian 

dilakukan perhitungan statistik yang akan digunakan 

dalam mengisi dan memploting pada kurva Grain Size 

Distribution Curve (GSDC). Dalam pemisahan sampel 

yang akan di analisis dilakukan dengan memisahkan 

masing-masing mesh yang ada sekaligus ditimbang dalam 

satuan gram dan berguna sebagai pembuatan kurva pada 

tahapan selanjutnya. Dan hasil analisa lab didapatkan 

beberapa data sebagai berikut :  
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Tabel 4. Data hasil analisa granulometri LP 01 

 

 Berdasarkan data diatas ukuran butir dengan 

presentasi berat tertinggal pada ayakan menunjukkan 

bahwa ukuran butir sedang ke halus. Pada kurva 

kumulatif aritmetik (gambar 8) dianalisa menggunakan 

nilai statistik memakai metode Inman dengan hasil : Mean 

(1,35), Sortasi (-1,35), Skewness (-0,851), Kurtosis 

(0,074). 

 Maka didapatkan hasil analisa statistik yang 

diklasifikasikan berdasarkan Folk and Ward (1957), 

Sortasi terpilah sangat baik, Skewness very coarse 

skewed, and Kurtosis Very Platykurtik. Selain itu pada 

lokasi ini didapatkan data lapangan berupa stuktur 

sedimen Gradded Bedding (gambar 2) yang menunjukkan 

pengendapan dengan arus yang tenang. 

 
Gambar 2 . Profil  pada lokasi pengamatan 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Data hasil analisa granulometri LP 02 

 
 

 Berdasarkan data diatas ukuran butir dengan 

presentasi berat tertinggal pada ayakan menunjukkan 

bahwa ukuran butir sedang lebih dominan. Pada kurva 

kumulatif aritmetika (gambar 8) dianalisa menggunakan 

nilai statistik memakai metode Inman dengan hasil : Mean 

(0,75), Sortasi (-0,75), Skewness (-0,866), Kutosis 

(0,133). 

 Maka didapatkan hasil analisa statistik yang 

diklasifikasikan berdasarkan Folk and Ward (1957), 

Sortasi terpilah sangat baik (gambar 3), Skewness Very 

Coarse Skewed, dan Kurtosis Very Platykurtik.  

 
Gambar 3. Profil pada lokasi pengamtan 02 

Tabel 6. Data hasil analisa granulometri LP 03 

 
 

 Berdasarkan data diatas ukuran butir dengan 

presentasi berat tertinggal pada ayakan menunjukkan 
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bahwa ukuran butir sedang lebih dominan. Pada kurva 

kumulatif aritmetika (gambar 8) dianalisa menggunakan 

nilai statistik memakai metode Inman dengan hasil : Mean 

(1,35), Sortasi (-1,35), Skewness (-0,077), Kurtosis 

(0,111). 

 Maka didapatkan hasil analisa statistik yang 

diklasifikasikan berdasarkan Folk and Ward (1957), 

Sotasi terpilah sangat baik (gambar 4), Skewness Very 

Coarse Skewed, and Kurtosis Very Platykurtic.  

 
Gambar 4. Profil pada lokasi pengamatan 03 

 

Tabel 7. Data hasil analisa granulometri LP 04 

 
 

 Berdasarkan data diatas ukuran butir dengan 

presentasi berat tertinggal pada ayakan menunjukkan 

bahwa ukuran butir sedang - halus lebih dominan. Pada 

kurva kumulatif aritmetika (gambar 8) dianalisa 

menggunakan nilai statistik memakai metode Inman 

dengan hasil : Mean (1,25), Sortasi (-1,25), Skewness (-

0,92), Kurtosis (0,2). 

 Maka didapatkan hasil analisa statistik yang 

diklasifikasikan berdasarkan Folk and Ward (1957), 

Sortasi terpilah sangat baik (gambar 5), Skewness Very 

Coarse Skewed, and Kurtosis Very Platykurtik.  

 
Gambar 5. Profil pada lokasi pengamatan 04. 

 

Tabel 8. Data hasil analisa granulometri LP 05 

 
 

 Berdasarkan data diatas ukuran butir dengan 

presentasi berat tertinggal pada ayakan menunjukkan 

bahwa ukuran butir sedang - halus lebih dominan. Pada 

kurva kumulatif aritmetika (gambar 8) dianalisa 

menggunakan nilai statistik memakai metode Inman 

dengan hasil : Mean (1,35), Sortasi (-1,35), Skewness (-

0,925), Kurtosis (0,111). 

 Maka didapatkan hasil analisa statistik yang 

diklasifikasikan berdasarkan Folk and Ward (1957), 

Sortasi terpilah sangat baik, Skewness Very Coarse 

Skewed, and Kurtosis Very Platykurtik. Selain itu pada 

lokasi ini didapatkan data lapangan berupa stuktur 

sedimen Paralel Lamination (gambar 6) yang 

menunjukkan pengendapan dengan arus yang lemah. 
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Gambar 6. Profil pada lokasi pengamatan 05 

   

Tabel 9. Data hasil analisa granulometri LP 06 

 
 

 Berdasarkan data diatas ukuran butir dengan 

presentasi berat tertinggal pada ayakan menunjukkan 

bahwa ukuran butir sedang lebih dominan. Pada kurva 

kumulatif aritmetika (gambar 8) dianalisa menggunakan 

nilai statistik memakai metode Inman dengan hasil : Mean 

(1,5), Sortasi (-1,5), Skewness (-0,666), Kurtosis (0,066). 

 Maka didapatkan hasil analisa statistik yang 

diklasifikasikan berdasarkan Folk and Ward (1957), 

Sortasi terpilah sangat baik, Skewness Very Coarse 

Skewed, and Kurtosis Very Platykurtik. Selain itu pada 

lokasi ini didapatkan data lapangan berupa stuktur 

sedimen Paralel Lamination (gambar 7) yang 

menunjukkan pengendapan dengan arus yang lemah. 

 
Gambar 7. Profil pada lokasi pengamatan 06. 

 

 Dari data tabel yang ada di dapatkan 2 kurva kumulatif 

yang di antara nya sebagai berikut : 

 

Gambar 8. Kurva kumulatif aritmatik.    
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Gambar 9. Kurva kumulatif probability. 

 

 Dari beberapa data diatas dan berdasarkan kurva 

kumulatif probabilitas (gambar 9) secara umum 

mekanisme transportasi pada daerah penelitian 

menunjukkan mekanisme saltation dan suspension, 

keberadaan batupasir di daerah tersebut menunjukkan 

ukuran butir sedang hingga halus yang di dukung oleh 

data profil  dan di interpretasikan sebagai daerah dengan 

lingkungan pengendapan fluvial dengan sub-lingkungan 

point bar. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan diatas lokasi penelitian 

berada di desa KebanAgung, kota Baturaja, Sumatera 

Selatan. Daerah tersebut memiliki butiran sedimen yang 

didominasi oleh ukuran butir dari pasir sedang hingga ke 

halus. Mekanisme transportasi yang terjadi pada daerah 

penelitian berupa saltation dan suspension. Hal ini di 

dukung juga dengan adanya struktur sedimen  yang 

berkembang yaitu paralel lamination dan gradded 

bedding. Sehingga dapat di interpretasikan daerah 

penelitian memiliki lingkungan pengendapan fluvial 

dengan sub lingkungan pengendapan point bar. 
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ABSTRACT: The structure of the Northern Manna Sub-basin has been generally divided into three phases with respect 

to time of deformation, that is Late Pliocene, Late Pliocene-Plistocene, and Plistocene-Recent. The compressional force, 

with the N-S direction form the Late Pliocene folding system in the Northern Manna Sub-basin. The fold system consists 

of several anticlines and synclines oriented NW-SE. The growing folding structure varies, from asymmetric to overturned 

folds. Furthermore, Late Pliocene-Plistocene Kayu Ajaran Fault developed into the sub-basin. In the Eastern section of 

the study area, this fault is a dextral fault with NW-SE orientation that develops into the WNW-ESE and NW-SE imbricate 

thrust fault to the West. The oblique thrust faults with alignment NW-SE that have obliquely subducted toward N 2ᴼ E 

develops between dextral strike slip faults and thrust faults. Based on the elipsoid model and SRTM image, this fault is a 

second-order fault associated directly with Semangko Fault System (SFS) at its Eastern end. In the third phase of structural 

formation the extensional force formed the normal faults in the Southern portion of the study area. These normal faults 

formed during the Plistocene-Recent with NE-SW orientation. This normal faults pattern forms the horst and grabben 

system in the Southern Kayu Ajaran fault.  

 

Keywords: phase, structure, fault, fold, sub-basin 

 

ABSTRAK: Struktur geologi di bagian Utara Sub-cekungan Manna secara umum dibagi menjadi tiga fase, dengan waktu 

deformasi yaitu Pliosen Akhir, Pliosen Akhir-Plistosen dan Plistosen-Resen. Gaya kompresi dengan arah N-S membentuk 

suatu sistem lipatan di bagian Utara Sub-cekungan Manna pada Pliosen Akhir. Sistem lipatan terdiri dari beberapa antiklin 

dan sinklin dengan orientasi NW-SE dan WNW-ESE. Struktur lipatan yang berkembang bervariasi, dari lipatan asimetri 

hingga overtuned. Selanjutnya berkembang Sesar Kayu Ajaran di Sub-cekungan ini pada Pliosen Akhir-Plistosen. 

Dibagian Timur daerah studi, sesar ini merupakan sesar mendatar kanan dengan orientasi NW-SE yang berkembang 

menjadi sesar naik dengan tipe imbricate thrust fault dengan orientasi WNW-ESE dan NW-SE di bagian Barat. Sesar  

naik oblique dengan kelurusan NW-SE yang memiliki penunjaman oblique ke arah N 2ᴼ E berkembang di antara sesar 

mendatar kanan dan sesar naik tersebut. Ditinjau dari elipsoid model dan citra SRTM sesar ini merupakan sesar orde 

kedua yang berasosiasi langsung dengan Semangko Fault System (SFS) di ujung Timurnya. Pada fase ketiga dari proses 

pembentukan struktur, gaya ekstensional membentuk sesar-sesar normal di bagian Selatan daerah studi. Sesar-sesar 

normal ini terbentuk pada Plistosen-Resen dengan orientasi NE-SW. Pola sesar-sesar normal ini membentuk sistem horst 

dan grabben di Selatan Sesar Kayu Ajaran. 

 

Kata Kunci: fase, struktur, sesar, lipatan, sub-cekungan 

 

PENDAHULUAN 

 

Cekungan Bengkulu merupakan cekungan muka 

busur yang terbentuk pada Tersier. Cekungan ini pada 

awalnya merupakan bagian dari Cekungan Sumatera 

Selatan yang kemudian terpisah pada Oligosen Akhir 

(Yulihanto et al., 1995; Hall, 1990, dalam Kusnama, 

1992). Cekungan sedimen ini dibatasi oleh Perbukitan 

Barisan pada bagian Timur Laut dan Tinggian Mentawai 

di bagian Barat Daya. Menurut Panggabean et al. (2009), 

cekungan ini terisi oleh sedimen vulkanik Eosen-

Pleistosen, batuan klastik, dan sedikit batuan karbonat.  

Struktur geologi sangat berkembang di Cekungan 

Bengkulu, hal ini dilihat dari cukup banyaknya 

keterdapatan struktur sesar, lipatan dan kelurusan di 

cekungan tersebut (Amin et al., 1993). Menurut Howles 

(1986), struktur utama cekungan ini mengikuti pola Sesar 

Semangko yaitu Barat Laut-Tenggara. Kenampakan 
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bentuk morfologi juga memperlihatkan banyaknya 

singkapan-singkapan struktur geologi. Oleh karena itu 

struktur geologi di daerah ini sangatlah menarik untuk 

dipelajari dalam rangka mengetahui sejarah atau 

perkembangan tektonik yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan struktur geologi di daerah penelitian. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah 

informasi dan data geologi di daerah sttudi yang saat ini 

masih cukup sedikit dan belum banyak terpublikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta indeks lokasi penelitian. 

 

 

TATANAN TEKTONIK 

 

Pulau Sumatera terletak di ujung Barat Sunda Land 

yang berdekatan langsung dengan zona tumbukan 

Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. 

Tumbukan ini merupakan subduksi oblique Lempeng 

Indo-Australia kebawah Lempeng Eurasia arah N 20  ̊E 

dengan pergerakan rata-rata 6-7 cm pertahun (Yulihanto 

et al., 1995). Menurut Pulunggono (1992), sistem 

subduksi  Sumatera telah mengalami tiga kali perubahan 

arah, yang menyebabkan terbentuknya tiga pola struktur 

utama yaitu struktur dengan arah Barat Laut-Tenggara 

pada Jura Akhir-Kapur Akhir dengan fase kompresi, arah 

Utara-Selatan pada Kapur Akhir-Tersier Awal dengan 

fase tensional dan arah Timur Laut-Barat Daya pada 

Miosen Tengah-Resen dengan fase kompresi. Menurut 

Werff (1996) dan Hall et al. (1993), subduksi ini tentunya 

berakibat pada terbentuknya sistem sesar aktif yang 

berperan besar dalam pembentukan cekungan muka busur 

di Pulau Sumatera.  

Menurut Hall et al. (1993) dan Howles (1986), 

cekungan muka busur mulai berkembang di sepanjang 

Paparan Bengkulu pada Paleogen. Cekungan Bengkulu 

merupakan salah satu cekungan muka busur yang 

terbentuk pada masa itu. Wilayah Cekungan Bengkulu 

mengalami proses pengangkatan dan kemudian terjadi 

proses pengikisan pada Paleogen (Izart et al., 1994). 

Cekungan ini mulai mengalami penurunan secara 

perlahan pada Miosen Awal (Izart et al., 1994; Matson et 

al., 1992). Pada Miosen Tengah pengangkatan lajur Bukit 

Barisan memicu aktifitas magmatik di sekitarnya 

(Kusnama et al., 1992). Menurut Berglar et al. (2010), 

pada Miosen Akhir sistem sesar mendatar di bagian Utara 

lepas pantai pulau Sumatera sangat mempengaruhi 

perkembangan cekungan ini. Proses penurunan cekungan 

berakhir pada Miosen Akhir-Pliosen (Yulihanto et al., 

1995). Cekungan Bengkulu sendiri oleh Hall et al. (1993), 

dibedakan menjadi dua fase, yaitu Paleogen dan Neogen 

Awal. Formasi Cekungan Paleogen dianggap memiliki 

asosiasi dengan fase pemekaran Timur Laut-Barat Daya 

dan Formasi Neogen lebih dipengaruhi gaya ekstensional 

dan tektonik oblique (Hall et al., 1993). 

  

 

STRATIGRAFI 

 

Urutan stratigrafi Cekungan Bengkulu dari tua ke 

muda menurut Yulihanto et al. (1995), yaitu Batuan 

Dasar, Formasi Hulusimpang, Formasi Seblat, Formasi 

Lemau, Formasi Simpangaur, Formasi Bintunan/Formasi 

Ranau, dan Alluvium. Batuan Dasar Cekungan Bengkulu 

yang terdiri dari batuan beku granit, granodiorit dan 

batuan metamorf merupakan produk Pra-Tersier 

(Yulihanto et al., 1995). Formasi tertua di Cekungan 

Bengkulu menurut Amin et al. (1993), adalah Formasi 

Hulusimpang yang tersusun dari batuan lava, breksi 

vulkanik dan tuff. Formasi ini terendapkan di lingkungan 

transisi pada Oligosen Akhir-Miosen Awal (Yulihanto et 

al., 1995). Formasi Seblat yang berupa perselingan batuan 

lempung, lempung karbonatan dan batuan pasir dengan 

sisipan batugamping terendapkan selaras di atas Formasi 

Hulusimpang (Amin et al., 1993). Lingkungan 

pengendapan Formasi Seblat berada di laut dangkal 

hingga laut dalam pada Miosen Awal-Tengah (Yulihanto 

et al., 1995). Amin et al. (1993), menyatakan bahwa 

batuan lempung, lempung karbonatan, lapisan batubara, 

batupasir, konglomerat dan breksi dari Formasi Lemau 

terendapkan selaras di atas Formasi Seblat. Formasi 

Lemau terendapkan di lingkungan transisi hingga laut 

dangkal pada Miosen Tengah-Akhir (Yulihanto et al., 

1995).  

Setelah Formasi Lemau, terendapkan secara selaras 

Formasi Simpangaur dengan susunan litologi batuan pasir 

konglomeratan, batupasir, batulempung mengandung 

cangkang moluska, dan batupasir tufan (Amin et al., 

1993). Keterdapatan batupasir dengan cangkang moluska 
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cukup melimpah pada Formasi Simpangaur (Heryanto, 

2007). Yulihanto et al. (1995), menyatakan bahwa 

Formasi Simpangaur terendapkan pada lingkungan 

transisi yang terjadi pada Miosen Akhir-Pliosen. Menurut 

Yulihanto et al. (1995), Formasi Bintunan yang berupa 

batupasir tufan, konglomerat polimik, tuf dan 

batulempung tufan dengan sisipan lignit dan sisa 

tumbuahan menindih secara tidak selaras Formasi 

Simpangaur. Formasi Bintunan yang terbentuk pada 

Pliosen-pleistosen  merupakan endapan air tawar dan 

payau, serta pada beberapa bagian lingkungan transisi 

(Yulihanto et al., 1995). Satuan litologi yang tersingkap 

di daerah penelitian terdiri dari Formasi Seblat, Formasi 

Lemau dan Formasi Simpangaur. 

 

 

STRUKTUR GEOLOGI 

 

Terbentuknya sebuah cekungan sedimen tentunya 

tidak lepas dari peran struktur geologi. Struktur geologi 

yang membentuk Cekungan Bengkulu adalah sesar 

normal Eosen Akhir-Oligosen Awal produk dari gaya 

ekstensional yang membentuk half grabben dan disertai 

pengendapan Megasekuen-1 (Mukti et al., 2011). 

Sedangkan menurut Hall et al. (1993), pada waktu yang 

sama, gaya ekstensional membentuk half graben di lepas 

pantai Bengkulu dengan arah perkembangan struktur 

Timur Laut-Barat Daya.  

Struktur geologi Cekungan Bengkulu menurut 

Yulihanto et al. (1995), terbagi menjadi dua arah umum, 

yaitu arah Barat Laut-Tenggara dan Timur Laut-Barat 

Daya. Struktur yang memiliki arah Barat Laut-Tenggara 

diantaranya yaitu Sesar Tanjung Sakti dan Sesar 

Ketungau. Kedua sesar ini berinteraksi langsung dengan 

Sistem Sesar Semangko di bagian Utara dan Sistem Sesar 

Mentawai pada bagian Selatan (Yulihanto et al., 1995). 

Sedangkan untuk struktur utama dengan arah Timur Laut-

Barat Daya adalah Sesar Bengkenang di bagian Tenggara 

dan Sesar Bengkulu pada Barat Laut cekungan.   

Perbandingan antara daratan dan lepas pantai juga 

memperlihatkan bahwa struktur geologi cukup 

berkembang. Pada zona daratan, Sesar Napalan dengan 

arah Utara-Selatan berkembang menjadi Sesar Manna 

dengan arah Barat Laut-Tenggara (Yulihanto et al., 1995). 

Menurut Howles (1986), Sesar Manna merupakan blok 

sesar yang terletak di Timur tinggian struktur yang 

berarah Utara Barat Laut-Selatan Tenggara. Menurut 

Yulihanto et al. (1995), lebih jauh ke arah Selatan di lepas 

pantai, sebuah sistem grabben asimetri yang cukup luas 

berorientasi Barat Laut-Tenggara berkembang di sekitar 

Sistem Sesar Mentawai. Struktur geologi daerah studi 

secara regional dikontrol oleh Sesar Tanjung Sakti yang 

merupakan bagian dari lajur Sesar Semangko (Yulihanto 

et al., 1995). 

 

 

METODOLOGI 

 

Studi dilakukan dengan melakukan pemetaan geologi 

di daerah Ulu Manna, Bengkulu, yang merupakan daerah 

tepi Utara Sub-cekungan Manna. Pengambilan data di 

lapangan untuk studi ini berupa data struktur geologi dan 

sampel batuan. Data struktur geologi yang diambil berupa 

kelurusan dan kemiringan bidang sesar, gores-garis 

(slicken side), rake, breksiasi, kedudukan sayap lipatan 

dan kekar. Analisis struktur dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi jenis, kedudukan, dan orientasi 

sekaligus dimensi dari unsur struktur yang ada. Jenis dan 

penamaan struktur geologi dilakukan melalui analisa 

stereografi. Analisis kemenerusan struktur selain dari data 

lapangan juga di lihat dari citra Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM). Sedangkan analisis selanjutnya 

merupakan analisis dinamika dan kinematika juga metode 

stereografi dengan program “Dips”. Program ini 

membantu dalam melakukan analisa mengenai arah 

umum dari gaya utama dan kekar.  

Sampel batuan diambil untuk kebutuhan analisis 

paleontologi di laboratorium. Analisis paleontologi 

bertujuan untuk mengetahui umur relatif serta 

menentukan lingkungan pengendapan berdasarkan 

kandungan fosil foraminifera plankton dan bentos pada 

sampel batuan. Sampel batuan yang akan dianalisa dipilih 

dari lokasi pengamatan yang mewakili dari setiap satuan 

formasi di daerah penelitian. Selain itu studi juga 

dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terhadap 

peneliti-peneliti terdahulu. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data struktur geologi yang ditemukan di bagian Utara 

Sub-cekungan Manna yaitu Blok Lipatan Ulu Manna, 

Sesar Kayu Ajaran, dan Horst-Graben Talang Tinggi. 

Dari hasil analisa paleontologi dibuat kolom stratigrafi 

lokal daerah penelitian. Perkembangan struktur geologi 

didapat dengan mengkorelasi data struktur geologi dan 

umur batuan yang terkena struktur, serta merujuk peneliti-

peneliti terdahulu.  

 

Blok Lipatan Ulu Manna 

 

Lipatan yang dijumpai di daerah penelitian bervariasi, 

dari lipatan asimetri hingga overtuned. Beberpa 

diantaranya yaitu lipatan asimetri yang dijumpai di bagian 

selatan daerah studi, pada Sungai Puaran dengan 
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kelurusan sumbu NW-SE, kedudukan sayap lipatan 

N304ᴼE/48ᴼNE dan N125ᴼE/32ᴼSW. Lipatan overtuned 

dijumpai di bagian Utara, pada Sungai Pino Poros dengan 

kelurusan sumbu NW-SE serta kedudukan sayap lipatan 

N312ᴼE/51ᴼNE dan N312ᴼE/87ᴼNE (gambar 2). Lipatan 

sinklin di daerah studi ditemukan di sungai Manna dengan 

kelususan sumbu ke arah NW-SE serta kedudukan sayap 

N124ᴼE/29ᴼSW dan N305ᴼE/38ᴼNE. Lipatan-lipatan 

tersebut membentuk blok lipatan sepanjang daerah studi 

dengan orientasi NW-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lipatan overtuned Sungai Pino Poros. 

 

Sesar Kayu Ajaran 

 

Sesar Kayu Ajaran merupakan jalur sesar yang 

memiliki kelurusan umum NW-SE memanjang dari 

daerah Kayu Ajaran hingga Alas. Sesar ini merupakan 

perkembangan dari sesar mendatar menjadi sesar naik. 

Bagian sesar mendatar ditemukan di Sungai Sungkaian 

daerah Kayu Ajaran dengan kelurusan sesar 

N311ᴼE/85ᴼNE dan rake sebesar 8ᴼ (gambar 3a). Dari 

analisis kinematik sesar mendatar tersebut bertipe 

dextralfault. Semakin ke Barat sesar ini berkembang 

menjadi sesar naik, hal ini dibuktikan dengan 

ditemukannya sesar naik di Sungai Luguran dan Sungai 

Hitam daerah Kayu Ajaran (gambar 3b). Sesar naik ini 

memiliki kedudukan N292ᴼE/55ᴼNE dan rake 68ᴼ pada 

Sungai Hitam serta kedudukan N298ᴼE/54ᴼNE dan rake 

75ᴼ pada Sungai Luguran (gambar 4). Semakin ke daerah 

Alas sesar naik tersebut memiliki kelurusan ke arah 

N308ᴼE dengan kemiringan bidang sesar yang hampir 

sama. 

 

Horst-Graben Talang Tinggi 

 

Horst-Graben Talang Tinggi dibentuk oleh beberapa 

sesar normal di Selatan Sesar Kayu Ajaran. Sesar-sesar 

normal tersebut memiliki kelurusan NE-SW. Beberapa 

diantaranya yaitu sesar normal di Sungai Talang Tinggi 

dan sesar normal di Sungai Simpur. Sesar normal di 

Sungai Talang Tinggi memiliki kedudukan N37ᴼE/80ᴼSE 

dengan rake sebesar 71ᴼ. Sesar normal di Sungai Simpur 

memiliki kedudukan N219ᴼE/78ᴼNW membentuk sebuah 

air terjun dengan ketinggian lebih dari 15 meter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sesar Kayu Ajaran (a) sesar di Sungai 

Sungkaian, (b) sesar di Sungai Hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Analisa stereografi Sesar Kayu Ajaran pada 

Sungai Luguran. 
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Gambar 5. Sesar normal Sungai Talang Tinggi. 

 

Stratigrafi Lokal 

 

Stratigrafi daerah studi dianalisa dari karakteristik 

sampel batuan dan keterdapatan fosil foraminifera 

plankton dan bentos. Hasil analisa menunjukan bahwa 

satuan batuan yang tersingkap merupakan Formasi Seblat, 

Formasi Lemau dan Formasi Simpangaur. Formasi Seblat 

memiliki umur Miosen Awal-Miosen Tengah, dengan 

lingkungan pengendapan neritik tepi-luar. Selajutnya 

Formasi Lemau Terendapkan selaras diatas Formasi 

Seblat pada Miosen Tengah-Miosen Akhir pada 

lingkungan transisi. Formasi Simpangaur memiliki umur 

Miosen Akhir-Pliosen terendapkan selaras diatas Formasi 

Lemau dengan lingkungan pengendapan Transisi (tabel 

1).  

 

Tabel 1. Kolom stratigrafi daerah studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Struktur Geologi 

 

Struktur geologi yang memotong sebuah formasi 

batuan menandakan bahwa struktur tersebut berumur 

lebih muda dari formasi yang dipotong. Formasi termuda 

yang dipotong struktur geologi di daerah studi adalah 

Formasi Simpangaur yang memiliki umur Miosen Akhir-

Pliosen. Sehingga disimpulkan bahwa struktur geologi 

yang bekerja di daerah penelitian berumur Pliosen Akhir-

Resen yang kemudian terbagi menjadi beberapa fase.   

Fase pembentukan struktur geologi di bagian Utara 

Sub-cekungan Manna dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

Pliosen Akhir, Pliosen Akhir-Plistosen dan Plistosen-

Resen. Struktur Fase Pliosen Akhir dimulai  ketika 

berakhirnya pengendapan Formasi Simpangaur. Pada 

Pliosen Akhir proses penurunan cekungan berhenti dan 

berganti menjadi proses pembalikan struktur (Yulihanto 

et al., 1995). Gaya kompresi dengan arah N-S membentuk 

suatu sistem lipatan di bagian Utara Sub-cekungan Manna 

pada Pliosen Akhir (gambar 6). Sistem lipatan terdiri dari 

beberapa antiklin dan sinklin dengan orientasi NW-SE 

dan WNW-ESE. Struktur lipatan yang berkembang 

bervariasi, dari lipatan asimetri hingga overtuned. 

Struktur lipatan banyak ditemui di Formasi Seblat, dan 

beberapa ditemukan di Formasi Lemau. Lipatan di 

Formasi Seblat lebih cenderung isoklinal hingga 

overtuned sedangkan pada Formasi Lemau cenderung 

Asimetri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Berkembang struktur lipatan di bagian Utara 

Sub-cekungan Manna pada Pliosen Akhir (dimodifikasi 

dari Yulihanto et al., 1995). 

 

Fase selanjutnya adalah Pliosen Akhir-Plistosen. 

Menurut Yulihanto et al. (1995) Plistosen merupakan 

waktu terjadinya inversi atau pembalikan struktur di 

Cekungan Bengkulu dan Sub-cekungan Manna. Pada fase 

ini gaya kompresional masih terus bekerja sehingga 

lipatan-lipatan di bagian Utara cekungan berkembang 

menjadi sesar (gambar 7). Sesar yang berkembang pada 

fase ini adalah Sesar Kayu Ajaran  yang menjadi batas 

Sub-cekungan pada Pliosen Akhir-Plistosen. Dibagian 

Timur daerah studi, sesar ini merupakan sesar mendatar 

dengan orientasi NW-SE yang berkembang menjadi sesar 
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naik dengan tipe imbricate thrust fault dengan orientasi 

kelurusan WNW-ESE dan NW-SE, menunjam ke arah 

N2ᴼE di bagian Barat. Perkembangan sesar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sesar Kayu Ajaran berkembang pada Pliosen 

Akhir-Plistosen (dimodifikasi dari Yulihanto et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Horst-Graben Talang Tinggi Berkembang 

pada Plistosen-Resen (dimodifikasi dari Yulihanto et al., 

1995). 

seperti ini pernah ditemukan oleh Legg (2007) di 

California. Ditinjau dari elipsoid model dan citra SRTM 

sesar ini merupakan sesar orde ke dua yang berasosiasi 

langsung dengan Semangko Fault System (SFS) di ujung 

Timurnya. 

Fase terakhir adalah fase ekstensional pada Plistosen-

Resen. Pada fase ini gaya ekstensional membentuk sesar-

sesar normal di bagian Selatan daerah studi tepatya 

dibagian selatan Sesar Kayu Ajaran. Sesar-sesar ini 

terbentuk pada Plistosen-Resen dengan orientasi NE-SW. 

Pola sesar-sesar ini membentuk sistem horst dan graben 

di Selatan Sesar Kayu Ajaran (gambar 8). 

 

 

KESIMPULAN 

 

 Struktur geologi yang bekerja di bagian Utara Sub-

cekungan Manna berumur Pliosen Akhir-Resen. 

 Fase pembentukan struktur geologi di bagian Utara 

Sub-cekungan Manna terbagi menjadi tiga, yaitu 

Pliosen Akhir, Pliosen Akhir-Plistosen dan Plistosen-

Resen. 

 Struktur geologi yang bekerja di bagian Utara Sub-

cekungan Manna merupakan orde kedua dari Sistem 

Sesar Sumatera (Sesar Semangko). 

 Sesar Semangko sangat mempengaruhi orientasi 

kelurusan struktur geologi di bagian Utara Sub-

cekungan Manna. 
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ABSTRAK:  Desa Kemumu di Kecamatan Argamakmur , Kabupaten Bengkulu Utara memiliki keunikan dan nilai 

estetika yang layak untuk dijadikan sebagai  lokasi geowisata. Selain terkenal dengan daerah tempat tumbuhnya tumbuhan  

langkah  raflesia, Kemumu juga menarik dari sisi geologi karena merupakan daerah yang sebagian besar terbentuk dari 

proses vulkanik dan tektonik. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, data sekunder meliputi persiapan 

peta-peta dan studi literatur, sedangkan data primer dengan pengamatan secara langsung meliputi pengamatan litilogi, 

struktur, dan aspek geowisata seperti akses lokasi dan keunikan. Kemumu dari segi tatanan geologi tersusun dari tiga 

Formasi yaitu Formasi Seblat yang tersusun atas batupasir, batulempung, lempung tuffan dengan sisipan pasir berumur 

Miosen, pada Satuan Batuan Gunung Api Andesit – Basalt yang tersusun atas lava bersusunan andesite sampai basalt, 

tuff dan breksi lahar berumur Kuarter, dan intrusi batuan andesite pada Formasi Tpan berumur pliosen. Formasi–formasi 

dan proses tektonik pada daerah inilah yang menghasilkan berbagai bentuk fenomena alam seperti air terjun yang 

menandakan adanya indikasi struktur sesar turun, lorong batu yang terbentuk akibat aliran lava tersusun dari batu andesite, 

struktur columnar joint terbentuk akibat pendinginan lava yang mengisi rongga dan membentuk tiang-tiang, intrusi 

andesit yang menerobos Formasi Qv pada fase pertama dan menerobos intrusi fase pertama melalui kekar-kekar  pada 

fase ke dua. Wisata arung jeram tidak kalah menarik untuk dikunjungi jika berkunjung ke desa Kemumu, dan beragam 

batuan lainnya menjadi daya tarik wisata alam. Oleh karena itu, kawasan ini sangat berpotensi untuk dijadikan kawasan 

geowisata, laboratorium alam, dan sebagai tempat pembelajaran geologi maupun kuliah  lapangan terutama bagi 

mahasiswa geosains.   

 

Kata Kunci: Kemumu, Geowisata, Air terjun, Columnar joint 

 

ABSTRACT: Kemumu Village in District Argamakmur, North Bengkulu Regency has a uniqueness and aesthetic value 

worthy to serve as a geo-tourism location. In addition to the famous place where the growth of raflesia step plants, 

Kemumu also interesting from the geological side because it is an area that is largely formed from the process of volcanic 

and tectonic. This study uses secondary and primary data, secondary data includes preparation of maps and literature 

studies, while primary data with direct observation include litilogical observation, structure, and geo-tourism aspects such 

as location access and uniqueness. The geological order is composed of three Formations: Seblat Formation composed of 

sandstone, claystone, tuffan clay with Miocene sand insertion, on Andesite - Basalt Volcano Rock Unit composed of 

andesite lava to basalt, tuff and lava bracelets of Quaternary age , and andesite rock intrusions on the pliocene-age Tpan 

Formation. These tectonic formations and processes in this region produce various forms of natural phenomena such as 

waterfalls that indicate the existence of an indication of a falling cesarean system, the stone corridor formed by the lava 

flows composed of andesite rocks, the columnar joint structure formed by the cooling of the lava that fills the cavity and 

forms poles, andesite intrusions that break through Formation Qv in the first phase and break through the first-phase 

intrusion through the reins in the second phase. Rafting tours are not less interesting to visit if visiting Kemumu village, 

and various other rocks become natural tourist attraction. Therefore, this area is very potential to be a geo-tourism area, 

natural laboratory, and as a place of geology and field study especially for students of geosciences. 

 

Keywords: Kemumu, Geo-tourism, Waterfall, Columnar joint 
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PENDAHULUAN 

 

Informasi geologi pada umumnya digunakan untuk 

kepentingan eksplorasi dalam bidang energy, 

pertambangan, keteknikan, dan lingkungan. Padahal 

dalam sector parawisata informasi geologi juga dapat 

digunakan untuk mendukung pengembangan suatu 

kawasan parawisata khususnya wisata alam. Di indonesia 

sektor pariwisata menduduki peringkat ke tiga sebagai 

penghasil devisa setelah minyak bumi dan kayu lapis 

(Meneg. LH,1995). Fenomena tersebut menunjukkan 

bahwa sektor pariwisata di indonesia diterima sebagai 

sektor ekonomi yang penting. Disamping menjadi 

penggerak ekonomi, pariwisata juga sebagai wahana yang 

menarik untuk mengentaskan pengangguran (Hartono, 

1999). Dinamika proses geologi yang terjadi di Indonesia 

menjadikan Indonesia memiliki kenampakan geologi 

yang unik dan menarik sehingga dapat dijadikan sebagai 

laboratorium alam geologi maupun sebagai objek wisata 

yang memiliki aspek geologi atau dikenal dengan sebutan 

“geowisata”. 

Desa Kemumu dan sekitarnya di Kecamatan 

Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara memiliki aspek 

keindahan yang tinggi sebagai tempat wisata. Bunga 

langkah raflesia yang sering mekar di daerah Kemumu 

dan sektarnya menjadi daya tarik untuk wisatawan namun 

selain itu proses geologi yang menghasilkan fenomena 

alam seperti air terjun, lorong batu, columnar  

joint, intrusi, arum jeram, dan beragam batuan sehingga 

kawasan ini mempunyai potensi besar untuk dijadikan 

tempat geowisata. 

Formasi-Formasi pada daerah Kemumu dan 

sekitarnya meliputi tiga Formasi. Adapun Formasi 

tersebut adalah Formasi Qv yang tersusun atas lava 

bersusunan andesite sampai basalt, tuff dan breksi lahar 

berumur Kuarter , intrusi andesite berumur Pliosen pada 

Formasi Tpan, dan Formasi seblat yang tersusun atas 

batupasir, batulempung, lempung tuffan dengan sisipan 

pasir berumur Miosen (gafoer dkk, 1992). Struktur yang 

berkembang pada daerah ini meliputi struktur sesar turun 

dan mendatar di dapat dari analisis streografi yang 

terdapat pada kekar-kekar yang berkembang pada daerah 

telitian. Morfologi yang berkembang pada daerah telitian 

meliputi satuan bentuk lahan struktural dan denudasional. 

 

 

KESAMPAIAN DAERAH 

 

Desa Kemumu terletak pada Kecamatan 

Argamakmur , Kabupaten Bengkulu utara, Provinsi 

Bengkulu. Daerah telitian memiliki tiga Formasi yaitu 

Formasi seblat, satuan gunung api andesite sampai basalt 

dan intrusi andesite. Lokasi ini dapat ditempuh selama ± 

10 jam dari kota palembang mengikuti rute darat. Lokasi 

pengamatan lapangan meliputi koordinat S 03°25’07” – E 

102°15;19,00” dan S 03°27’50” – E102°15’19,00”. 

 

Gambar 1. lokasi pengamatan 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Studi Pustaka 

 

Pada tahap ini dilakukan persiapan berupa pembuatan 

peta dasar lokasi penelitian, peralatan lapangan, serta 

studi literatur dari penelitian terdahulu . Persiapan 

tersebut dilakukan sebelum penelitian dilapangan , Studi 

pustaka meliputi studi geologi regional dan statigrafi 

cekungan bengkulu. Studi ini juga dilakukan untuk 

mengetahui teori-teori dasar yang di gunakan sebagai 

penunjang penelitian yang akan dilakukan. 

 

Pengumpulan Data Lapangan 

 

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung ke daerah penelitian dengan 

menyesuaikan studi pustaka yang ada dengan lapangan. 

Pada tahap ini juga dilakukan pengamatan, pengukuran, 

pengambilan contoh batuan/hand spacement, plotting  

pada peta serta pendeskripsian atau pencatatan lengkap 

dan foto batuan. Pengamatan Fenomena alam di lapangan 

dilakukan dengan cara mengamati kenampakan geologi 

dari litologi dengan mengetahui ciri fisik dan teksturnya, 

struktur geologi yang berkembang di lapangan,dan 

pengamatan geomorfologi daerah penelitian ,selanjutnya 

dilakukan analisa fenomena tersebut. Metode selanjutnya 

penilaian analisis geosite dan geomorfosit yang bertujuan 

untuk mengetahui dan  menilai dari kelayakan wisata 

geologi dari segi akses, pendidikan, ekonomi, dan 

pengembangan kawan daerah wisata geologi 

(Kubalikova, 2013) 

Analisis studio 
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Analisis studio bertujuan untuk mengola data struktur 

dilapangan. Data lapangan yang dihimpun pada daerah 

telitian yaitu data kekar pada dua lokasi penelitian. Lokasi 

pertama terdapat pada daerah intrusi andesite dan lokasi 

kedua berada pada daerah lorong batu yang menerus ke 

air terjun kepalak sirirng.  

 

 

GEOLOGI CEKUNGAN BENGKULU 

 

Geologi Regional 

 

Secara regional darah kemumu termasuk ke dalam 

sistem cekungan bengkulu dan rangkaian pegunungan 

bukit barisan, berbatasan dengan busur gunungan api. 

Cekungan tersebut terbentuk dan berkembang akibat dari 

pensesaran bongkah yang terjadi pada kala Kapur akhir 

atau Tersier awal (mangga dkk, 1987 ; Gafoer dkk, 1992; 

Kusuma dkk, 1993)  

Menurut Fatimah dan Basuki (2005), penyebaran 

batuan Tersier Cekungan Bengkulu berdasarkan lajur 

tektono-geografinya memiliki tiga lajur utama, yaitu lajur 

Bengkulu dibagian barat, lajur barisan ditengah dan lajur 

Palembang dibagian timur laut. Lajur barisan merupakan 

daerah kegiatan magmatik selama Tersier hingga Kuarter 

dengan jenis batuan berupa breksi gunungapi, tuf, lava 

dan terobosan serta batuan plutonik. 

Daerah penelitian meliputi batuan vulkanik berupa 

andesite sampai basalt, tuff dan breksi lahar yang 

termasuk kedalam Formasi Qv berumur Kuarter dan 

tergolong kedalam lajur barisan. Sumber material batuan 

tersebut diakibatkan oleh aktivitas gunungapi yang 

diperkirakan terjadi pada Tersier sampai Kuarter yang 

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan magmatik lajur 

barisan. Batuan lainnya yang terdapat pada daerah 

penelitian merupakan intrusi andesite pada Formasi Tpan 

dan batuan sedimen batupasir, batulempung, lempung 

tuffan dengan sisipan pasir berumur Miosen Awal-

Tengah (Gafoer dkk, 1992). Kehadiran struktur pada 

lokasi penelitian ditemukan pada Desa Kemumu berupa 

sesar mendatar kanan dan sesar turun dari analisa 

streografi. 

  

Geomorfologi 

 

Cekungan Bengkulu merupakan salah satu fore arc 

basin  yang ada di pulau Sumatera .Cekungan Bengkulu 

dibatasi oleh pegunungan barisan dan SFS di bagian timur 

laut, serta MFS/Sesar Mentawai di bagian barat daya. 

Menurut Santoso dan Poedjoprajitno (2007) daerah 

Bengkulu dan sekitarnya di klasifikasikan dalam 5 

bentang alam yaitu bentang alam vulkanik, struktural, 

denudasional, fluvial, dan marine . 

Morfologi pada daerah penelitian meliputi dua 

bentang alam yaitu bentang alam struktural yang di 

lambangkan  S10 dan denudasional di lambangkan D1 

dari klasifikasi Van Zuidam (1985). 

 

Gambar 2. Peta geomorfologi daerah teltian. 

 

Stratigrafi 

 

Batuan yang menempati daerah Bengkulu termasuk 

dalam lajur barisan dan lajur bengkulu. Lajur barisan 

dibentuk oleh Formasi Hulusimpang, batuan terobosan 

dalam, Formasi Bal, Formasi Ranau, dan batuan gunung 

api Satuan batuan yang termasuk lajur Bengkulu 

merupakan batuan pendukung pada Cekungan Bengkulu, 

meliputi Formasi Seblat, Formasi Lemau, Formasi 

Simpangaur, Formasi Bintunan, dan satuan batuan 

gunung api berumur kuarter.  

Gambar 3. Stratigrafi Cekungan Bengkulu (modifikasi 

dari Yulianto dkk., 1995) 

Menurut Yulihanto (1995) bahwa stratigrafi 

Cekungan Bengkulu di cover oleh daerah onshore dan 
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offshore. Berdasarkan urutan tua ke muda bagian daratan 

yaitu basement atau batuan dasar Pra-tersier. Terdiri dari 

batuan beku (granit,granodiorit), dan metamorf. 

Kemudian pada paleosen sampai eosen diendapkan 

endapan teresterial (fluvial-lacustrine) dan vulkanogenic 

dark brown, batulempung kehijauan, dan batu pasir. 

Secara tidak selaras dengan Formasi Hulusimpang pada 

bagian atasnya. Tersusun oleh litologi lava, breksi gunung 

api dan tuff yang berumur Oligosen akhir -Miosen awal. 

Pada daerah telitian Satuan gunung api andesite-basalt 

termasuk pada Formasi QV berumur Kuarter, dan intrusi 

andesite berumur Pliosen pada Formasi Tpan (gafoer 
dkk, 1992). Sedangkan Menurut Yulihanto (1995) 

Formasi Seblat ditindih secara tak selaras oleh Formasi 

Lemau, berumur Miosen Tengah -Akhir dan terendapkan 

di daerah transisi sampai laut dangkal. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Informasi geologi pada umumnya digunakan untuk 

kepentingan eksplorasi dalam bidang energi, 

pertambangan, keteknikan, dan lingkungan. Dalam 

bidang parawisata informasi geologi juga dapat 

digunakan untuk mendukung pengembangan suatu 

kawasan parawisata khususnya wisata alam. Geowisata 

bertujuan untuk memberi informasi wisata alam berbasis 

pengetahuan geologi dari segi laboratorium alam, dan 

sebagai tempat pembelajaran geologi maupun kuliah 

lapangan  terutama bagi mahasiswa geosains. 

 

Gambar 4. Peta lintasan geowisata desa kemumu dan 

sekitarnya  

 

Desa kemumu dan sekitarnya selain terkenal dengan 

tumbuhan  langkah bunga raflesia juga menarik dari sisi 

geologinya . Adapun wisata geologi yang menarik di desa 

kemumu dan sekitarnya meliputi air terjun, lorong batu, 

intrusi andesite, dan arung  jeram. 

 

 

Air terjun palak siring 

 

 Struktur yang berkembang pada lokasi air terjun 

kepala siring terdapat kekar-kekar yang di himpun dalam 

data streografis dengan nilai rake 83°, trend N 183° E, dan 

plunge N 58° E. Pada analisis yang dilakukan di 

streografis didapatkan struktur yang berkembang di 

daerah tersebut adalah sesar turun menurut klasifikasi 

Rickard (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Streografis pada lokasi lorong batu dan 

menerus ke air terjun palak siring yang di dapat jenis sesar 

turun. 

 

 

 

Gambar 6. Klasifikasi diagram Rickard (Rickard, 1972) 

 

 Air terjun kepala siring mengindikasikan adanya 

pergerakan sesar turun akibat dari pergerakan tektonik. 

Pada batuan dasar air terjun kepala siring  mempunyai 

struktur batuan berupa columnar joint dalam bentuk kecil 

atau mini columnar joint yang terbentuk ketika batuan 

mengalami perketutan oleh hilangnya suhu secara 

gardisional, terjadi selama proses pendinginan magma 

dan membentuk struktur geologi dimana terdiri dari 

kekar-kekar  kolom .  
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Gambar  7. Air terjun Kepala Siring 

 

 

Gambar 8. Strukur kolumnar joint di dasar air terjun 

Kepala Siring 

 

Pada air terjun ini columnar  joint terbentuk pada 

Pliosen di Formasi Tpan kemudian baru terjadinya 

pergerakan sesar. Menurut Yulihanto (1995) Cekungan 

Bengkulu pada waktu itu mengalami proses penurunan 

cekungan sehingga daerah ini mengalami proses tektonik 

yang mengakibatkan  adanya struktur yang berkembang 

yaitu sesar turun. 

 

Lorong Batu Kemumu 

 

Lorong batu terbentuk pada Formasi Tpan yang 

merupakan intrusi batuan andesite. Pada daerah ini 

terdapat  mini columnar joint. Columnar joint terbentuk 

akibat mengalami proses pendinginan magma sehingga 

menyebabkan terbentuknya kekar-kekar kolom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Streografis pada lokasi lorong batu dan 

menerus ke air terjun palak siring yang di dapat jenis sesar 

turun 

 

Lorong batu merupakan bidang dari sesar turun daerah 

Kemumu dan sekitarnya. Tahapan selanjutnya pada 

pembentukan lorong batu ini terbentuk sesar Kemumu. 

Lorong batu merupakan bidang dari Sesar Kemumu yang 

berjenis sesar turun  menurut klasifikasi Rickard (1972) . 

Pada data kekar di dapat nilai rake 83°, trend N 183° E, 

dan plunge N 58° E. Pergerakan sesar inilah yang 

mengakibatkan terbentuknya celah-celah diantara bidang 

sesar yang tererosi, dari celah ini kemudian arus aliran air 

masuk sehingga terbentuknya lorong batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Klasifikasi diagram Rickard (Rickard, 1972) 

 

 

Gambar 11. Lorong batu Kemumu  

 

 

Intrusi Andesite Kemumu 
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Intrusi pada daerah ini berupa intrusi batuan andesite 

yang berjenis sill yang berumur lebih muda dari batuan 

andesite yang di terobosnya.Intrusi didaerah ini memiliki 

satu Formasi  tetapi dua fase penerobosan. 

 

  

Gambar 12. Intrusi andesite Kemumu berjenis intrusi sill 

pada Formasi Tpan. 

 

Struktur geologi yang berkembang pada daerah 

telitian adalah  kekar-kekar  pada titik lokasi daerah  

intrusi andesite dengan  nilai rake 9°, trend N 354° E, dan 

plunge N 80° E. Dari analisis pada streografis maka 

didapatkan jenis sesar geser kanan menurut klasifikasi 

Rickard (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Streografis lokasi intrusi  

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Klasifikasi diagram Rickard (Rickard, 1972) 

Pada intrusi ini merupakan intrusi dari Formasi Tpan 

yang terjadi  pada Pliosen kemudian setelah pembekuan 

magma lalu terjadi sebuah gaya tektonik yang  

mengakibatkan adanya kekar-kekar didekat intrusi pada 

intrusi fase pertama Formasi (Tpan),dikarenakan magma 

pada dasar Formasi masih bersifat cair sehingga terjadi 

lagi intrusi di selah-selah kekar batuan sehinga terjadi 

intrusi pada fase kedua yang menerobos intrusi di fase 

awal. 

Sesar yang berkembang pada daerah ini adalah sesar 

kemumu berjenis sesar mendatar kanan menurut 

klasifikasi Rickard (1972), dari data kekar di dapat nilai 

rake 9°, trend N 354° E, dan Plunge N 80° E. 

 

Arum Jeram 

 

Daerah penelitian memiliki jenis pola aliran pararel, 

Sungai yang mempunyai potensi arung jeram terletak 

pada desa Tebing Kaning sekitar 5 menit jarak tempuh 

dari desa Kemumu. 

  

Gambar 15. Potensi arung jeram Desa Tebing Kaning 

 

Arung jeram desa Tebing Kaning melintasi dua 

Formasi yaitu Formasi Tpan dan Formasi Qv, arung jeram 

yang berpotensi mulai dari ketinggian ± 350 mdpl dengan 

arus yang kuat sampai ketinggian ± 250 mdpl dengan arus 

yang sedikit tenang. Bentang alam  pada dearah arung 

jeram melewati morfologi satuan bentuk lahan struktural. 

 

Parameter Geowisata 

 

Data yang diperoleh lapangan dan dianalisis geosite 

dan geomorfosit yang mencaku p pada  tabel Kubalikova  

(2013). Analisa ini bertujuan untuk mengetahui dan  

menilai dari kelayakan wisata geologi dari segi akses, 

pendidikan, ekonomi, dan pengembangan kawan daerah 

wisata geologi. Dari hasil analisi diadapatkan Kemumu 
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mempunyai persentase rata-rata 82,6% dan sangat 

berpotensi sebagai daerah geowisata 

 

 

KESIMPULAN 

 

     Desa Kemumu  di kelompokkan  menjadi tiga Formasi 

yaitu Formasi Seblat berumur Miosen,  Formasi Qv  

berumur Kuarter, dan Formasi Tpan berumur Pliosen. 

Morfologi daerah telitian meliputi satuan bentuk lahan 

struktural dan denudasional  yang memiliki jenis sungai 

pararel dan dikontrol oleh sesar Kemumu yaitu sesar 

mendatar kanan dan sesar turun. 

     Dilihat dari segi geowisata daerah Kemumu 

mempunyai persentase rata-rata 82,6% dan sangat 

berpotensi sebagai daerah geowisata. Adapun wisata 

geologi daerah kemumu meliputi : 

1. Air terjun Kemumu 

Terbentuk dari proses pendinganan magma yang 

membentuk mini columnar joint dan dikontrol 

oleh sesar kemumu berjenis sesar turun. 

2. Lorong batu Kemumu 

Terbentuk akibat kontrol sesar turun Kemumu 

yang menjadi bidang sesarnya, kemudian terjadi 

celah dan arus aliran air masuk. 

3. Intrusi andesite Kemumu 

Terbentuk dari proses tektonik pada Pliosen yang 

menembus Formasi Qv pada fase awal kemudian 

terjadi pergerakan sesar Kemumu berjenis sesar 

geser kanan yang membentuk kekar-

kekar  .Selanjutnya, intrusi fase kedua terjadi 

menerobos batuan intrusi andesite melalului 

kekar-kekar dari kontrol sesar Kemumu. 

4. Arung jeram Tebing kaning 

Arung jeram tebing kaning melintasi dua Formasi 

yaitu Formasi Tpan dan Formasi Qv, arung jeram 

yang berpotensi mulai dari ketinggian ± 350 mdpl 

dengan arus yang kuat sampai ketinggian ± 250 

mdpl dengan arus yang sedikit tenang. Bentang 

alam  pada dearah arung jeram melewati 

morfologi satuan bentuk lahan struktural. 
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LAMPIRAN 

 

Nilai ilmiah dan intrinsik Skor Persentase 

integritas 0 – situs yang benar-benar hancur,  

1 

 

 

 

 

 

 

 

87,5% 

0.5 – situs terganggu , tapi dengan fitur abiotik yang terlihat 

1 – situs tanpa ada kerusakan 

Kelangkaan (jumlah situs 

yang sejenis) 
0 – lebih dari 5 situs,  

0.5 0.5 - 2-5 situs serupa, 

1 – satu-satunya situs dalam area yang diamati 

Keragaman ( jumlah situs 

dan proses parsial yang 

berbeda dalam geosit atau 

geomorfosit) 

0 – hanya satu fituryang terlihat,  

 

1 
0.5 - 2-4 fitur yang terlihat, 

 

1 – lebih dari 5 fitur yang terlihat 

Pengetahuan ilmiah 0 – situs yang tidak dikenal,  

1 
0.5 – makalah  ilmiah di tingkat nasional, 

1 – pengetahuan tinggi tentang situs ini, studi monografi tentang 

situs 

Nilai pendidikan   

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

Ketertarikan 

visibilitas/kejelasan fitur/ 

proses 

0 – keterwakilan rendah/kejelasan bentuk dan prosesnya,  

 

1 
0.5 – keterwakilan medium, terutama bagi para ilmuan, 

1 – representativitas dari bentuk dan proses, juga untuk publik  

Contohnya, penggunaan 

padagogis 

0 –contoh yang sangat rendah dan pengguna padagogis dari bentuk 

dan proses , 

  

 

 

1 

0.5 – eksemplaritas yang ada, tapi dengan penggunanan padagogis 

yang terbatas, 

1 – eksemplaritas tinggi dan potensi tinggi untuk pengguna 

padagogis,geodidactics dan geowisata 

Produk pendidikan 

yang ada 
0 – tidak ada produk,  

0 
0.5 – selebaran, peta, halaman web, 

1 – info panel, informasi di situs 

Penggunaan situs secara 

aktual untuk tujuan 

pendidikan (wisata, pemandu 

wisata) 

0 – tidak ada penggunaan situs secara edukatif,  

1 
0.5 – situs sebagai bagian dari kunjungan khusus (pelajar), 

1 – pemandu wisata untuk umum 

Nilai ekonomi   

 

 

 

 

 

80% 

aksesibilitas 0 – lebih dari 1000 m dari tempat parkir,  

0.5 
0.5 – kurang dari 1000 m dari tempat parkir, 

1 – lebih dari 1000 m dari pemberhentian tempat umum 

Kehadiran  infrastruktur 

wisata 
0 – lebih dari 10 km dari lokasi fasilitas wisata yang ada,  

1 
0.5 - 5 – 10 km fasilitas wisata, 

1 – kurang dari 5 km dari fasilitas wisata 

Produk lokal 0 – tidak ada produk lokal yang berhubungan dengan suatu situs,  

1 
0.5 – beberapa produk, 
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1 – situs lambang untuk beberapa produk lokal 

Nilai konservasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

75,5% 

Ancaman dan resiko aktual 0 – tinngi baik resiko alam maupun atrofik,  

0.5 
0.5 – ada resiko yang bisa mengganggu situs, 

1 – resiko rendah dan hampir tidak ada ancaman 

Potensi ancaman dan resiko 0 – tinggi baik resiko alam maupun atrofik,  

1 
0.5 – ada resikoyang bisa menggangu situs, 

1 - resiko rendah dan hampir tidak ada ancaman 

Status situs saat ini 0 – melanjutkan penghancuran situs,  

 

1 
0.5 – situs hancur,tetapi sekarang dengan tindakan manejemen 

untuk menghindari kehancuran 

1 – tidak ada kehancuran 

Perlindungan legislatif 0 – tidak ada perlindungan legislatif,  

 

0.5 
0.5 – proposal yang ada untuk perlindungan legislatif, 

1 – perlindungan legilatif yang ada ( monumen alam, reservasi 

alam...) 

Nilai tambah  

 

 

1 

85% 
Nilai budaya: kehadiran 

sejarah/arkeologi/ aspek 

agama yang terkait dengan 

stius 

0 – tidak ada fitur budaya, 

0.5 – fitur budaya yang ada namun tanpa hubungan yang kuat 

dengan fiur abiotik, 

1 - ciri budaya yang ada dengan hubungan yang kuat dengan fitur 

abiotik 

Nilai ekologis 0 – tidak penting,  

 

1 
0.5 – pengaruh yang ada tapi tidak begitu penting, 

1 – pengaruh penting pengaruh geomorfologi pada fitur ekologis 

Nilai estetika : jumlah warna, 

struktur ruang, sudut 

pandang 

0 – satu warna,  

 

 

 

 

0.5 

0.25 - 2-3 warna, 

0.5 –lebih dari 3 warna; 

0 – hanya satu pola, 

0.25 – dua atau tiga pola dapat dibedakan dengan jelas, 

0.5 – lebih dari 3 pola; 

0 – tidak ada, 

0.25 - 1-2 

0.5 - 3 dan banyak lagi 

Rata –rata persentasi 82,6% 

Tabel 1. Parameter kuantifikasi  geowisata (Dimodifikasi dari Kubalikova, 2013) 
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ABSTRAK: Batugamping merupakan salah satu jenis batuan sedimen yang memiliki ciri khas menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan kenampakan yang dijumpai, batugamping Formasi Baturaja merupakan batuan sedimen yang sangat sensitif 

terhadap fenomena perubahan geologi karena batuan ini relatif lebih mudah terlarut. Penelitian ini lebih mengacu kepada 

identifikasi karakteristik dan diagenesis batugamping yang terjadi pada Formasi Baturaja di desa Karangendah, 

Kec.Lengkiti, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melakukan kajian pustaka terdahulu, observasi singkapan, deskripsi secara megaskopis, pengukuran measured section 

(MS), indikasi diagenesis, pengambilan sampel batuan dan foto lapangan serta melakukan analisa laboratorium berupa 

analisa petrografi dan paleontologi. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa petrografi didapatkan karakteristik 

batugamping berupa jenis boundstone, mudstone, wackstone, tuffaceous wackestone, packstone, serta gamping kristalin. 

Berdasarkan analisa data dan karakteristik batugamping, diinterpretasi proses perkembangan diagenesis berupa Microbal, 

Sementasi dan Neomorfisme, Pemampatan, Pelarutan. Proses diagenesa pada Fase Microbial terdapat pada sample R3, 

R33 dengan penyusun organic berupa fosil alga,ganggang dan biomikrit, Fase Pelarutan ditunjukan pada sample R9 

terlihat rongga  yang telah terisi sparit dan adanya mineral kalsit,  Fase Pemampatan terlihat dari sample R24,R25 dan 

R29 ciri karakteristik packstone memiliki bentuk hubungan butir yang sama, dan Fase Neomorfisme terlihat lebih 

dominan pada beberapa sample batugamping, hal ini dicirikan oleh fragmen-fragmen bioklas yang telah terubah menjadi 

sparit dan mikrit. Hasil analisa paleontology menunjukkan bahwa fosil-fosil yang terdapat pada Formasi Baturaja didaerah 

penelitian memiliki umur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir (N13 – N15) dengan lingkungan pengendapan berada 

pada zona Bathyial Atas - Neritik Tepi. 

Kata Kunci: Batugamping, Formasi Baturaja, Karakteristik, Diagenesis  

ABSTRAK: Limestone is one type of sedimentary rock that has an interesting characteristic to be studied. Based on the 

outcrops, the limestone of Baturaja Formation is very susceptible towards the geological phenomenon because of its 

soluble characteristic. This research refers more to the identification of limestone characteristics and diagenesis that 

occurred in Baturaja Formation, in Karangendah area, Lengkiti Districts, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. 

The method used in this study includes doing a review of the literature by the previous researchers, field observations, 

megascopic rocks description, measured section measurement, indicating diagenesis, rock sampling along with the field 

documentation and perform laboratory analysis such as petrography and paleontology analysis. Based on the petrography 

analysis results the limestone characteristics obtained in the form of boundstone, mudstone, wackstone, tuffaceous 

wackestone, packstone, and crystalline limestone. Build on by the data analysis and limestone characteristics, it can be 

interpreted that the diagenesis process in the form of such as Microbal, Cementation, Compression, Neomorfism, and 

Dissolution. The diagenesis process in Microbal Phase is found in R3, R33 sample with organic composition in the form 

of algae and biomycrit fossil. The dissolution phase shown in R9 sample is shown by the presence of calcite minerals 

filling the pores. The compression phase seen in the R24, R25 and R29 samples with of the packstone characteristic has 

a similar grain shape, and the Neomorphism phase appears to be more dominant in some limestone samples, characterized 

by bioclast fragments that have been converted into sparits and micrits. The paleontology analysis shows the fossils found 

in the research area deposited during Middle Miocene to Late Miocene age (N13 - N15), in upper Bathyial - Neritic zone. 

Keywords: Limestone, Bauraja Formation, Characteristics, Diagenesis  
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PENDAHULUAN 

 

Batugamping merupakan salah satu jenis batuan 

sedimen yang kaya akan kandungan karbonat serta 

keterdapatan fosil yang melimpah, hal ini dikarenakan 

mineral utama pembentuk batuan ini adalah Kalsit 

(CACO3). Batugamping juga memiliki ciri khas yang 

menarik, hal ini karena jenis batuan ini berbeda-beda 

diakibatkan oleh proses pembentukan dipengaruhi oleh 

perubahan genang laut serta mudah mengalami 

pelarutan, contoh nya terdapat batugamping murni, 

batugamping tuffaan, napal gampingan dan batupasir 

gampingan. Batugamping yang dilakukan penelitian 

tersingkap pada Formasi Baturaja Cekungan Sumatera 

Selatan. Kegiatan penelitian geologi pada Formasi 

Baturaja dan khususnya daerah penelitian sebelumnya 

telah dilakukan antara lain: De Coster, (1974), 

Adiwijaya, (1973), Gafoer dkk, (1993), Dunham (1969), 

serta Maryanto, (2007) sebagai acuan. Salah satu focus 

penelitian adalah mengamati jens batugamping yang 

tersingkap serta diagenesa batugampng tersebut. Tujuan  

penelitian ini dilakukan adalah mengetahui karakteristik 

batugamping yang terdapat pada Formasi Baturaja serta 

untuk mengetahui proses perubahan batuan yang terjadi 

secra alamiah dalam tahapan menjadi batugamping. 

Secara administrative lokasi penelitian berada didesa 

Karangendah Kecamatan Lengkiti kabupaten ogan 

Komering Ulu Selatan (gambar 1). Manfaat 

dilakukannya penelitian ini adalah dengan mengetahui 

karakteristik atau jenis batugamping serta diagenesa 

pembentukannya, maka diketahui gejala geologi yang 

terjadi dan sejarah pembentukan batuan khususnya yang 

terjadi didaerah penelitian. 

 

 

 

gambar 1. Peta daerah Karangendah Kecamatan 

Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan serta peta topografi daerah penelitian. 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah kegiatan pemetaan geologi lapangan dan 

analisa laboratorium. Pemetaan geologi lapangan yaitu 

melakukan pengamatan singkapan khususnya pada 

batugamping, pengamatan morfologi, pengukuran 

kedudukan singkapan batuan, Measured Section(MS), 

pengambilan sample-sample batuan secara berurutan 

dari lintasan pengamatan yang dilalui serta 

dokumentasi, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui 

sebaran litologi batuan, karakteristik batugamping 

secara megaskopis, serta hubungan stratigrafi antar 

litologi batuan. Analisa Laboratorium yang dilakukan 

adalah analisa petrografi batugamping dengan 

penentuan karakteristik setiap sample yang dilakukan 

analisa guna menentukan jenis batuan dan komponen-

komponen yang terkandung serta dapat diketahui 

kenampakan rekaman dari proses diagenesis nya. 

Analisa ini meliputi tekstur, struktur dan komposisi 

batuan berdasarkan klasifikasi Dunham (1962), dan 

Folk (1962), kemudian mengidentifikasi proses 

diagenesis yang terjadi dalam menentukan perubahan 

pengendapan batuan berdasarkan Longmen (1980), 

Moore (1997), dan Maryanto, (2007). Analisa 

paleontology dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

keterdapatan jenis fosil-fosil pada batuan sehingga dapat 

menentukan umur batuan serta lingkungan pengendapan 

khususnya pada batugamping Formasi Baturaja.  

 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

Fisiografi pulau sumatera memiliki orientasi yang 

berarah barat laut dan terletak dibagian barat paparan 

sunda disebelah selatan lempeng eurasia. fisiografi 

daerah Sumatera menurut asikin (1997), terbagi menjadi 

4 bagian, yaitu:  Cekungan Sumatera Selatan, Bukit 

Barisan, Tinggian Lampung, dan Cekungan Bengkulu. 

Lokasi penelitian berada pada Cekungan Sumatera 

Selatan yang merupakan cekungan belakang busur 

terbentuk karena terjadi kompresi antara lempeng 

Eurasia dan lempeng india pada umur Mesozoic 

Tengah. Cekungan ini juga terbentuk selama fase 

ekstensi dengan arah timur-barat yang dimulai pada 

umur pratersier akhir hingga tersier. Menurut de coster, 

(1974) pulau sumatera terletak di sebalah timur 

pegunungan bukit barisan dan memanjang hingga pantai 

timur laut yang dibatasi oleh pegunungan bukit barisan, 

di sebelah barat daya bentukan morfologi yang berada 

pada daerah cekungan terbentuk akibat kejadian 

tektonik sehingga membentuk fitur morfologi seperti 

blok bengkulu, median graben , pegunungan bagian 

timur median graben dan dataran rendah Daerah 
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penelitian ini berdasarkan kenampakan dan data 

lapangan terbagi menjadi dua satuan bentuk lahan 

geomorfologi berdasarkan Van zuidam, (1985), yaitu 

Satuan bentuk lahan Denudasional dan Satuan bentuk 

lahan Karst dengan ciri daerah Denudasional adalah 

daerah pelapukan batuan dan gerakan massa batuan, 

sedangkan daerah karst dicirikan oleh litologi batuan 

yang dominan adalah batugamping, dengan jenis pola 

aliran Dendritik mencirikan sungai yang bercabang 

seperti pohon serta bentukan sungai dikontrol oleh 

litologi yang homogen. 

Stratigrafi daerah penelitian secara berurutan 

diawali dari pengendapan batuan pra tersier dimana 

pada pengendapan ini dijumpai batuan hasil aktivitas 

vulkanik seperti andesit yang dijumpai dilapangan, 

kemudian terendapkan diatasnya Formasi Kikim 

sebagai batuan tertua diperkirakan berumur Late 

Mesozoikum dengan ciri-ciri litologi yang dijumpai 

dilapangan adalah Andesit, tuff,  batupasir tuffaan, dan 

batulempung serta bertindak sebagai basement batuan, 

kemudian terendapkan diatasnya Formasi Talang Akar 

secara tidak selaras, formasi talang akar terendap diatas 

basement diperkirakan karena formasi lahat 

menghilang, hal ini terjadi karena adanya proses 

transgresif sequence hasil dari subsidance yang terjadi 

dari late oligocene sampai middle Miocene, bukti 

litologi yang ditemukan dilapangan adalah terdapat batu 

pasir tuffaan, batupasir kuarsa serta ditemukannya batu 

pasir dengan kayu terkesikkan (fosil kayu) dan sedikit 

batubara dengan adanya fragmen-fragmen amber. 

Setelah Formasi Talang Akar, pengendapan selanjutnya 

adalah Formasi Baturaja yang terdiri dari batugamping, 

batugamping kristalin, gamping pasiran, dan napal. 

Batugamping yang dijumpai didaerah penelitian 

memiliki warna lapuk putih kecoklatan, warna segar 

putih keabuan, beberapa mengandung fosil dan ada yang 

terekristalisasi, besar butir dari kasar sampai sedang, 

kebundaran rounded, kemas tertutup, pemilahan buruk 

dan tingkat karbonat tinggi. Batugamping pasiran 

memiliki warna lapuk coklat keabu-abuan dan warna 

segar abu-abu. Tingkat kekerasan dari lunak sampai 

cukup keras, besar butir halus, kebundaran well 

rounded, kemas terbuka, pemilahan well sourted dan 

mengandung fosil serta tingkat karbonatan tinggi. 

Kemudian napal memiliki warna lapuk hijau kehitaman, 

warna segar hijau dengan tingkat karbonatan sedang. 

Formasi Baturaja didaerah penelitian memiliki umur 

miosen tengah hingga miosen akhir (n13 – n15) dengan 

lingkungan pengendapan berada pada zona bathyial atas 

- neritik tepi. Setelah formasi baturaja, terendapkan 

formasi Gumai yang mengalami beda fasies menjari 

dengan Formasi Baturaja. Ciri – ciri formasi ini 

memiliki litologi batupasir, batupasir gampingan batu 

dan batu lempung. Secara megaskopis batu pasir 

memiliki warna lapuk coklat keabu - abuan, warna segar 

kuning keabu - abuan, besar butir sedang - halus, 

kebundaran sub angular, kemas tertutup, pemilahan well 

sorted dengan tingkat karbonatan rendah. Batupasir 

gampingan memiliki warna lapuh abu - abu tua, warna 

segar abu - abu kebiruan, besar butir kasar sampai 

sedang, kemas tetutup, pemilahan sorted, dan terdapat 

dua bagian yang mengalami reaksi yang berbeda 

menunjukan bahwa tingkat karbonat rendah dan tinggi. 

Batu lempung pada formasi ini dicirikan dengan warna 

lapuk abu - abu gelap, warna segar putih keabu – abuan 

dan tidak bereaksi dengan Hcl 

 

Gambar 2. Stratigrafi daerah Karangendah, Kecamatan 

Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan, bergasarkan Gafoer dkk, (1991) modifikasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Batu Gamping 

 

Penentuan karakteristik batugamping daerah telitian 

berdasarkan pada Klasifikasi Dunham (1962), dan Folk 

(1962), dimana terdapat enam jenis batugamping yang 

sering hadir yaitu Mudstone, Wackstone, Packstone, 

Grainstone, Bountstone dan Crystalline. Hasil penelitian 

berdasarkan analisa singkapan dan didukung dengan 

analisa petrogrfi menunjukkan bahwa pada daerah 

penelitian memiliki 5 (lima) jenis batugamping yaitu 

batugamping Mudstone, wackstone, packstone, 

Boundstone, dan crystalline.  
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Gambar 3. Klasifikasi batuan karbonat berdasarkan 

Dunham, (1962) 

 

1. Mudstone 

Berdasarkan analisa Petrografi menunjukan bahwa 

batugamping dengan no sample R26 merupakan 

batugamping jenis Mudstone dengan ciri-ciri 

karakteristik batugamping klastik berwarna krem, 

mudsupported, pemilahan baik, kemas tertutup, butiran 

yang tersusun oleh campuran fosil 15%, terdapat 

detritus Glaukonit 4% dan limonit serta didominasi oleh 

mikrit 65% dan sparit 15%, sebagian besar rongga 

porositas (inter dan intrapartikel) tersisi oleh sparit dan 

limonit. Tersusun atas butiran lebih dari 10% dengan 

tekstur non kristalin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Foto singkapan batugamping dan hasil 

sayatan petrografi menunjukkan mineral Glaukonit, 

Limonit, Fosil, Mikrit dan Sparit. 

 

2. Wackstone 

Analisa petrografi pada sample R24, dan R28 

menunjukkan karakteristik butiran atau fragmen bioklas 

didominasi oleh koral, grain-mud supported, terpilah 

sedang, fragmen koral 50-55% merupakan komponen 

terbanyak yang diisi oleh semen sparit dan kehadiran 

massa dasar berupa mikrit 30-40% berwarna coklat agak 

gelap dengan ukuran butir relative hampir sama yang 

telah mengalami proses menjadi sparit dan mikrosparit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto salah satu singkapan wackstone serta 

sayatan petrografi, mineral yang hadir berupa fragmen 

bioklas, ganggang, fosil, mikrit dan sparit. 

 

3. Packstone dan Tuffaceous Packstone 

Hasil analisa petrografi pada sample R33, R29 dan 

R25 menunjukkan karakteristik batugamping klastik 

berwarna krem, grain supported, pemilahan sedang, 

kemas terbuka, butiran tersusun oleh fragmen bioklas 

berukuran halus-sedang, mikrit, sparit, mikrosparit dan 

didominasi oleh keterdapatan fosil foram besar dengan 

sedikit foram plankton dan bentos serta pecahan 

ganggang, cangkang-cangkang fosil dan koral, 

mengandung campuran abu vulkanik, mikrit dan 

microsparit serta sedikit Limonite. 
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Gambar 6. Foto singkapan batuan Lp 25 dan hasil 

sayatan petrografi salmpel Lp 25 dan Lp 33 

menunjukkan keterdapatan foram besar, cangkang-

cangkang Fosil, sedikit Limonite dan mikrit serta Sparit. 

 

4. Boundstone 

Karakteristik batugamping ini terdapat pada sample 

no R3 dan R31 merupakan batugamping non klastik 

berwarna putih kecoklatan-krem, komposisi berupa fosil 

ganggang dan koral 50%, mikrit 10% hadir menepel 

pada fosil, sparit dan mikrosparit 30% mengisi rongga 

pori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Singkapan batu gamping dan sayatan 

petrografi yang menunjukkan fragmen-fragmen Koral 

yang telah diisi oleh Sparit hasil neomorfosme berwarna 

terang dan massa dasar berupa mikrit berwarna gelap. 

 

5. Batugamping Kristalin 

Karakteristik batugamping pada sample no R9 

berdasarkan sayatan petrografi terdiri dari kristal-kristal 

karbonat. tekstur asal tidak teramai dengan jelas 

mengalami perubahan. Mineral karbonat berupa kalsit 

berukuran spar yang merupakan komponen terbanyak 

sebagai hasil perubahan dari batugamping bioklastik. 

Ciiri-ciri fragmen bioklastik ditandai dengan adanya 

kelompok-kelompok berwarnah putih keruh terdiri dari 

mikrosparit yang diduga berasal dari mikritisasi 

cangkang fosil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Singkapan batugamping dan sayatan 

petrografi menunjukkan adanya mineral karbonat 

berupa kalsit, mikritisasi cangkang fosil dan 

mengandung massa dasar mikrit yang beberapa terubah 

menjadi sparit. 

 

PROSES DIAGENESIS 

 

Hasil analisa yang menunjukkan karakteristik 

batugamping dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
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proses-proses diagenesis batugamping didaerah 

penelitian yang meliputi Mikrobial dimana pada proses 

ini batugamping mengalami pembentukan dari 

organisme seperti ganggang, fosil, koral yang terubah 

dan termikritisasi menjadi butiran karbonat. Proses 

sementasi yang terjadi adalah pengisian rongga-rongga 

antar butiran dan diisi oleh mineral-mineral seperti 

kalsit, limonit, glaukonit serta ditemukan pada salah satu 

sampel mengandung sedikit campuran abu vulkanik. 

Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan 

batugamping terdapat celah rekahan atau kekar yang 

kemudian terisi oleh mineral-mineral tersebut. Proses 

neomorfisme yang terjdi merupakan proses penggantian 

butiran atau perubahan mineral yang terkandung 

didalam batuan (Tucker, 1991 dan Moore, 1997), pada 

contoh sample kebanyakan proses neomorfisme terjadi 

pada fragmen-fragmen bioklas yang mengalami 

perubahan menjadi sparit dan microsparit yang 

umumnya memiliki ukuran halus hingga sedang. Proses 

yang terjadi seanjutnya adalah pemampatan 

batugamping, pemampatan ini terlihat pada beberapa 

sample dimana butiran terlihat memiliki bentukan 

seperti melengkung dan saling berdekatan dan terlihat 

fosil serta pecahan-pecahan nya akibat proses 

pemampatan ini. Pada karakteristik packstone terlihat 

komponen-komponen cangkang-cangkang fosil yang 

mengalami perubahan bentuk akibat proses ini 

(Railsback, 2002). Kemudian proses pelarutan, 

khusunya pada batugamping proses pelarutan selalu 

terjadi sehingga sering dijumpai batugamping yang 

berpori-pori cuku besar. Proses pelarutan ini terjadi 

karena adanya kontak antara fluida dengan batuan 

karbonat sehingga bereaksi dan terjadi pelarutan. 

 

KESIMPULAN 

 

 Batuan yang sering dijumpai didaerah penelitian 

kebanyakan adalah batugamping klastik tersingkap 

baik,diinterpretasi sebagai penyusun Formasi 

Baturaja serta mengalami keselarasan dengan 

Formasi dibawahnya yaitu Formasi Talang Akar 

dan mengalami beda fasies dengan Formasi Gumai. 

 Analisa petrografi yang dilakukan dalam uji 

laboratorium menunjukkan terdapat 5 (lima) jenis 

batugamping antara lain: Mudstone,Wackstone, 

Packstone, Boundstond dan Gamping Kristalin. 

 Proses diagenesa yang terjadi pada batugamping 

antara lain: microbial, penyemenan, neomorfisme, 

pemampatan, dan pelarutan. Tahapan ini ters terjadi 

selama proses pembentukan dan setelah 

pembentukan. 
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ABSTRAK: Bumi Kawa dan Sekitarnya, Kecamatan Lengkiti Baturaja, kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan yang merupakan suatu daerah dengan litologi didominasi oleh satuan batuan beku andesit yang merupakan bagian 

dari Formasi Kikim Cekungan Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui petrogenesa 

dan karakteristik andesit melalui analisa petrografi dan mineralografi. Metode penelitian terdiri dari; survei lapangan, 

pemetaan berupa pengambilan data lapangan dan sampel batuan, tahapan laboratorium, serta kerja studio berupa 

pembuatan peta, analisa struktur, dan pembuatan model geologi. Karakteristik andesit pada daerah penelitian ada dua, 

yaitu lava andesit dan breksi autoklastik. Breksi autoklastik terbentuk pada akhir periode pembentukan andesit 

berlangsung cepat. Berdasarkan analisis petrografi, andesit pada daerah penelitin terbentuk dari pendinginan magma di 

indikasikan kehadiran mikrolit plagioklas yang tersusun membentuk tekstur bersusun sejajar disebut trachytic. Andesit 

pada daerah penelitian memiliki komposisi terdiri dari mineral plagioklas, piroksen, kuarsa, dan mineral opak serta 

beberapa lokasi memiliki kandungan mineral k-feldspar. Mineral K-Felspar muncul pada suhu yang dan merupakan 

mineral felsik yang jarang di jumpai pada batuan andesit yang umumnya berwarna gelap. Kehadiran mineral tersebut 

ditemukan pada andesit di bagian Timur daerah penelitian. Hal tersebut mengindikasikan keberadaan gunung api yang 

menjadi sumber magma berada pada bagian Barat lokasi penelitian. 

 

Kata Kunci: Lava Andesit, Breksi Autoklastik, Plagioklas 

 

ABSTRACT : Bumi Kawa is included into the administrative area of Lengkiti Districts, Ogan Komering Ulu Regency, 

South Sumatra, consists of the andesite rocks dominantly. Andesite in area is a part of Kikim Formation of Sumatera 

Slatan Basin. The study aims to determine the petrogenesis and andesite characteristics through petrographic analysis. 

The methods used in this study consists of field survey is data-collecting (geology mapping) and rock samples, laboratory 

stages, and studio work in the form of map making, structural analysis, and geological modeling. The andesite 

characteristic in the research area are two, namely andesite lava and autoclastic breccia. An autoclastic breccia forms 

at the end of the andesite formation period and progresses rapidly.Based on the petrographic analysis, the andesite rocks 

obtained from the research area was formed by andesitic lava, which is indicated by the presence of microlit plagioclase 

configurated a parallel texture called trachytic. The mineral comprising the andesite such as plagioclase, pyroxene, 

quartz and opaque minerals, with the occurrence of k-feldspar mineral content in the several locations. The k-feldspar 

minerals presence at low temperatures and are felsic minerals which is rare to be encountered in andesite rocks, since it 

has a dark-color generally. These minerals presence in andesite rocks located in the eastern part of the research area, 

which means the eastwards the temperature decreased. It indicates the presence of volcanoes, western part of the study 

area. 

 

Keyword : Andesitic Lava, Autoclastic Breccia, Plagioklas   

 

 

PENDAHULUAN 

 

Bumi Kawa dan Sekitarnya, Baturaja, Ogan Komering 

Ulu, Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan 

morfologi perbukitan. Secara geografis daerah penelitian 
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terletak pada 04o 19’ 17.2” Lintang Selatan 104o 03’ 03.6” 

Bujur Timur dan 04o 21’ 59.4” Lintang selatan 104o 05’ 

47.5”Lintang Timur dengan ketinggian 245 sampai 95 

meter di atas permukaan laut (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian  pada Desa Bumi Kawah dan 

Sekitarnya 

 

Daerah penelitian didominasi oleh batuan beku 

andesit yang berumur Tersiar (Oligosen Akhir – 

Paleosen) dan  merupakan bagian dari Formasi Kikim 

Cekungan Sumatera Selatan (Gafoer et al.1993). Oleh 

karena itu, batuan andesit menjadi studi khusus dalam 

penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik, tipe batuan dan genesa pembentukan batuan 

andesit pada daerah penelitian berdasarkan kajian di 

lapangan maupun analisa laboratorium seperti analisa 

secara megaskopis, petrografi dan mineralgrafi. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Daerah penelitian yang berada pada desa Bumi Kawa 

dan Sekitarnya tersusun atas dua Formasi; Formasi Kikim 

dan Formasi Baturaja. Formasi Kikim yang berumur 

Paleosen – Oligosen dengan litologi berupa breksi gunung 

api, tuf, tuf padu, lava, lava andesit, batupasir dan 

batulempung. Formasi Baturaja berumur Miosen Awal 

yang berada secara tidak selaras diatas Formasi Kikim 

dengan litologi yang terdiri dari batugamping trumbu dan 

kalkarenit dengan sisipan serpih, gamping dan napal 

(Gafoer, 1986). Litologi penyusun kedua formasi tersebut 

berbeda dengan yang ditemukan pada daerah penelitian. 

Pada Formasi Kikim yang merupakan Formasi tertua pada 

daerah penelitian terdiri dari litologi batupasir dan 

didominasi oleh batuan beku andesit sedangkan Formasi  

Baturaja terdiri dari batugamping. Urut-urutan stratigrafi 

daerah penelitian dapat di lihat pada gambar 2. yang 

didominasi oleh batuan beku andesit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Stratigrafi Daerah Penelitian (Gafoer et 

al.1993, Modifikasi Penulis) 

 

Studi yang dilakukan berfokus batuan beku andesit 

yang merupakan bagian dari Formasi Kikim. Batuan 

andesit pada daerah penelitian terbagi atas dua jenis 

andesit berdasarkan tahap pembentukannya yaitu lava 

andesit dan breksi autoklastik. Lava andesit terbentuk 

pada periode awal pembentukan dengan ciri tekstur 

batuan yang lebih halus dengan kristal mineral yang lebih 

besar serta adanya kehadiran struktur kekar pada batuan 

(Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Singakapan Lava Andesit pada Daerah 

Penelitian 
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 Breksi autoklastik merupakan andesit yang terbentuk 

pada periode akhir dengan tekstur yang lebih kasar dan 

mineral yang lebih halus. Breksi autoklasti ini terbentuk 

pada saat air laut mulai naik (mulai terjadinya transgresi) 

dan material laut mulai mengisi cekungan sehingga 

pendinginan magma terjadi begitu cepat akibat air laut 

yang menimpanya (Gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Kenampakan Breksi Autoklastik pada Lokasi 

Penelitian. 

 

Batuan andesit ini diinterpretasikan bersumber dari 

gunungapi Garba yang terbentuk pada pra-tersier selama 

late Jurassic – Early Cretaceous sebagai gunung api yang 

terdekat pada lokasi penelitian. Pada periode itu terjadi 

pergerakan blok woyla ke arah timur laut dan 

mengakibatkan terjadinya proses subduksi antara 

Lempeng Woyla dengan Sundaland (Lempeng Samudera) 

dengan arah pergerakkan lempeng N 30o E (Pulonggono, 

1992) yang menyebabkan sundaland menyusup ke bawah 

dari Blok Woyla. Hasil dari subduksi tersebutlah yang 

menyebabkan terbentuknya gunung api garba. Batuan 

andesit mulai terbentuk pada Paleosen – Miosen sebagai 

hasil dari aktifitas vulkanik yang merupakan kelanjutan 

dari proses collision pada periode sebelumnya dengan 

arah lempeng dan subduksi utara-selatan (Pulonggono, 

1992). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berupa pemetaan geologi pada luas 

daerah 5km x 5km. Penelitian dilkukan dengan beberapa 

metode seperti; (1) survey lapangan yang bertujuan untuk 

mencari tahu keadaan sekitar lokasi penelitan, 

menyiapkan peralatan yang sekiranya diperlukan selama 

pemetaan serta tahapan studi pustaka dan studi geologi 

regional yang dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mempelajari literatur dari penelitian terdahulu yang 

berkaitan   dengan  studi  penelitian. (2) pemetaan  dan 

pengambilan   data    lapangan,    dilkukan    pada   daerah  

 

penelitian untuk melihat dan mempelajari secara langsung 

keadaan geologi, jenis batuan, dan morfologi daerah 

penelitian serta pengambilan sampel batuan. (3) Analisa 

Laboratorium, berupa analisa petrologi yang dilakukan 

terhadap sampel batuan andesit, dan (4). Tahapan kerja 

studio, berupa berupa pengolahan data yang di dapat di 

lapangan dengan hasil keluar berupa peta dan model-

model geologi (Gambar 5). 

 

 

Gambar 5. Diagram Alur Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Daerah penelitian merupakan daerah dengan 

keterdapatan batuan beku andesit yang melimpah. Oleh 

karena itu, sangat menarik untuk di jadikan fokus utama 

dalam penelitian. Batuan andesit berasal dari hasil 

kegiatan gunungapi, dan diendapkan pada lingkungan 

darat. Analisis petrografi bertujuan untuk mengetahui 

batuan asal yang terdiri dari mineralogi, tekstur dan jenis 

ubahan berdasarkan himpunan mineral yang hadir dalam 

batuan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan didapatkan 

tujuh titik pengamatan yaitu pada LP15, LP21, LP30, 

LP43, LP45, LP50 dan LP51 (Gambar 6). Secara 

megaskopis andesit pada daerah penelitian berwarna abu-

abu kehitaman, sebagian telah mengalami ubahan lemah - 

kuat sehingga warnanya berubah menjadi abu-abu 

kehijauan. Secara umum andesit ini memperlihatkan 

kenampakan struktur masif dan sebagian telah 

terkekarkan (lebar 1-2 mm). Andesit pada daerah 

penelitian ini tersusun atas komposisi mineral yang terdiri 

dari plagioklas, piroksen, k-feldspar, kuarsa, dan mineral 

opak serta sebagian telah mengalami ubahan 

menghasilkan himpunan mineral sekunder berupa klorit, 

serisit dan mineral lempung. 
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Gambar 6.  Kenampakan Komposisi Mineral Pada 

Sayatan Andesit 

 

Berdasarkan hasil analisa petrografi menunjukkan 

bahwa andesit ini mempunyai tekstur inequigranular. 

mineral penyusun batuan berbutir halus hingga sedang 

(0,1– 2mm). Kandungan mineral penyusun andesit pada 

daerah telitian didominasi oleh mineral plagioklas yang 

menempati lebih dari 50% dari kandungan mineral 

lainnya. Plagioklas berperan sebagai fenokris dan massa 

dasar pada batuan yang di temukan sebagai mineral-

mineral kecil (mikrolit). mikrolit plagioklas tersusun 

menbentuk tekstur bersusun sejajar yang biasa disebut 

trachytic (Gambar 7) yang dapat mengindikasikan batuan 

andesit pada daerah penelitian terbentuk dari aliran lava 

(raymond, 1984). Plagioklas ini memperlihatkan 

kembaran carlsbad-albite dan berwarna keruh sebagai 

akibat dari ubahan mineral menjadi mineral primer berupa 

klorit, kalsit dan mineral lempung. plagioklas ini memiliki 

sudut pemadaman miring dan berukuran butir 0,02 – 2 

mm.  

 

Gambar 7. Sayatan Andesit yang memperlihatkan 

komposisi mineral dan tekstur Trachytic  

 

Mineral K-Felspar (sanidin) biasanya hadir bersama 

dengan kuarsa pada batuan. K-Felspar sebagian terubah 

menjadi mineral klorit dan kalsit serta hadir sebagai 

mineral mineral kecil pada sayatan sehingga tidak terlihat 

pada sayatan. Piroksen berukuran 0,05 – 1,5 mm, 

berbentuk subhedral-anhedral. hampir piroksen, berwarna 

hijau muda pucat, abu-abu pucat dengan relief sedang, 

dan berbentuk subhedral – anhedral dengan ukuran 0,05-

1,3 mm. Mineral opak berwarna hitam dengan dan 

berukuran  0,05-0,1mm hadir sebagai inklusi pada 

piroksen. 

Pembentukan atau pengisian komposisi penyusun 

batuan andesit tersebut terjadi secara berangsur. Mineral 

pertama yang terbentuk berupa mineral plagioklas yang 

terbentuk pada suhu 12000-6000, pada plagioklas terbagi 

pada fenokris dan mikrolit hal ini membuktikan adanya 

fase penurunan suhu secara signifikan menyebabkan 

terbentuknya mineral plagioklas berukuran kecil. Lalu 

pada suhu 9000-7000 terbentuk mineral piroksen, 

kemudian dilanjutkan mineral k-feldspar pada suhu 6000-
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3000, setelah itu mineral kuarsa terbentuk pada suhu 6000-

1000 (Deret Bown). Pada sayatan ini hampir seluruh 

mineral plagioklas tertambat pada massa dasar dan 

fenokris dengan jenis andesin yang menunjukkan bahwa 

massa dasar dan fenokris kaya akan sodium sehingga 

temperature pembentukan tidak terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan dominasi Kristal berukuran kecil. di 

sayatan ini sebagian mineral mengalami ubahan mineral 

serisit dan klorit. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Andesit pada lokasi penelitian terdiri dari lava andesit 

dan breksi autoklasik 

2. Andesit pada daerah penelitian tersusun atas 

komposisi mineral berupa plagioklas, k-feldspar, 

piroksem, kuarsa dan opak. 

3. Plagioklas pada sayatan petrografi berperan sebagai 

firoksen dan massa dasar yang membentuk testur 

Trachytic.  

4. Batuan andesit pada daerah penelitian 

diinterpretasikan bersumber dari gunungapi Garba 

sebagai gunung api terdekat dengan lokasi penelitian. 
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ABSTRACT: Garba Formation is one of Jura-Cretaceous basement that play a role in estabilishment tectonic concept of 

of Sumatra island. The location area in Mehanggin Village, South Oku, South Sumatra with research object is Granit 

Garba Formation. The study aims to offer an overview granite character of the Garba Formation, analyze the evolving 

geological structures as well as implicate the potention of the fracture basement reservoir. Research methods is geological 

mapping methods, petrographic analysis and rock geochemistry, structural methods with scanline. Petrographic analysis 

shows the structure and texture of minerals feldspar and plagioclase has been changed into sand of clay. XRD analysis 

illustrates the presence of monmorilonite, kaolinite, smectite and illite minerals belonging to the argilic alteration type. 

XRF analysis is included into the granite type S peralumina with affinity magma high alkali-calc series. Structual analysis 

is measuring in 2 location of  fault-related fracture systems, i.e Petinggi Fault with NW-SE trend  is result orientation 

average (N220oE and N240oE), and Sanggur fault NE-SW trend is result orientation average (N125oE and N150oE). The 

results of the analysis describe altered granite to clay sand, resulting in porosity and permeability of rocks as hydrocarbon 

reservoirs. Average fracture aperture (0,3-6mm) and average fracture spacing (6-30cm) is represented that high structural 

intensity its results in secondary porosity with various directions. Thus, it is expected that the Granite Garba can become 

the future potential of  oil and gas in Indonesia. 

 

Keywords: Basement, Geochemistry, Granit, Petrography,  Petroleum, Structural. 

 

ABSTRAK: Formasi Garba merupakan salah satu batuan dasar berumur Jura-Kapur yang berperan dalam konsep tektonik 

dari pembentukan Pulau Sumatra. Daerah penelitian berada di Desa Mehanggin, Oku Selatan, Sumatera Selatan dengan 

objek penelitian berupa Formasi Granit Garba. Tujuan penelitian adalah untuk memberi gambaran tentang karakter 

litologi Granit Garba, menganalisis struktur geologi yang berkembang serta mengimplikasikan potensi fractured 

basement reservoir. Metode penelitian berupa pemetaan geologi, analisa petrografi, XRD, XRF, pengukuran struktur 

geologi dengan metode scanline. Analisa petrografi menunjukan bahwa struktur dan tekstur mineral feldspar dan 

plagioklas telah terubah menjadi pasir dan lempung. Analisa XRD menggambarkan bahwa kehadiran mineral   

monmorilonit, kaolinit, smektit dan illit termasuk dalam tipe alterasi argilik. Analisa XRF menjelaskan bahwa batuan 

termasuk dalam Granit tipe S peralumina dengan afinitas magma kaya akan alkali-calc series. Analisa struktur dilakukan 

dengan 2 lokasi pengukuran pada sistem kekar yang berelasi dengan sesar, yaitu Sesar Petinggi berarah Baratlaut-

Tenggara menghasilkan rata-rata orientasi kekar N171oE /73o and N84oE /72o, dan Sesar Sanggur berarah Baratlaut-

Tenggara menghasilkan rata-rata orientasi kekar N268oE/33E and N330oE/42. Granit yang telah teralterasi menghasilkan 

porositas dan permeabilitas pada batuan sebagai reservoar hidrokarbon. Nilai Aperture pada zona Sesar Petinggi berkisar 

0,3mm-4cm dan spasi 3cm-35cm dan di zona Sesar Sanggur nilai aperture 0,2mm-5cm dan spasi 4-30cm. Dari nilai 

tersebut dapat diasumsikan bahwa granit garba memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Selain itu, Intensitas 

struktur yang tinggi ini menghasilkan porositas sekunder dengan arah tegasan yang beragam atau kekar telah terotasi yang 

tentunya akan menghasilkan produktivitas kekar sebagai reservoar.  Maka, diharapkan bahwa Granit bisa menjadi potensi 

reservoir pada minyak dan gas kedepannya. 
 

Kata kunci : Batuan induk, geokimia, granit, petrologi, hidrokarbon, struktur. 
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PENDAHULUAN 

 

Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di 

Indonesia terus dilakukan namun tak diimbangi dengan 

penemuan-penemuan cadangan baru. Metode eksplorasi 

baru pun terus dikembangkan salah satunya pada batuan 

dasar (Basement). Hingga tahun 2015, hanya 3 lapangan 

penghasil minyak dan gas dengan reservoir berupa 

basement, yaitu Lapangan Dayung di Cekungan Sumatera 

Selatan, Lapangan Jatibarang di Cekungan Jawa 

Baratlaut, dan Lapangan Beruk di Cekungan Sumatera 

Tengah (Syarif dkk, 2015). 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

Granit Garba berdasarkan analisa struktur dan petrologi 

(XRF, XRD, dan petrografi). Lokasi penelitian berada di 

Desa Mehanggin, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi 

Sumatera Selatan (Gambar 1). Fokus penelitian berupa 

batuan granit dari Formasi Garba. 

 Batuan granit merupakan salah satu batuan basement 

di Cekungan Sumatera Selatan (Tamtomo, 2006) yang 

berumur Kapur akhir. Satuan batuan ini melampar luas di 

lokasi penelitian daerah Muaradua dengan ciri batuan 

yang memiliki warna putih, kristal faneritik, memiliki 

komposisi mineral felsic (kuarsa, feldspar dan plagioklas 

dan terdapat beberapa fracture. Fracture pada batuan 

granit merupakan fokus penelitan untuk mengetahui 

hubungan karakteritik batuan granit terhadap peran 

basement resevoar di daerah Muaradua. 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian berada di Desa Mehanggin 

Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. 

 

GEOLOGI LOKASI PENELITIAN 

 

Secara tektonik daerah Muaradua, desa Mehanggin 

terbentuk pada Kapur tengah hingga Kapur akhir akibat 

proses collosion antara Blok Woyla dengan Blok 

Sibumasu (Barber & Crow, 2005) dengan litologi batuan 

granit formasi Garba. Pulonggono (1992) menyatakan 

bahwa Cekungan Sumatera Selatan dipengaruhi 3 fase 

tektonik, diataranya awal Jura hingga Kapur akhir yaitu 

terjadinya compression yang berarah N30oW, lalu pada 

Kapur akir hingga Tersier terjadinya fase tension yang 

berarah utara-selatan dan pada Miosen tengah hingga 

sekarang terjadinya fase kompresi yang berarah 

baratdaya-timurlaut N6zE. 

Formasi yang terdapat pada daerah penelitian adalah 

Formasi Garba, Formasi Insu Garba, Formasi Kikim, 

Formasi Kikim Cawang, Formasi Talangakar dan 

Formasi Ranau. Kemudian struktur yang berkembang 

berupa Sesar Petinggi dan Sesar Sanggur.  (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Peta Geologi Daerah Penelitian. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dilakukan yaitu terbagi 

menjadi 2 bagian, diantaranya, observasi lapangan, studio 

dan analisa laboratorium. Analisa lapangan yaitu 

melakukan pengambilan data primer seperti melakukan 

pemetaan geologi 5x8km skala 1:25.000 , pengambilan 

sampel batuan dan melakukan pengukuran kekar-kekar 

dengan metode scanline, yaitu 10 meter persingkapan di 

3 zona. Pengukuran kekar dilakukan pada 3 zona sistem 

kekar yang berelasi dengan Sesar, yaitu sesar Petinggi, 

dan sesar Sanggur. Pengukuran kekar untuk mendapatkan 

atribut kekar seperti kedudukan, aperture dan spasi.  

Dari sampel yang diambiil dilapangan, maka 

dilakukan analisa laboratorium, yaitu analisa petrografi 

sebanyak 19 sampel untuk mengetahui karakteristik 

batuan granit berdasarkan sifat fisik dan optisnya. Dalam 

penamaan batuan dari sifat optisnya mengunakan 

kalsifikasi IUGS, Analisa XRD sebanyak 5 sampel untuk 

mengetahui jenis mineral yang sebagian telah terubah 

menjadi sekunder, dan Analisis XRF (X-Ray 
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Fluorescence) sebanyak 6 sampel untuk mengetahui 

unsur-unsur kimia pada batuan. 

 

PETROLOGI BATUAN GRANIT 

 

Batuan granit secara megaskopis memiliki ciri 

bewarna putih hingga merah muda, dengan ukuran kristal 

yang fanerik, dengan tekstur yang massive (Gambar 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Foto singkapan batuan granit (kanan) dan 

Handspacement (kiri). 

 

Analisa Petrografi 

 

Kenampakan petrografis dari jenis granitoid yang berada 

di Desa Mehanggin  (Gambar 4) memiliki ukuran kristal 

0,5-4 mm, denagn tekstur faneritik dan kristalisasi 

holokristalin. Komposisi mineral dalam batuan tersebut 

umumnya terdiri atas kuarsa (36%), k-feldspar (20%), 

biotit (10%), hornblende (5%), plagioklas (9%) dan 

piroksin (10%) dan beberapa mineral sekunder seperti 

klorit (4%),opaq (2%) dan serisit (3%) yang 

kelimpahannya kurang dari 10%. Berdasarkan 

normalisasi terhadap persentase komposisi kuarsa, 

alkaline feldspar dan plagioklas sesuai dengan IUGS, 

granit di Desa Mehanggin memiliki nama petrografi 

Granit. Struktur dan tekstur mineral feldspar dan 

plagioklas telah terubah menjadi pasir dan lempung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kenampakan sayatan tipis Granit Garba dilihat 

dari mikroskop polarisator.  

 

Analisa XRD  

 

Hasil analisa mengambarkan himpunan-himpunn 

mineral seperti illte, klorite, monmorilolit yang 

menyatakan bahwa daerah tersebut telah mengalami 

ubahan dengan zonasi alterasi argilik dengan nilai LOI 

diatas 2,5%. Hal ini juga menjelaskan bahwa batuan 

tersebut memiliki porositas yang tinggi dikarenakan 

kondisi batuan yang tidak massive dan berbutir. 

Berdasarkan analisa XRF mengambarkan bahwa unsur-

unsur kimia yang berada pada sebagian batuan telah 

mengalami ubahan. 

 

Analisa XRF 

 

Hasil analisa geokimia dari 13 sampel batuan granit 

lokasi penelitian ditunjukkan pada tabel 1. Secara umum 

granit memiliki senyawa oksida utama SiO2 berkisar 

46,89-79,13wt.%, Al2O3 12-13,93 wt.%, Fe2O3 1 

wt.%,20-9,93 wt.%,  CaO 1,104-1-,04 wt.%,  MgO 

0,0672-7,02 wt.%,  Na2O 0,0289-4,27 wt.%, K2O 1,08-

4,99 wt.%,  TiO2 0,285-0,169 wt.%,  P2O5 0,0606-0,152 

wt.%. Dan nilai LOI yang hampir mencapai angka 5, 

artinya batuan granit ini telah mengalami alterasi dengan 

pengkayaan mineral silika. Selain itu analisa XRF ini juga 

bertujuan untuk mengetahui tipe dari granit pada daerah 

penelitian. Batuan granit pada daerah penelitian menurut 

klasifikasi Chappell dan White, 1974 menunjukkan 

bahwa batuan di daerah telitian termasuk kedalam granit 

tipe-S peralumina yang  (Gambar 5). Hal ini didapatkan 

dari perbandingan nilai mol A/CNK (Al2O3/ Na2O+ 

K2O)(molar) >1 menunjukan bahwa molekul-molekul 

alumina lebih besar dari molekul-molekul potassium (K), 

Soda (Na) dan lain (Ca). 

 Granit tipe-S (Sedimentary) itu sendiri merupakan  

granit yang terbentuk dari batuan sedimen ataupun hasil 

metamorfisme yang memiliki kandungan A/CNK >1,1 

mengindikasikan source rock berupa batuan sedimen atau 

protolith kerak (supracrustal protolith), (Chappel & 

White, 1974, Chappel & Stephen,1988). Selain itu untuk 

menentukan tipe-tipe dari granit juga dapat dilihat dari 

saturasi aluminanya dan mineral oksidanya. Tipe granit 

berdasarkan saturasi aluminan terbagi menjadi 3 jenis 

yaitu peraluminous, metaluminus, peralkaline.  

Dan pada daerah penelitian termasuk kedalam tipe 

peraluminous yang merupakan tipe granit dengan 

kandungan mol Al2O3 yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan kandungan oksida CaO, K2O dan 

Na2O ( A/CNK > 1) sehingga tipe ini juga termasuk ke 

tipe-S. 

 

Tabel 1. Hasil analisis XRF oksida utama (dalam wt.%) 

di Bukit Ajan desa Mehanggin dan Sekitarnya, Muaradua, 

Sumatera Selatan, Indonesia. 
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Gambar 5. Diagram afanitas magma granitoid di Bukit 

Ajan dan Desa Petinggi (Rollinson, 1993) 

 

Analisa Struktur 

 

Lokasi penelitian termasuk dalam Barisan Zone yang  

terangkat akibat fase orogeni plio-pleistosen (de Coster, 

1974). Fase ini menghasilkan reaktivasi struktur yang dari 

awalnya struktur produk  dari tektonik tensional. 

Pengukuran struktur dengan metode scanline (10 meter) 

dilakukan pada 2 zona sistem kekar yang berelasi dengan 

sesar (Gambar 2)  diantaranya Sesar Petinggi dan Sesar 

Sanggur. 

 

Sesar Petinggi. 

Sesar ini berada di (lokasi di peta) yang terklasifikasi 

sebagai Thrust slip fault (Gambar 6a). Klasifikasi 

penamaan sesar mengacu pada diagram Rickard (1972). 

Kedudukan umum kekar yang didapat berkisar N171oE 

/73o and N84oE /72o (Gambat 6b). Kemudian aperture 

berkisar 0,3mm-4cm dengan nilai paling banyak yaitu 

0,3mm (Gambar 7). Jarak antar kekar atau spasi berkisar 

3cm-35cm (Gambar 8). 

 

 
 

Gambar 6. (a) stereografis dari Thrust slip fault (b)          

Kedudukan umum kekar yang diplt dalam rose diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik nilai apeture kekar pada sesar Petinggi 

dengan nilai paling tinggi pada 0,3mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik nilai spasi pada sesar Petinggi dengan 

nilai paling tinggi pada sapasi 24 cm.  

 

Sesar Sanggur. 

Berdasarkan klasifikasi Rikard (1972), Sesar Sanggur 

merupakan Normal Left Slip Fault (Gambar 9a). 

Kedudukan umum kekar bernilai N268oE/33E and 

N330oE/42 (Gambar 9b). Aperture kekar berkisar antara 

0,2mm-5cm (Gambar 10) dan jarak antar kekar yang 

didapat berkisar 4-30cm (Gambar 11). 

 

 

 

 

LP R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 LP 40A LP 57 LP 96

SiO2 64,13 73,28 64,48 65,31 62,15 62,28 56,46 62,28 68,06 61,76 52,70 70,20 67,75

Al2O3 19,68 15,24 22,29 20,85 23,38 22,62 26,93 22,77 19,24 21,86 13,88 12,10 13,77

Fe2O3 3,33 1,18 1,94 2,44 3,11 3,29 3,87 2,97 2,3 4,61 8,61 2,36 3,11

CaO 0,0743 0,121 0,0311 0,505 0,641 0,314 0,0246 0,113 0,847 0,417 6,45 1,52 2,85

MgO 0,424 0,143 0,127 0,378 0,432 0,362 0,167 0,206 0,247 0,325 9,92 0,969 2,45

Na2O 0,524 1,81 0,0983 0,757 1,14 0,983 0,0712 0,717 2,33 1,34 4,10 3,34 4,24

K2O 4,53 3,76 4,82 4,29 3,62 4,24 2,91 4,59 3,96 3,65 1,32 4,99 3,78

LOI 6,55 3,61 5,62 4,92 5,38 6,05 9,04 5,54 2,8 5,52 2,22 1,08 0,95

Total 99,24 99,14 99,41 99,45 99,85 100,14 99,47 99,19 99,78 99,48 99,20 96,56 98,9

GRANIT

m/m%

Unsur

Aperture 

Ju
m

la
h

 

Spasi 
Grafik 

Ju
m

la
h

 

Aperture 

b. a. 



 
Granit Garba Charcaterixation based on Petrographic and Structural Analyze 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. (a) stereografis dari Reverse Left Slip Fault 

(b) Kedudukan umum kekar yang diplot dalam rose 

diagram 

 

Gambar 10. Grafik nilai aperture kekar Pada sesar 

Sanggur dengan nilai paling tinggi Pada  1cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik nilai spasi pada sesar Sanggur dengan 

nilai paling tinggi pada sapasi 27 cm. 

 

Implikasi Terhadap Potensi Reservoar 

Pada awalnya batuan beku tidak memiliki porositas 

maupun permeabilitas. Namun akibat proses geologi 

seperti alterasi dan deformasi struktur menghasilkan 

porositas sekunder. Berdasarkan analisa petrografi, 

struktur dan tekstur mineral feldspar dan plagioklas telah 

terubah menjadi pasir dan lempung yang dapat 

menghasilkan porositas baru pada Granit Garba. 

Intensitas struktur yang tinggi menghasikan kekar 

yang juga menghasilkan porositas sekunder. Sircar (2004) 

menjelaskan bahwa parameter permeabilitas dan 

porositas batuan yang baik memiliki aperture yang 

bernilai 0,4 sampai 1,1 m dan spasi kekar yang bernilai 

0,3-8mm. Pada zona Sesar Petinggi nilai aperture paling 

banyak 0,3mm dan spasi paling banyak yaitu 24cm, zona 

Sesar Sanggur nilai aperture paling banyak 1cm dan spasi 

27cm. Maka, dapat dikatakan bahwa ketiga zona tersebut 

memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. 

Guttormsen (2010) juga telah membuat grafik 

produktivitas kekar pada batuan dasar metasedimen 

Sumatera (Gambar 15). Diantara 2 faktor seperti jenis 

litologi dan karakter tegasan utama, Komposisi Granit 

Garba terdiri dari mineral felsik. karakteristik tekanan 

batuan telah terotasi diperlihatkan dari bermacam arah 

umum kekar yaitu baratlaut-tenggara dan timurlaut-

baratdaya. Maka dapat diasumsikan bahwa Granit Garba 

memiliki produktivitas kekar yang tinggi sebagai 

reservoar. 

 

Gambar 15. Diagram Produktivitas Kekar Pada Batuan 

Dasar Metasedimen di Sumatera (Guttormsen, 2010). 

KESIMPULAN 

Karakteristik Granit Garba yang berumur 

Mesozoikum telah teralterasi dan telah megalami 

deformasi struktur yang kuat. Terubahnya mineral 

menjadi pasir dan lempung pada granit diharapkan 

menghasilkan porositas pada batuan. Hadirnya struktu 

geologi berupa sesar dan kekar juga menghasilkan 

porositas sekunder. 

Penelitian hanya mencakup karakter granit yang 

diharapkan dapat menjadi reservoar minyak dan gas 

kedepannya. Penelitian ini tidak menyinggung tentang 

minyak dan gas yang terkandung didalam granit. Hal ini 

membutuhkan eksplorasi lebih detail seperti geofisika dan 

pemboran. 

 

 

b. a. 

Ju
m

la
h

 

Aperture 

Spasi 
Grafik 

Ju
m

la
h

 



 
Rima Wardhani, et al. 

272 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Barber, A.J., M.J. Crow and J.S. Milsom., 2005. 

Sumatera: Geology, Resources, and Tectonic 

Evolution. Geological Society Memoir No. 31.  

Guttormsen, Joel., 2015. Naturally Fractured basement 

reservoirs: using south sumatra to 

characterize the challenges of exploring and 

exploiting fracture basement reservoirs. 

Proceeding of Indonesian Petroleum 

Association, 2015. 

Pulunggono, A. dan Cameron, N.R. 1984. Sumatran 

Microplates,Their Characteristics and Their 

Role in the Evolution of the Central and South 

Sumatra Basins. Proceedings Indonesian 

Petroleum Association (IPA) 13th Annual 

Convention.1993. hal : 121-143. 

Rollinson, H.R. 1993. Using Geochemical Data: 

Evaluation, Presentation, Interpretation: 

Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd, 

Singapore.1993. 

Sircar, Anirbid. 2004. Hydrocarbon production from 

fractured basement formations: Current 

Science, Vol. 87, Hal: 1-4.No. 2.25 July 2004.  

 

Syarif, M. Nurisman., M. Reza Pahlevi., dan Ayyub 

Shabir Annas. 2015. Basement Reservoir Play 

Concept And Its Potential In Western 

Indonesia. Proceeding of Indonesian 

Petroleum Association, 2015. 

Tamtomo, B., Yuswar, I., dan Widianto, E. 2006. 

Transgressive Talang Akar Sands Of The 

Kuang Area, South Sumatra Basin: Origin, 

Distribution And Implication For Exploration 

Play Concept. Proceedings of an International 

Conference on Petroleum Systems of SE Asia 

and Australasia, 1997. 

 



 

273 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

PEMETAAN DAN PERHITUNGAN CADANGAN BATU ANDESIT DI BAKAUHENI, 

LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR DI WILAYAH 

BAKAUHENI DAN SEKITARNYA 
 

Ahmad Zaenudin1, Nandi Haerudin1, Yoga Aribowo2, Rustadi1 

 

1)Teknik Geofisika, FT, Universitas Lampung, Lampung 35145 
2)Teknik Geologi, FT, Universitas Diponegoro, Semaran, Jawa Tengah 

Email: zaenudin7209@gmail.com 

 

 

 

ABSTRAK: Sumberdaya batuan merupakan modal dasar untuk pengembangan infrastruktur wilayah, salah satunya 

adalah batuan andesit. Untuk mengetahui potensi dan cadangan pada tambang batu andesit, telah dilakukan  pengamatan 

atau pemetaan geologi baik dari posisi sebaran dan perhitungan cadangan batu andesit di Wilayah Bakauheni. Telah 

dilakukan pemetaan geologi, pengambilan sampel dan perhitungan cadangan di Bakauheni, Lampung Selatan dan 

sekitarnya. Perhitungan cadangan menggunakan metode kerucut terpancung. Perhitungan didapatkan luasan dan 

volumetrik batuan andesit sebesar 129,253,297m3 di  5 lokasi disekitar Bakauheni. Dari uji sifat fisika menunjukan 

densitas batuan andesit antara 2,59-2,86 gram/cm3, dan kuat tekan ultimate 1.200 kg/cm2, yang dapat dikatagorikan 

bahan pondasi bangunan sedang. Cadangan dan kualitas batu andesit tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

pembangunan infrastruktur di Wilayah Pengembangan Strategis Bakauheni dan sekitarnya.  

 

 

Kata Kunci: andesit, kerucut terpancung, Bakauheni 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberadaan dan peran batu andesit dalam kehidupan 

manusia semakin dibutuhkan sehingga diminati industri. 

Batu andesit merupakan salah satu bahan galian industri 

yang sangat berperan dalam pembangunan negara 

indonesia saat ini. Batu andesit digunakan sebagai 

material utama dalam pembangunan. Maka dari itu untuk 

mengetahui potensi dan cadangan pada tambang batu 

andesit, diperlukan pengamatan atau pemetaan geologi 

baik dari posisi sebaran dan perhitungan cadangan 

batu andesit tersebut. 

Di KSN Selat Sunda saat ini (2015-2019) sedang 

dilakukan Program Wilayah Pengembangan Strategis 

(WPS), dengan mengembangkan Pusat Pertumbuhan 

Terpadu: Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-

Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT) dari 

Kementerian PUPR, dengan memadukan pengembangan 

wilayah industri dengan pelabuhan dan interkonekasi 

regional, salah satunya dengan dibangunnya jalan tol 

MBBPT, sepanjang 530 km, pengembangan jalan akses, 

pengembangan pelabuhan, dan pemukiman. Di Bandar 

Lampung sedang dibangun ruas jalan tol Bakauheni-

Terbanggi Besar sepanjang 138 km, pengembangan ruas 

jalan tol akses pelabuhan Merak Mas, penyediaan 

perumahan di Bandar Lampung, dan pengembangan 

Pelabuhan Panjang. Kesemua ini membutuhkan bahan 

baku batuan non logam, khususnya andesit. Andesit 

sebagai bahan baku split/kerikil merupakan komposisi 

campuran material terbanyak (40%) dari campuran beton.  

Makalah ini akan memaparkan pemetaan potensi 

batuan andesit di sekitar Bakauheni, Lampung Selatan. 

Hasil pemetaan ini, dapat dijadikan acuan ketersediaan 

batuan andesit untuk pembangunan insfrastruktur di 

MBBPT, khususnya Bakauheni. 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Gunung berapi Kuarter yang terdapat di sepanjang 

busur Sunda dan Banda dari Indonesia adalah contoh yang 

terkenal dari vulkanisme terkait subduksi. Selat Sunda 

menandai transisi dari depan ke subduksi miring, dan 

ditafsirkan sebagai daerah perluasan yang merupakan 

hasil gerak arah barat laut dari irisan busur yang terletak 

di antara parit dan Sistem Sesar Sumatera (Barber et al., 

2005). Secara tektonik dan topografi daerah ini sangat 

kompleks. Menurut Ninkovich (1976) dalam Barber et al. 

(2005) pembukaan selat adalah hasil dari rotasi searah 

jarum jam di Sumatera sekitar 20˚ di sekitar sumbu yang 

terletak di dekat Selat Sunda sejak Akhir Miosen. Salah 
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satu produk tektonik dan vulkanik adalah batuan beku, 

sebagai batuan intrusif (plutonik) maupun ekstrusif dari 

magma yang mendingin. Salah satu batuan intrusif ini 

adalah andesit yang ditemukan di Sumatera Bagian 

Selatan.  

Geologi daerah Bakauheni dan sekitarnya relatif lebih 

sederhana, 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.  

 

 

METODE PERHITUNGAN SUMBERDAYA 

 

Secara ringkas perhitungan sumberdaya dimanfaatkan 

untuk : (1) ukuran kuantitas (tonase) dan kualitas sumber 

daya, (2) distribusi ruang (spatial) dan model 3-dimensi 

sumber daya, (3) perkiraan umur tambang, dan (4) batasan 

ruang penambangan (pit limit). Perhitungan sumberdaya 

memberikan taksiran, model dan besar sumberdaya 

berdasarkan analisa dan interpretasi data dengan ketelitian 

tertentu.   

 Metode yang umum digunakan dalam menghitung 

sumberdaya bahan galian adalah metode Penampang 

/cross-section dengan pendekatan kerucut terpancung 

(Heriawan, dkk, 2003). Rumus Kerucut Terpancung 

menggunakan persamaan berikut :  

 

 𝑉 =
𝐿

3
(𝑆1 + 𝑆2 +  √𝑆1. 𝑆2) 

 

dimana : V = volume; S = jarak antara S1 dan S2; S1 = 

luas penampang atas, dan S2 = luas penampang alas. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

PEMETAAN GEOLOGI 

 

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. 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. 

Titik-titik survey diperlihatkan seperti pada Gambar 1. 

Pada titik-titik survey tersebut diambil sampel batuan 

untuk di uji di laboratorium.  

Secara umum di Bakuheni dijumpai 3 jenis litologi 

dominan, yaitu :  

(a) 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.  

(b) Batupasir tufan. Batupasir tufan dan tuf dijumpai di 

sekitar gunung pancung, sekitar 1km sebelah utara 

Bakauheni. Karakteristik batupasir tufan yaitu warna 

abu-abu cerah, berlapis tebal dengan perlapisan 30cm 

hingga > 1 meter, tekstur klastik, sortasi baik, struktur 

sedimen graded bedding, ukuran butir 0,1-1 mm, 

kekerasan sedang-lunak.  

(c) 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.  

 

PERHITUNGAN LUAS DAN VOLUMETRIK 

BATUAN ANDESIT 

 

Perhitungan volume menggunakan metode kerucut 

terpancung, dengan data elevasi yang diekstrak dari data 

DEM (Digital Elevation Model). Perhitungan dilakukan 

secara komputasi menggunakan software Surfer 10, 

Encom Discover 2013 dan Global Mapper 15. 

Perhitungan volume dilakukan terhadap satuan – satuan 

yang dianggap potensial secara geologi ekonomi. 

Ekstraksi elevasi dari DEM dilakukan untuk membuat 

peta topografi/kontur untuk perhitungan luas penampang 

dan volume antar interval kontur (Gambar 2).  
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Gambar 1. Lokasi titik pengamatan dan pengambilan 

sampel batuan di Bakauheni  dan sekitarnya 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Gambar 2. Perhitungan  luas dan volume antar interval 

kontur (a) peta kontur/topografi, (b) 

perhitungan luas dan volume 

 

Dari data DEM area satuan dapat diekstrak data kontur. 

Dasar perhitungannya yaitu volume antar interval kontur 

yang diakumulasi dari elevasi terendah hingga elevasi 

tertinggi hingga mendapat volume total satuan andesit 

tersebut (Tabel 1). Terdapat 5 area prosfek yang dihitung 

luasan cadangannya berdasarkan metode tersebut 

(Gambar 3). Penomoran area diurut dari yang paling 

bawah hingga ke atas. 

Tabel 1. Perhitungan luas dan volume andesit di 

Bakauheni 

 

Area 
Cut 2D Surface 

Area (sq km) 

Cut Volume 

(cubic meters) 

1 0,626141 19,843,094 

2 0,336859 14,418,276 

3 0,368001 13,664,435 

4 0,565807 21,018,450 

5 1,731498 60,309,042 

Jumlah 3,628306 129,253,297 

 

 

Gambar 3. Peta lokasi potensi andesit dan hasil 

perhitungan luas daerah Bakau dan 

sekitarnya 
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UJI SIFAT FISIKA 

Kuat tekan uniaksial pada contoh batuan merupakan 

uji sifat mekanik yang paling umum dilakukan. Penentuan 

kuat tekan uniaksial merupakan pemerian  kuat tekan 

batuan (σt ), Modulus Young (E), Nisbah Poisson (v), dan 

pembuatan kurva tegangan-regangan. Pengujiannya 

dilakukan dengan membentuk contoh batuan berbentuk 

silinder, kemudian ditekan secara bertahap, diukur 

tegangan-regangannya hingga contoh batuan tersebut  

runtuh. 

Hasil pengujian akan didapat data kuat tekan batuan 

(σc atau qu) pada contoh batuan andesit. Perbandingan 

tinggi dan diameter ukuran contoh batuan biasanya 2 

sampai 2,5 dengan luas permukaan pembebanan yang 

datar. Permukaan dibentuk halus dan pembebanan dibuat 

paralel tegak lurus terhadap sumbu aksis pada contoh 

batuan. Pada penelitian ini, selain pengujian kuat tekan 

juga dilakukan uji densitas pada setiap contoh batuan 

andesit. Keseluruhan hasil pengujian dirangkum pada 

Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Analisis Kuat tekan dan densitas batuan 

(Zaenudin, dkk, 2016) 

 

No Kode Lokasi 
Jenis 

batuan 

Kuat tekan 

ultimate (qu) 

kg/cm2 

Densitas 

(ρ) 

1 B-01 Bakauheni Andesit 1294.154 2.79 

2 B-02 Bakauheni Andesit 1125.224 2.86 

3 B-03 Bakauheni Andesit 1232.621 2.77 

4 B-04 Bakauheni Andesit 1253.924 2.74 

5 B-05 Bakauheni Andesit 1139.289 2.59 

 

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. Dengan densitas antara 2,59-2,86 

gram/cm3 yang merupakan densitas ideal sebagai bahan 

campuran beton dengan kualitas baik.  

 

KESIMPULAN 

 

 Di Bakauheni, secara umum terdiri dari 3 jenis litologi, 

yaitu andesit, batu pasir tufan dan breksi tufan. Satuan 

andesit mendominasi area pantai Timur Bakauheni.  

Dari perhitungan luas dan volume andesit menunjukan 

kuantitas yang besar, dan dari hasil pengujian  sifat 

mekanik, andesit di area Bakauheni memiliki kuat tekan 

ultimate (qu) rata-rata 1.200 kg/cm2, memenuhi kriteria 

bahan pondasi bangunan sedang. Dan densitas antara 

2,59-2,86 gram/cm3 yang merupakan densitas ideal 

sebagai bahan campuran beton dengan kualitas baik.  

Dengan kuantitas dan kualitas andesit tersebut, 

diharapakan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 

pembangunan infrastruktur di Wilayah Pengembangan 

Strategis MBBPT.  
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ABSTRACT : Land subsidence is a decrease in ground level relative to some reference points. The phenomenon of subsidence is 

experienced by many big cities of the world and Indonesia. Monitoring of land subsidence in Bandar Lampung is done by integrated 

method, that is InSAR, and microgravity. From InSAR analysis with SBAS algorithm, from 15 datasets of ALOS-PALSAR between 
2006-2011, there are indications of land subsidence in Bandar Lampung, with speeds above 5 mm / year, and highest 30 mm / year, 

and enlarged in the Gulf Coast Lampung. Land subsidence correlates with the existence of Panjang-Lampung Fault. Low anomaly of 

microgravity correlated with subsidence in the coastal part of Lampung Bay. These preliminary results need to be reinforced by other 

analyzes, so that land subsidence and its characteristics can be mapped properly and sustainably. 
 
Keyword : land subsidence, InSAR, Mircogravity, Bandar Lampung 

 

ABSTRAK : Land subsidence (penurunan tanah) merupakan penurunan muka tanah relatif terhadap beberapa titik acuan. Fenomena 

subsidence banyak dialami kota-kota besar dunia dan Indonesia. Monitoring land subsidence di Bandar Lampung dilakukan dengan 
metode terpadu, yaitu InSAR, dan Gayaberat Mikro. Dari hasil analisis InSAR dengan algoritma SBAS, dari 15 dataset ALOS-

PALSAR antara 2006-2011, ada indikasi land subsidence di di Bandar Lampung, dengan kecepatan di atas 5 mm/tahun, dan tertinggi 

30 mm/tahun, dan membesar di bagian pesisir Teluk Lampung. Land subsidence berkorelasi dengan keberadaan Sesar Panjang-

Lampung. Anomali Bouguer gayaberat mikro rendah berkorelasi dengan subsidence di bagian Pesisir Teluk Lampung.  Hasil awal ini 
perlu dipertegas dengan analisa lain, agar land subsidence dan karakteristiknya dapat dipetakan secara baik dan berkesinambungan.  

 

Kata kunci : land subsidence, InSAR, Gayaberat Mikro, Bandar Lampung 

 

 

PENDAHULUAN 

Bandar Lampung merupakan kota dengan 

pertumbuhan pesat, sebagai Kota Serambi Sumatera, kota 

besar pertama yang dilalui Jalan Lintas Sumatera yang 

menyambungkan P. Jawa dengan P. Sumatera. Jumlah 

penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2010 mencapai 

757.000 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Bandar 

mencapai 1,61% sejak 2000-2010 dan melonjak menjadi 

2,04% pada tahun 2010-2015 (BPS Prov. Lampung, 

2015). Penggunaan lahan didominasi pemukiman, disusul 

perkebunan dan ladang. Dalam dekade 1999-2010 jumlah 

industri meningkat 93,02% dan pemukiman 44%, dimana 

keduanya merupakan hasil konversi lahan kosong, rawa 

dan hutan (Utoyo, 2012).  

Penggunaan air di Kota Bandar Lampung disuplai 

dari PDAM sebesar 27% dan air sumur gali 73%. Selain 

itu Bandar Lampung dilalui oleh Sesar Panjang-Lampung. 

Sesar Panjang-Lampung telah diidentifikasi secara 

regional seperti pada Peta Geologi Lembar Tanjung 

Karang-Lampung (Mangga, dkk, 1993).  

Alih fungsi lahan, ekstraksi air tanah yang berlebihan 

dan aktifitas sesar tersebut dapat memicu terjadi land 

subsidence di Kota Bandar Lampung, seperti umunya 

kota-kota di Indonesia yang tutupan lahannya didominasi 

oleh endapan gunung api muda. Penelitian ini akan 

menujukan hasil awal metode pemetaan subsidence di 

Kota Bandar Lampung, dengan metode InSAR dan 

gayaberat mikro dalam hubungannya dengan fenomena 

tersebut.  

 

METODE-METODE PENGUKURAN LAND 

SUBSIDENCE 

Land Subsidence adalah penurunan muka tanah 

secara vertikal ke bawah pada suatu daerah karena 

perubahan yang terjadi di bawah permukaan.  Penurunan 

muka tanah ini disebabkan oleh proses alamiah maupun 

proses antropogenik (Chaussard, dkk, 2013). Land 

subsidence natural merupakan hasil isostatik sedimen, 

kompaksi natural dan aktivitas tektonik dan vulkanik. 

Subsidence antropogenik hasil dari pengurasan fluida, 
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pengambilan tanah (terowongan dan tambang), perubahan 

drainase air dipermukaan, dan penumpukan sedimen. 

Metode untuk memantau penurunan tanah, 

diantaranya  leveling, Global Positioning System (GPS), 

dan Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) 

(Fulton, 2008). Adapaun untuk pengukuran dinamika 

bawah permukaannya menggunakan Gayaberat Mikro, 

yaitu pengukuran berulang/periodik percepatan gravitasi 

bumi.  

Metode InSAR 

Synthetic Aperture Radar (SAR) adalah suatu teknik 

yang memungkinkan pencitraan dan pemantauan 

permukaan bumi secara global dengan waktu akuisisi 

berulang yang singkat (Goel, 2013). Sehingga berbagai 

daerah dapat dipelajari secara berkala dengan biaya yang 

lebih rendah. SAR dapat digunakan untuk mengetahui 

variasi topografi, perubahan dalam radiometri, dan 

deformasi permukaan dari waktu ke waktu (Goel, 2013). 

Salah satu aplikasi utama dari teknologi SAR adalah 

teknik interferometric SAR (InSAR) yang 

mengeksploitasi perbedaan fase antara dua citra SAR 

yang relevan dengan daerah penelitian (dengan posisi 

orbit dan waktu akuisisi yang berbeda) untuk 

menghasilkan parameter geofisika seperti kenampakan 

topografi atau deformasi permukaan (Casu, 2009). Small 

Baseline Subset (SBAS) adalah sekumpulan citra SAR 

dengan parpendicular baseline yang pendek serta saling 

terhubung oleh waktu. 

Metode Gayaberat Mikro 

Metode gayaberat yang dipergunakan untuk 

monitoring atau pemantauan dikenal dengan nama 

metode gayaberat mikro 4 dimensi atau gayaberat mikro 

antar waktu (time lapse microgravity). Metode ini adalah 

pengembangan dari metode gayaberat (konvesional) 

dengan menambahkan dimensi ke-empat yaitu dimensi 

waktu (Kadir, 1999). 

Metode gayaberat mikro 4 dimensi ini dicirikan 

dengan pengukuran secara berulang pada semua titik amat 

(stasiun) dengan selang waktu tertentu. Karena nilai 

perubahan anomaly sangat kecil (dalam orde mikroGal) 

maka pada pengukuran dengan metode ini diperlukan alat 

ukur (gravitymeter) yang mempunyai ketelitian tinggi. 

Monitoring dengan metode gayaberat adalah kegiatan 

untuk memantau perubahan nilai gayaberat suatu stasiun 

(titik) dengan selang waktu tertentu. Oleh karena itu untuk 

menghitung/memperoleh nilai perubahan maka 

diperlukan minimal dua kali pengukuran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengolahan data SAR menggunakan ENVI versi 5.2, 

untuk visualisasi dan operasi data raster. SARScape 

module for ENVI versi 5.2, untuk melakukan pengolahan 

data SAR. ArcGIS versi 10.3, untuk melakukan operasi 

data raster, vektor, serta representasi data. GlobalMapper 

versi 17 64-bit, untuk proses visualisasi, interpolasi dan 

pengubahan proyeksi dan format data, dan Google Earth 

Pro versi 7.1.5.1557, untuk memvisualisasikan data hasil 

penelitian pada permukaan bumi secara virtual. 

Hasil pengolahan data SAR dengan menggunakan 

teknik SBAS pada penelitian ini menghasilkan informasi 

mengenai kecepatan deformasi pada arah Line of Sight 

(LOS) di daerah Kota Bandar Lampung dengan resolusi 

data sebesar 20×20 meter. Data kecepatan deformasi pada 

penelitian ini dibatasi hanya pada daerah yang memiliki 

akurasi kecepatan < 7 mm/tahun serta koherensi temporal 

> 0,7 sesuai standar yang ditetapkan Casu (2009). Hasil 

pengolahan data SAR ditunjukan pada Gambar 1.  

Secara statistik, nilai kecepatan deformasi Kota 

Bandar Lampung secara rata-rata adalah -0,06 mm/tahun, 

yang menunjukkan secara umum daerah penelitian 

cenderung stabil (nilai deformasi mendekati 0 mm/tahun) 

(Chaussard, 2013). Walaupun secara statistik wilayah 

Kota Bandarlampung cenderung stabil, namun terlihat 

ada beberapa area yang mengindikasikan suatu penurunan 

muka tanah (area berwarna jingga – merah). Indikasi 

penurunan muka tanah di Kota Bandar Lampung secara 

spasial memiliki dua pola utama, yaitu patchy (<10 km2) 

pada daerah pesisir Teluk Lampung dan di Kecamatan 

Kemiling, serta lokal (10 – 100 km2) di bagian Timur Kota 

Bandar Lampung, yaitu di daerah Tanjungkarang Timur. 

Gambar 1 juga menampilkan hasil penampalan 

(overlaying) data geologi terhadap data kecepatan 

deformasi hasil pengukuran dengan teknik SBAS di 

wilayah Kota Bandar Lampung tersebut. Hasil analisis 

menunjukan bahwa batas litologi di wilayah Kota Bandar 

Lampung (garis putih pada Gambar 1) ternyata tidak 

berkorelasi dengan pola subsidence. Hal ini disebabkan 

karena secara regional kondisi geologi di daerah studi 

cenderung seragam, yaitu tersusun dari batuan gunungapi 

kwarter (basal, andesit, dan tuff) yang cenderung tidak 

mengalami konsolidasi. 

 



 
Analisis Land Subsidence di Bandar Lampung 

279 

 

 
 

Gambar 1. Hasil pengolahan Data InSAR dengan inversi    

SBAS 

 

Dari Gambar 1 juga dapat dianalisis, bahwa pola 

subsidence cenderung lebih tinggi pada bagian Selatan 

(daerah pesisir pantai) dikarenakan kondisi geologi 

daerah tersebut yang terdiri dari lapisan sedimen yang 

cenderung lebih tebal. Beberapa patahan (fault) yang 

berada di wilayah Kota Bandar Lampung tidak 

menyebabkan pola deformasi yang cukup kontras, tetapi 

ada segmen patahan yang terindikasi menyebabkan 

subsidence. Hal ini dibuktikan dengan hasil irisan 

penampang geologi (Gambar 2) dengan data deformasi 

pada Gambar 1 yang ditunjukan profil arah a-a’.   

Profil a – a’  (Gambar 2) merupakan irisan pada 

segmen Sesar Panjang – Lampung yang bersesuaian 

dengan arah aliran Sungai Way Halim. Zona patahan ini 

terindikasi menyebabkan subsidence di sebelah Barat. 

Tepat pada area di sekitar patahan terlihat adanya 

ketidakmenerusan kecepatan deformasi yang 

menunjukkan adanya aktivitas di zona sesar ini. 

Subsidence di daerah patahan ini didukung pula oleh 

kondisi geologi di sebelah Barat patahan yang tersusun 

dari batuan yang kurang kompak (tuff) dibandingkan 

dengan batuan di sebelah Timur (andesit – basal) yang 

kemudian menyebabkan daerah di sebelah Barat 

mengalami penurunan muka tanah. 

Hasil pengukuran gayaberat mikro di Bandar 

Lampung ditunjukan pada Gambar 3. Pengukuran 

dilakukan pada 50 titik pengukuran yang terdistribusi 

hampir merata di lokasi penelitian. Pengukuran 

menggunakan gravimeter Scintrex CG-5, sedangkan 

pengolahan data menggunakan software Oasis Montaj v 

8.4.  

Hasil pengolahan gayaberat mikro merupakan 

Anomali Bouguer untuk periode ke-1 (2017) ditunjukan 

pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 2. Model penampang geologi dan subsidence/ 

deformasi pada profil a – a’ 

 

Anomali tinggi berada di sebelah Barat dan Timur 

daerah penelitian. Anomali tinggi di Barat di duga 

berhubungan dengan batuan beku dari Gunung Betung 

dan anomali tinggi di Timur berkorelasi dengan intrusi 

granit Tanjung Bintang.   

Anomali rendah cenderung di bagian Selatan, di 

bagian pesisir Teluk Lampung. Anomali rendah yang 

kontras terlihat di Teluk Betung Barat, disekitar Bakung. 

Anomali rendah diduga berhubungan dengan batuan 

sedimen (Formasi Lampung, Qtl) yang cenderung lebih 

tebal di bagian Pesisir Teluk Lampung ini. Berdasarkan 

hasil interpretasi kualitatif metode gayaberat mikro 

memiliki kedalaman batuan dasar mencapai 4 kilometer 

(Rustadi dan Handayani, 2011).  

 

Gambar 3. Peta Anomali Bouguer Bandar Lampung 

 

KESIMPULAN 

 

 Teknik InSAR SBAS dapat menunjukan fakta awal 

akan fenomena subsidence secara praktis dan efisien. 

Tindak lanjut dengan metode gayaberat mikro dan GPS 

Geodetic dapat menjadi analisis yang lebih mendalam 

dalam mengkarakterisasi land subsidence tersebut.  
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 Land subsidence di Bandar Lampung teridentifikasi 

dengan kecepatan di atas 5 mm/tahun dan yang tertinggi 

30 mm/tahun. Subsidence terbesar cenderung terjadi di 

bagian pesisir Teluk Lampung. Hal ini berkaitan dengan 

pola Anomali Bouguer yang relatif rendah, diduga 

berkaitan dengan batuan sedimen (Formasi Qtl) yang 

cenderung tebal di bagian pesisir ini.  

 Pola subsidence di sekitar Way Halim diduga 

berkaitan dengan aktifitas sesar Panjang-Lampung. 

Secara spasial land subsidence memiliki dua pola utama, 

yaitu patchy (<10 km2) pada daerah pesisir Teluk 

Lampung dan di Kecamatan Kemiling, serta lokal (10 – 

100 km2) di bagian Timur Kota Bandar Lampung.  

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Ucapan terima kasih diberikan kepada DRPM DIKTI 

atas Hibah Penelitian Produk Terapan (PPT) 2017 yang 

telah mendanai penelitian ini, dan semua pihak yang 

terlibat dalam penelitian ini.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung, 2015, Jumlah 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Lampung 

Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2015. 

Bukhori, I. 2011. Model Estimasi Uplift dan Subsidence dari 
Hasil Ukuran GPS Menggunakan Metode Polinomial di 

Area Lumpur Sidoarjo. Surabaya: Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

Casu, F., 2009, The Small Baseline Subset Technique: 
Performance Assessment and New Development for 

Surface Deformation Analysis of Very Extended Areas, 

Cagliari: University of Cagliari. 

Chaussard, E., Amelung, F., Abidin, H., dan Sang-Hong, 2013, 
Sinking Cities in Indonesia: ALOS PALSAR Detects 

Rapid Subsidence Due to Groundwater and Gas 

Extraction, Elsevier Remote Sensing of Environment: 

128 (2013) 150–161. 
Fulton, A. 2008. Land Subsidence: What Is It and Why Is It an 

Important Aspect of Groundwater Management. 

California: California Department of Water Resources. 

Goel, K., 2013, Advanced Stacking Techniques and Applications 
in High Resolution SAR Interferometry, München: 

Technische Universität München. 

Kadir W.G.A., 1999, The 4-D gravity survey and its subsurface 

dynamics : a theoretical approach, Proceeding of 24 
HAGI annual meeting, Surabaya, 94-99. 

Mangga, S. A., Amirudin, Suwarti, T., Gafoer, S., dan Sidarto, 

1993, Geological Map of Tanjungkarang, Sumatra. 

Geological Research and Development Centre, Bandung. 
Rustadi dan Handayani, G., 2011, Delineasi Patahan di Bandar 

Lampung Hasil Pencitraan Medan Gravitas, Prosiding 

BKS PTN Barat Tahun 2011. 
Utoyo, B., 2012, Dinamika Penggunaan Lahan di Wilayah 

Perkotaan (Studi di Kota Bandar Lampung),FISIP 

UNILA: Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

281 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

PENENTUAN PERINGKAT BATUBARA BERDASARKAN ANALISA GEOKIMIA 

FORMASI MUARA ENIM, DESA ARAHAN, KABUPATEN LAHAT, SUMATERA 

SELATAN  
 

M. Ardiansyah*, M. Rezky1, V. Meiricha1, R.I. Miati1 dan M.P.N. Fauzan1 

 

1 Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang  

Corresponding author: ardy.mhd0104@gmail.com 

 

 

ABSTRACT: As geographical, our research area is located in the Lematang River, Lahat District, South Sumatera. 

Stratigraphycally, located at the Muara Enim Formation, Lematang Depression, Palembang Sub-Basin, South Sumatera 

Basin. The aim of this research is to know the rank of coal through analysis of geochemistry  and sample characteristic 

in the field. The methods which build up this research are literature review, field observation and laboratory analysis. 

Based on proximate analysis obtained 40% of volatile matter, 23 % of ash content, 10% of moisture content, and 27% of 

fixed carbon and fuel ratio 0,65 , After having some calculation, we  can determine that the coal rank is lignit, this thing 

also supported by the coal characteristic in the field which showing the physical properties of coal with the dull luster, 

uneven fracture, blocky structure and also a bit of amber contens.  

 

Keywords: Coal, Coal Rank, Lignite. 

 

ABSTRAK: Daerah penelitian secara geografis terletak pada tepi sungai lematang, kabupaten lahat Sumatera Selatan. 

Secara stratigrafi terletak pada Formasi Muara Enim, Depresi Lematang, Subcekungan Palembang, Cekungan Sumatera 

Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peringkat batubara melalui analisa geokimia dan pengamatan 

karakteristik sampel di lapangan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka terdahulu, 

observasi lapangan dan analisis laboratorium. Berdasarkan analisa proksimat didapatkan kadar volatile matter 40%, ash 

content 23%, moisture content 10% dan fixed carbon 27% dan nilai fuel ratio sebesar 0,65  sehingga setelah dilakukan 

perhitungan, dapat ditentukan bahwa peringkat batubaranya lignit, hal tersebut juga didukung dengan karakteristik 

batubara di lapangan yang menunjukkan ciri – ciri fisik batubara dengan kilap kusam, uneven fracture, membentuk 

struktur blocky dan memiliki sedikit kandungan resin/amber.  

 

Kata Kunci: Batubara, Peringkat Batubara, Lignit. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Batubara adalah salah satu sumberdaya 

energi fosil yang terbentuk dari material organik 

(tumbuhan) dan terendapkan pada cekungan sedimen. 

Sumberdaya alam ini berperan penting dalam 

mendukung perekonomian di Indonesia. Latar 

belakang dari penulisan ini adalah tingkat kebutuhan 

energi yang semakin tinggi serta tidak terlepas dari 

dari permintaan batubara sebagai bahan baku energi. 

Kondisi tersebut yang menjadi gagasan untuk 

dilakukan penelitian mengenai batubara. Berdasarkan 

peta administrasi (Gambar 1) lokasi telitian berada 

pada Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, 

Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.  Lokasi telitian 

berada di Cekungan Sumatera Selatan yang termasuk 

dalam Formasi Muara Enim. 

 
 

Gambar 1. Lokasi telitian (Google Earth,2017) 

 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

pembawa batubara dan termasuk cekungan dengan 

sumberdaya batubara terbesar di Indonesia. Selain itu 

Cekungan Sumatera Selatan termasuk kedalam back-

arc basin yang mempunyai sifat-sifat serta 
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karakteristik batuan sedimen klastik dan non-klastik. 

Salah satu coal bearing formation yang ada di 

Cekungan Sumatera Selatan adalah Formasi Muara 

Enim. Formasi Muara Enim terendapkan pada 

lingkungan laut dangkal, dataran delta dan non-marine 

serta berumur Miosen Akhir-Pliosen Awal (Darman 

dan Sidi, 2000). Pada beberapa tempat di Formasi 

Muara Enim ditemukan adanya sisipan batubara yang 

memiliki nilai ekonomis.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

batubara serta lingkungan pengendapan batubara yang 

berada pada lokasi telitian berdasarkan analisa 

proximat dengan parameter kandungan volatile 

matter, ash content, moisture content dan perhitungan 

fixed carbon. 

 

METODOLOGI 

 

Metode penelitian dilakukan dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer didapatkan dari pengumpulan data lapangan 

yaitu pengambilan sampel batubara pada beberapa 

titik singkapan. Batubara yang telah diambil kemudian 

dilakukan analisis proksimat dengan menggunakan 

peralatan seperti mufflen furnace dan oven dengan 

jenis minimum free space oven (Gambar 2).  

 

 
 

Gambar 2. Alat  uji analisa proksimat batubara. 

 

Hasil dari analisis proksimat tersebut 

didapatkan hasil kandungan nilai moisture, ash, 

volatile matter yang kemudian dilakukan perhitungan 

nilai fixed carbon untuk mengetahui tingkatan 

batubara (coal rank). Selain itu  juga digunakan data 

sekunder berupa studi literatur terdahulu yang 

berkaitan dengan Formasi Muara Enim, batubara dan 

lingkungan pengendapan. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

  Cekungan Sumatra Selatan secara umum 

terdiri atas batuan pra-tersier dan batuan tersier 

dimana pada batuan tersier dipengaruhi oleh naik 

turun muka air laut atau yang lebih dikenal dengan 

fase trasngresi dan regresi. Menurut De Coster (1974) 

urut-urutan stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

sebagai berikut (Gambar 3) : 

 
Gambar 3. Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan  

(De Coster ,1974) 

 

a.  Batuan Dasar (Basement) 

  Basement  dari Cekungan Sumatra Selatan 

terdiri dari batuan hasil proses metamorfisme pada 

zaman Mesozoikum (slate dan phyllite), batuan beku 

yang berumur Paleozoikum - Mesozoikum (granite) 

dan batuan karbonat yang mengalmi proses 

metamorfisme (marble).  

 

b. Formasi Lahat 

  Formasi Lahat merupakan hasil pengendapan 

dari lingkungan darat (continental) dan disertai 

dengan aktivitas vulkanik. Formasi Lahat dapat 

dibedakan menjadi yaitu anggota Formasi Kikim 

Bawah dan anggota Formasi Lemat. Formasi Kikim 

Bawah yang terdiri dari batupasir tuffan, konglomerat, 

breksi dan batulempung. Sedangkan Formasi Lemat 

terdiri atas batuan klastik berfraksi kasar berupa 

batupasir, batulempung, Breksi dengan fragmen 

granite wasting , tuff dan lapisan tipis batubara. 

 

c. Formasi Talang Akar 

  Formasi Talang Akar terletak secara tidak 

selaras di atas Formasi Lemat pada bagian tengah dan 

pada bagian pinggir dari cekungan kemungkinan 

berbentuk berupa paraconformable. Formasi Talang 

Akar terdiri atas batupasir, batuserpih, batulanau, 
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dengan sisipan batulempung karbonan, batupasir 

kuarsa, batubara dan di beberapa tempat konglomerat. 

 

d.  Formasi Baturaja  

  Formasi Baturaja terendapkan secara selaras 

diatas Formasi Talang Akar dan  diendapkan pada 

lingkungan laut dangkal (neritik). Formasi Baturaja 

terdiri ats batugamping terumbu, kalkarenit dengan 

sisipan serpih gampingan. 

 

e.  Formasi Telisa (Gumai) 

  Formasi Telisa atau yang lebih dikenal 

dengan Formasi Gumai yang terendapkan pada fase 

transgresif laut maksimum. Formasi gumai tersusun 

atas litologi batuserpih, lempung dengan lapisan 

batulempung dan batupasir yang kaya akan 

foraminifera.  

 

f. Formasi Lower Palembang (Air Benakat) 

  Formasi Lower Palembang atau yang lebih 

dikenal dengan Formasi Air Benakat yang 

terendapkan pada awal fase regresi. Komposisi dari 

formasi ini terdiri dari batupasir glaukonitan, 

batulanau, batulempung dan batupasir yang 

mengandung unsur karbonatan disimpulkan memiliki 

lingkungan pengendapan laut dangkal.  

 

g. Formasi Middle Palembang (Formasi Muara 

Enim) 

  Formasi Middle Palembang atau yang  lebih 

sering disebut Formasi Muara Enim terdiri atas 

batupasir, batulempung, dan sisipan batubara. Formasi 

Muara Enim merupakan formasi pembawa batubara 

pada Cekungan Sumatera Selatan. Formasi Muara 

Enim berumur dari Miosen Akhir sampai Pliosen, 

berdasarkan kedudukan stratigrafinya, formasi ini 

diendapkan pada lingkungan laut dangkal sampai 

brackist (pada bagian dasar), delta plain dan 

lingkungan non marine. 

 

h. Formasi Upper Palembang (Kasai) 

  Formasi ini disebut juga sebagai Formasi 

Kasai, merupakan formasi yang paling muda di 

Cekungan Sumatra Selatan. Formasi ini terendapkan 

selama proses orogenesa pada kala Plio-Pleistosen 

yang dihasilkan dari proses erosi Pegunungan Bukit 

Barisan dan Tigapuluh. Formasi ini tersusun ats  

batupasir tuffan, batulempung,  kerakal dan lapisan 

tipis batubara. Umur dari formasi ini diduga dari Plio-

Pleistosen.  

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

  Pengambilan sampel batubara dilakukan 

pada empat titik lokasi yang tersebar di sekitar Sungai 

Puntang. Karakteristik batubara yang ditemukan di 

lapangan memiliki ciri fisik yaitu, kilap kusam, 

uneven fracture, membentuk struktur blocky, mudah 

pecah dan memiliki kandungan resin/amber. (Gambar 

4) 

 

  
 

Gambar 4. Tekstur batubara pada lokasi penelitian. 

 

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pada 

lokasi telitian memiliki peringkat batubara yang 

rendah (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5. Singkapan batubara di lokasi penelitian. 

 

Berdasarkan analisa laboratorium  yang telah 

dilakukan yaitu analisa proksimat batubara 

menjelaskan beberapa parameter. (Tabel 1) 

 

Tabel 1. Hasil Analisa Prosimat 

 

No  Analisa  Hasil  

1.  Ash 23 % 

2.  Volatile Matter 40 % 

3.  Moisture 10 % 

4.  Fixed Carbon  27 % 

 

Hasil analisa membuktikan bahwa nilai kadar 

moisture content yang didapatkan sebesar 10% hal 
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tersebut menjelaskan bahwa kandungan air pada 

batubara yang menguap yaitu berupa air dalam bentuk 

inherent dan adherent terdapat cukup banyak maka 

kandungan moisture yang cukup besar ini sangat 

mempengaruhi menurunnya peringkat dari batubara 

tersebut. Setelah melakukan analisis terhadap 

kadungan air pada batubara selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap ash content yang mendapatkan hasil 

sebesar 23%. Nilai ash content yang didapatkan ini 

menjelaskan batubara pada lokasi telitian memiliki 

kandungan mineral lempung yang cukup tinggi 

sehingga mempengaruhi terhadap persentase nilai 

kadar ash content. Hasil analisis proksimat 

menunjukkan kadar volatile metter didapatkan sebesar 

40%, hal ini menunjukkan bahwa sampel batubara 

tersebut memiliki tingkat pembakaran yang tinggi.  

Hasil analisis proksimat tersebut kemudian dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan nilai fixed carbon 

dengan rumus: 

 
Keterangan : 

FC : Fixed Carbon, % 

IM : Inherent Moisture, % 

AC : Ash Content, % 

VM : Volatile Matters, % 

Perhitungan nilai fixed carbon mendapatkan hasil 

sebesar 27% dari kandungan batubara. Berdasarkan 

data tersebut perlu adanya perhitungan rasio bahan 

bakar (fuel ratio) untuk mengetahui peringkat 

batuabara. (Tabel. 2)  

Tabel.2 Klasifikasi jenis batubara berdasarkan nilai 

fuel ratio (D.White,1915) 

 

TIPE BATUBARA FUEL RATIO 

Coke 92 

Anthracite 24 

Semi - Anthracite 8,6 

Semi – Bituminous 4,3 

Bituminous low volatile 2,8 

Bituminous medium volatile 1,9 

Bituminous high volatile 1,3 

Lignite 0,9 

 

Semakin tinggi nilai fuel ratio maka jumlah karbon 

dibatubara pada batubara tidak mengalami 

pembakaran yang lebih tinggi. Fuel ratio didapatkan 

dari perbandingan fixed carbon dan volatile matter. 

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa 

nilai fuel ratio adalah 0,65. Menurut klasifikasi 

D.White (1915) diketahui bahwa bahwa batubara pada 

lokasi telitian termasuk ke peringkat lignit. Hal 

tersebut didukung dengan data batubara di lapangan 

yang memiliki peringkat yang rendah.  

   

KESIMPULAN 

 

Secara umum dapat diketahui bahwa batubara 

pada lokasi telitian termasuk kedalam Formasi Muara 

Enim. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan 

bahwa pada lokasi telitian memiliki peringkat 

batubara yang rendah dengan nilai ash 23%,   moisture 

10%, volatile matter 40% dan fixed carbon sebesar 

27%. Dari hasil data tersebut didapati   fuel ratio yang 

didapatkan bernilai 0,65. Berdasarkan klasifikasi 

D.White (1915) diketahui bahwa peringkat batubara 

pada lokasi telitian adalah lignit. 
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ABSTRACT: South Sumatera, especially Muara Enim is a coal-sources area in Indonesia. The establishment of many mining 

companies bring about negative and positive impact for the area. Negative impact from this mining activity such as 

resulting Acid Mine Drainage (AMD) caused by sulphur. These mining coal activity is using open pit method leaving a 

basin. Therefore, special handling for the post-mining area is needed. These post-mining area can be diverted into 

continual observation area or educational media as Coal Mining in Sawah Lunto, West Sumatera, so the value of tourism 

and region income can be increased. The data are processed using geology regiomal map, Shuttle Radar and Topography 

Mission (SRTM) analysis and the measurement of water sampel based on PH, TSS, iron and mangan parameters. The 

measurement of water sampel shows the value PH 6,3 – 6,7 ; TSS 8,35 mg/l – 10,9 mg/l ; iron 0,488 mg/l – 0,525 mg/l ; 

and mangan 0,277 mg/l – 0,381 mg/l. Therefore, AMD treatment is necessary to overcome the mining impact. Firstly, 

separating the area based on type. Overburden has sulphur element or Potential Acid Forming (PAF) is putting in other 

place such as in slope covered by calcium. The upper of overburden layer covered by top soil and planted with nuts that 

increase nutrient, binding the kinetic energy of rainwater to decrease erosion potential and binding nitrogen in the air. 

This top soil is used to reduce the diameter of basin hole. In order to, post-mining area can be turned into tourist and 

observation area, besides AMD treatment. Other alternatives such as by planting or adding pacification like fence in 

mining stairs. Build up of recreational park at the bottom of basin is needed to increase the interest of tourist visits. 

Therefore, the mining basin need to be pumped from rainwater gradually. 

 

Keywords: Acid Mining Drainage (AMD), Sulphur, Potential Acid Forming (PAF) 

 

ABSTRAK: Sumatera Selatan khususnya Muaraenim adalah daerah yang penghasil batubara di Indonesia. Berdirinya 

banyak perusahaan tambang memiliki dampak negatif dan positif bagi daerah tersebut. Dampak negatif dari 

pertambangan ini adalah adanya air asam tambang yang terbentuk akibat sulfur. Tambang batubara ini menggunakan 

metode tambang terbuka sehingga akan menghasilkan sebuah bentukan cekungan. Sehingga, perlu adanya  penanganan 

khusus  yang  digunakan  untuk  lahan  pasca  tambang.  Lahan  pasca  tambang  ini  dapat dialihkan sebagai wilayah 

observasi lanjut serta media pendidikan seperti pada tambang batubara di Sawah Lunto, Sumatera Barat yang nantinya 

akan menaikan jumlah wisatawan dan dapat menambah penghasilan daerah. Untuk itu perlu diadakannya pengolahan 

terhadap air asam tambang. Data yang digunakan adalah peta geologi regional, analisa Shuttle Radar and Topography 

Mission (SRTM) and pengukuran kandungan air berdasarkan parameter PH, TSS, besi dan mangan. Berdasarkan 

pengukuran air didapatkan nilai PH 6,3 – 6,7 ; TSS 8,35 mg/l – 10,9 mg/l ; besi 0,488 mg/l – 0,525 mg/l ; dan mangan 

0,277 mg/l – 0,381 mg/l. Pengolahan yang dimulai dari pembagian  tanah  berdasarkan  jenisnya.  Lapisan  overburden  

yang  mengandung  unsur  sulfur  atau  lapisan potential acid forming diletakkan pada tempat lain seperti pada lereng 

yang telah dilapisi zat kapur. Pada bagian atas lapisan overburden ditutup oleh top soil dan ditanami tanaman kacang-

kacangan yang akan berguna untuk meningkatkan unsur hara dan mengikat energi kinetik air hujan untuk mengurangi 

potensi longsor serta dapat mengikat unsur nitrogen diudara. Tanah ini akan digunakan untuk mengurangi diameter 

lubang cekungan. Agar lahan  pasca  tambang  menjadi  daerah  wisata  dan  observasi,  selain  dengan  pengolahan air  

asam tambang. Alternatif lainnya dapat ditambahkan banyak pepohonan pada bagian atas tanah agar tidak terlalu panas 

dan ditambahkan pengamanan seperti pagar ditangga-tangga tambang. Pertambahan taman rekreasi pada bagian bawah 

cekungan perlu dilakukan untuk penambahan minat kunjungan wisatawan dan perlu adanya pemompaan air hujan secara 

bertahap yang masuk kedalam cekungan hasil pertambangan. 

 

Kata Kunci: Air Asam Tambang, Sulfur, Potential Acid Forming  
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PENDAHULUAN 

 

Kabupaten Muara Enim merupakan sebuah wilayah 

yang secara geografis berada pada posisi antara 4° sampai 

6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur 

Timur. Kabupaten Muara Enim mempunyai luas wilayah 

7.483,06 km². Berdasarkan topografinya, wilayah ini 

memiliki nilai kontur yang bervariasi. Bagian Barat Daya 

dari Kabupaten Muara Enim merupakan daerah tinggian 

yang memperlihatkan morfologi dari rangkaian 

pegunungan Bukit Barisan. Kemudian, terdapat kondisi 

topografi yang landai dengan ditunjukkan adanya rawa 

yang berhadapan langsung dengan aliran Sungai Musi. 

Maka dari itu, wilayah ini merupakan formasi pembawa 

batubara dengan jumlah besar di Cekungan Sumatera 

Selatan.  

Secara pengamatan citra landsat dari Google Earth 

2017 Daerah Muara Enim (gambar.1) terlihat jelas bahwa 

jumlah lahan tambang batubara memiliki jumlah yang 

besar dan sedang berlangsung proses pengeksploitasian 

secara menerus. Kondisi dari lahan tambang batubara 

tersebut sudah ada yang mulai membentuk danau dan 

bahkan adanya air asam tambang yang terakumulasi di 

suatu cekungan. 

 

 
Gambar 1. Lokasi Daerah Telitian berdasarkan data 

Google Earth (2017) 

 

Menurut Gunradi, dkk (2005) bahwa sejarah 

penambangan di Muara Enim dimulai dari tahun 1919 

dengan sistem open pit dan tahun 1923 dimulai 

underground mining, kemudian pada tahun 1938 

dilakukan produksi komersial yang berada pada 2 lokasi, 

yakni Air Laya (bituminus) dan Tambang Suban (semi-

antrasit). Adapun salah satu perusahaan di Kabupaten 

Muara Enim yang memanfaatkan sumber energi batubara. 

Lokasi lingkungan perusahaan tambang batubara tersebut 

terletak pada koordinat 3o 46’ 50.16” S 103o 50’ 11.94” T 

dengan elevasi 0 meter.  Lingkungan pasca tambang 

umunya rentan terbentuk air asam tambang. Air asam 

tambang merupakan air dengan pH rendah (pH <4) yang 

dapat membuat mineral logam mudah terlarut terhadap air 

asam tersebut (Nasir, 2014). Mineral logam yang sering 

ditemukan di batubara adalah sulfur. Sulfur hampir 

banyak ditemukan pada setiap batubara dikarenakan 

mineral logam ini terbentuk sebelum pembentukkan 

batubara (syngenetic) yang berhubungan erat terhadap 

proses fisika atau kimia selama penggambutan (Meyers, 

1982). Air asam tambang dapat mengakibatkan dampak 

potensial terhadap industri pertambangan karena 

mengandung logam berat seperti alumunium, besi, 

mangan, dan sejenisnya.  

Menurut MEND Program (1977) bahwa air asam 

tambang dapat berdampak terhadap ekosistem, manusia, 

struktur bangunan, bahkan dapat mencemari air 

permukaan maupun air tanah jika terjadi ketidakakuratan 

pada tahapan pemantauan, pengumpulan dan pengolahan 

air asam tambang. Sehingga, air asam tambang harus 

ditanggulangi dengan baik dan benar agar tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan yang dapat berdampak terhadap 

lingkungan. 

 

METODOLOGI  

 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah dengan analisis geologi regional berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu dilokasi telitian. Analisis 

dilakukan dengan mengkorelasikan data batuan, 

stratigrafi dan struktur geologi dengan tingkat erosi 

batuan yang implementasinya untuk pengolahan lahan 

pasca tambang. Metode lainnya adalah analisis data 

kualitas air berdasarkan parameter PH, TSS, besi dan 

mangan pada lokasi telitian. Analisa kimia ini 

menggunakan data UPTD Laboratorium Hidup dan 

Pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data-

data yang telah didapatkan dari analisis tersebut 

diinterpretasikan untuk melakukan pengelolaan pada 

overburden dan perencanaan lahan pasca tambang.   

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Formasi Muara Enim merupakan salah satu formasi 

Cekungan Sumatera Selatan dengan ketebalan 450 – 1200 

meter dan  diendapkan selaras diatas Formasi Air Benakat 

yang dibatasi oleh lapisan batubara pada cekungan bagian 

selatan. Umur dari Formasi Muara Enim adalah Miosen 

Akhir – Pliosen (De Coster, 1974) yang dapat dilihat pada 

gambar.2. Formasi ini memiliki litologi batuan berupa 

batupasir, batulempung, batulanau dan batubara. Selain 

itu, Formasi Muara Enim dikenal sebagai formasi 

pembawa batubara dengan ketebalan dari lapisannya 

menurun dari bagian selatan cekungan menuju utaranya. 

Batubara yang ada pada formasi ini dibagi menjadi 4 

anggota yang terbentuk dari tua hingga muda, yakni M1 – 

M2 – M3 – M4 (Bamco, 1983 ; Gafoer et.al, 1986). 

Anggota M1 terdiri dari lapisan batubara Kladi dan 

Merapi, dilanjutkan anggota M2 yang terdiri dari lapisan 

batubara Petai, Suban dan Mangus. Namun, lapisan 

batubara pada anggota M2 ini tidak mengalami 

penyebaran secara menerus. Selain itu, anggota M2 

merupakan batas dari umur Miosen Akhir – Pliosesn.  

Kemudian, anggota M3 sudah masuk umur Pliosen, 

anggota ini mempunyai lapisan batubara Burung dan 

Benuang. Terakhir, anggota M4 yang meliputi lapisan 

batubara Kebon, Enim, Jelawatan dan Niru.  Formasi ini 

terbentuk dengan lingkungan pengendapan berupa 

brackrist, delta plain, laut dangkal dan kawasan bukan 

laut. 
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Gambar 2. Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera 

Selatan (de Coster,1974) 

 

GEOKIMIA AIR DAERAH TELITIAN 

 

Berdasarkan hasil analisa air limbah PT. X Muara 

Enim dari UPTD Laboratorium Lingkungan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, yang kemudian 

disahkan pada tanggal 16 Juni 2017 telah dilakukan 

analisa melalui beberapa conto yang diambil pada tempat 

berbeda dalam lingkungan tambang PT. X (tabel.1). Hasil 

analisa air limbah tersebut dilihat dengan berbagai 

parameter, seperti : nilai pH, TSS, Besi (Fe), dan Mangan 

(Mn). 

 

Tabel.1 Hasil Analisa Air Limbah di PT. X Muara Enim 

(tahun 2017) 

 

 

Parameter yang dianalisa 

pH**) TSS*) 
Besi 

(Fe)*) 

Mangan 

(Mn)*) 

Satuan Unit mg/l mg/l mg/l 

974 6,4 9,55 0,504 0,298 

975 6,7 8,35 0,500 0,381 

976 6,7 9,65 0,525 0,376 

977 6,3 10,5 0,488 0,301 

978 6,5 9,2 0,559 0,277 

Pergub No. 8 

Tahun 2012 
6 – 9 300 7 4 

Metode 

SNI.06.

6989.3-

2004 

SNI.06.6

989.3-

2004 

SNI.6989

.4-2009 

SNI.6989.5

-2009 

 

Hasil dari pemeriksaan (tabel.1) mengenai air limbah 

PT. X Muara Enim yang diambil dari 4 lokasi berbeda 

dalam kawasan pertambangan yang sama menunjukkan 

nilai dari beberapa parameter terhadap 4 conto air limbah 

kawasan pertambangan tersebut. Nilai pH air limbah 

memperlihatkan nilai yang relatif normal (pH normal = 

7), yakni kisaran 6,3 – 6,9. Kemudian nilai Total 

Suspended Soil (TSS) yang menunjukkan kisaran 8,35 – 

10,9 mg/l. Kadar TSS dengan nilai tersebut tergolong 

tinggi, kandungan TSS dari hasil air limbah pabrik 

memiliki nilai ambang sekitar 100ppm (1mg/l = 

1000ppm). Sehingga, tingginya kadar dari TSS dapat 

mempengaruhi tingkat erosi di sungai serta tingkat 

kekeruhan dan kualitas air menjadi buruk. Parameter besi 

(Fe) pada 4 conto air limbah PT. X mempunyai nilai 

sekitar 0,488 – 0,599 mg/l. Nilai Fe tersebut jika 

dihubungkan menurut Departemen Kesehatan dalam 

PerMenKes No. 416 /Per/Menkes/IX/1990 tentang air 

besi, maka kadar Fe PT. X tergolong normal, karena 

dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa kadar besi 

pada air besi senilai 1,0 mg/l. Sedangkan, menurut 

Permenkes RI tahun 2010 nilai Fe untuk air bersih senilai 

0,3 mg/l. Sehingga, kandungan Fe wilayah PT. X 

tergolong tinggi. Selanjutnya, parameter mangan (Mn) 

yang memiliki kadar sebesar 0,277 – 0,381 mg/l. 

Berdasarkan Permenkes RI tahun 2010 bahwa nilai air 

minum untuk mangan adalah 0,4 mg/l. Sehingga, kadar 

dari mangan pada air limbah tersebut tergolong 

mempunyai kualitas yang baik.  

Hasil analisa air limbah PT. X Muara Enim juga 

dilakukan penilaian berdasarkan Pergub No 8 Tahun 2012 

dengan parameter yang sama.  Hasil dari pemeriksaan 

tersebut menunjukkan nilai yang sedikit bertolak 

belakang dengan hasil analisa sebelumnya. Batas 

maksimum kandungan pH menurut Pergub No. 8 Tahun 

2012 adalah 6 – 9, kandungan TSS maksimum 300 mg/l, 

kadar besi (Fe) mempunyai batas tertinggi senilai 7 mg/l 

dan mangan (Mn) memiliki batas maksimum adalah 4 

mg/l. Sehingga, berdasarkan penilaian dari Pergub No. 8 

Tahun 2012 bahwa semua hasil nilai parameter conto air 

limbah di PT. X Muara Enim tergolong aman dan 

memiliki kadar yang normal. Namun, meskipun demikian 

air limbah tersebut tetap harus dilakukan treatment seperti 

penambahan kapur pada air yang terbentuk air asam pada 

pertambangan dan menanam tumbuhan berupa kacang-

kacangan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan 

keamanan dan kadar normal air sebelum lahan pasca 

tambang dilakukan perubahan peranan lahan, salah 

satunya sebagai tempat edukasi. 

 

PENGELOLAAN OVERBURDEN 

 

Hasil dari pertambangan batubara akan menghasilkan 

suatu overburden (lapisan sedimen lainnya diatas ataupun 

diantara lapisan batubara). Lapisan batuan ini akan 

diambil secara terpisah dengan batubara dan ditempatkan 

pada lokasi lain sehingga saat pertambangan telah selesai, 

lapisan overburden ini akan ditempatkan kembali pada 

daerah bukaan pit tambang (Gambar 3). Lapisan 

overbunden ini harus dilakukan suatu pengolahan 
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sehingga saat dimasukkan kembali akan dapat menjadi 

area yang aman dan tidak merusak lingkungan sekitar.    

 

 
 

Gambar 3. Pit Tambang pada Lokasi Telitian 

 

Cara pengolahan ini adalah membagi lapisan 

overbunden menjadi dua bagian yaitu PAF dan NAF. PAF  

(potential acid forming) adalah lapisan yang mengandung 

unsur sulfur. Lapisan ini terbentuk karena adanya 

pengaruh laut yang terbentuk akibat aktivitas bakteri. 

Pada gambar 4  memperlihatkan mineral-mineral sulfur 

yang ditunjukkan dengan warna kuning dan bau belerang. 

NAF (non acid forming) merupakan lapisan yang 

terbentuk didarat.  

 

 
Gambar 4. Sulfur pada Batubara 

 

Selain melihat NAF dan PAF, untuk melakukan 

pengelolaan overburden perlu adanya perlakuan khusus 

untuk top soil. Top soil disini diartikan sebagai lapisan 

tanah yang memiliki unsur hara bernilai tinggi. 

Berdasarkan model (gambar 5) yang telah dibangun oleh 

Gunawan, dkk (2014) memperlihatkan bahwa tahapan 

dari pengolahan ini dimulai dari peletakan PAF yang 

memiliki persentase 68%, NAF 20% dan Soil 12%. 

 

 
Gambar 5. Skema model timbunan batuan penutup 

untukpencegahan AAT (Gunawan, 2014).  

 

Top soil pada bagian atas ditanami oleh tanaman 

kacang-kacangan yang akan berguna untuk 

meningkatkan unsur hara dan mengikat energi kinetik air 

hujan untuk mengurangi potensi longsor serta dapat 

mengikat unsur nitrogen diudara. Sehingga tanah yang 

menutupi akan menjadi subur. Pada bagian bawah dari 

NAF ditutupi dengan kapur dan batuan dengan tingkat 

butiran yang halus. Hal ini digunakan agar air yang 

mengandung sulfur tidak masuk kedalam lapisan lain 

dibawahnya. Saat suatu tambang telah selesai 

dieksploitasi maka tanah ini akan digunakan untuk 

mengurangi diameter lubang cekungan. Sehingga lubang 

yang terbentuk dari hasil pertambangan akan menjadi 

lebih kecil. 

 

PENGUBAHAN LAHAN PASCA TAMBANG 

MENJADI OBJEK WISATA 

 

Dalam melakukan pengubahan lahan  pasca  tambang  

menjadi  daerah  wisata  dan  observasi,  selain  dengan  

pengolahan air  asam tambang. Alternatif lainnya dapat 

ditambahkan banyak pepohonan pada bagian atas tanah 

agar tidak terlalu panas dan ditambahkan pengamanan 

seperti pagar ditangga-tangga tambang. Bentukan 

morfologi hasil dari eksploitasi batubara dapat menjadi 

suatu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan ataupun 

pelajar yang ingin mempelajari suatu bentukan bawah 

permukaan pada Kabupaten Muara Enim. 

Selain dari aspek wisata, daerah hasil tambang 

batubara ini juga dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa ataupun pelajar yang ingin 

berfokus pada ilmu kebumian seperti geologi, geofisika 

dan geografi. Lokasi pembelajaran ini dapat dilihat pada 

gambar 6 yang menunjukkan adanya sisipan dari 

batulempung pada batubara.  Daerah ini juga dapat 

dijadikan suatu acuan lokasi penelitian lebih lanjut untuk 

eksplorasi sumber daya alternatif lainnya, dalam hal ini 

merupakan gas metana batubara. Gas ini terbentuk 

bersamaan dengan proses penggambutan batubara itu 

sendiri. Penelitian lebih lanjut mengenai genesa 

pembentukan lingkungan pengendapan dan korelasi – 

korelasi dari satuan – satuan batuan yang berada pada 

lokasi telitian perlu dilakukan untuk mengetahui lebih 

pasti mengenai sejarah pembentukan dari Formasi Muara 

Enim dan Formasi Air Benakat.   
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Gambar 6.Salah satu singkapan pada lokasi telitian. 

 

GEOWISATA MUARAENIM 

 

Selain dari rencana penulis dalam pengubahan lahan 

pasca tambang menjadi lokasi wisata dan media  

pembelajaran, Muara enim juga masih menyimpan 

berbagai lokasi geowisata lainnya yang dapat menambah 

daya tarik dari kabupaten ini. Salah satunya adalah Danau 

Cinta (gambar 7). Berdasarkan Peta Geologi Lembar 

Lahat, danau ini terletak diantara Formasi Kasai dan 

Formasi Muaraenim.  Danau ini terletak pada koordinat 

S3o 49’ 18.59” E103o 44’ 27.38”.  

 
Gambar 7. Danau Cinta (Google Earth,2017) 

 

Objek lainnya terdapat pada daerah Banko, Tanjung 

Enim yang memperlihatkan suatu curup (gambar 8). 

Curup ini terbentuk akibat adanya suatu patahan batuan 

sedimen yang kurang resisten terhadap suatu gaya 

tektonik. Patahan ini memiliki tipe sesar turun dan terletak 

pada koordinat 103.7891389 dan -3.786055556.  

 
Gambar 8. Air terjun mikro di Tanjung Enim 

KESIMPULAN 

 

Kota Muara Enim, Sumatera Selatan memiliki formasi 

pembawa batubra, yakni Formasi Muara Enim. Formasi 

ini memiliki sumber energi batubara dalam jumlah yang 

banyak. Sejak tahun 1919, telah dimulai penambangan 

batubara hingga sekarang. Kegiatan pertambangan yang 

sudah beroperasi sejak dulu sudah membentuk lahan 

bekas tambang dan selama proses penambangan terus 

berlangsung sampai sekarang, maka akan terbentuk lahan 

pasca tambang yang baru. Sehingga, penting adanya 

peranan lokasi terhadap lahan pasca tersebut agar tidak 

menjadi sia-sia. Peranan baru untuk pengalokasian lahan 

pasca tambang berupa tempat pembelajaran sebagai 

edukasi yang dapat menunjang ilmu yang sesuai 

bidangnya, seperti pertambangan, geologi, sipil dan 

sebagainya. Selain itu, lahan pasca tambang juga bisa 

dilakukan reboisasi dan dijadikan taman sekaligus 

menambah daya tarik wisata di Daerah Muara Enim dan 

bisa menambahkan pendapatan daerah tersebut. Namun, 

hal lain yang harus diperhatikan sebelum perubahan 

peranan lahan pasca tambang adalah air limbah yang 

dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Hasil analisa air 

limbah dari PT. X Muara Enim yang diteliti oleh UPTD 

Laboratorium Lingkungan dan dikeluarkan oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan bahwa nilai dari pH, 

TSS, besi (Fe), dan mangan (Mn) yang diamati pada 4 

conto dengan lokasi berbeda adalah normal (Pergub No. 

8 Tahun 2012). Analisa air limbah di lokasi ini disahkan 

pada tanggal 16 Juni 2017. Namun, walaupun keadaan air 

limbah tersebut normal tetap harus ada treatment yang 

dapat menjaga kemanan dan tingkat kenormalan air pada 

lahan pasca tambang tersebut. 
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ABSTRACT: Baturaja District Bedegung Village Semidang, Aji Sub-district of Ogan Komering Ulu Regency, South 

Sumatra is a karst hill area in the coordinate of 4o6’13.19” South Latitude 103o55’26.11” East Longitude with the lithology 

of limestone at Baturaja Formation the Early Miocene with some plankton foraminifera are Globigerina bowerii, 

Globigerina mayeri, Mollusca and foraminifera bentos such as Streblus becarii dan Streblus gaimardii which include on 

the Transisi deposition environment with depth 14,56 meters. The analysis conducted is study lithofacies limestone in the 

research area was used for determining the deposition environment. The research was conducted by petrography analysis 

as many as seven rock samplers are divided into three segments are top, middle, and bottom was produced three types of 

limestone there are Wackestone, Packestone, and Grainstone all of deposited in the back reef environment based on 

Nichols (2009) classification type of Wackestone and Packstone such as in the lagoon and the classification type of 

Grainstone such as in the sand apron. In the classification of facies is supported by the index of sea water energy that 

effects the depositional of limestone are quite water and intermittenly agitated (Plumley et al. 1962). 

 

Keywords: Baturaja, Limestone, Lithofacies, and Petrography 

 

 

ABSTRAK: Daerah Baturaja Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 

Selatan merupakan daerah perbukitan karst yang terletak pada koordinat 4o6’13.19” Lintang Selatan 103o55’26.11” Bujur 

Timur dengan keterdapatan batugamping pada Formasi Baturaja yang berumur Miosen Awal dengan beberapa 

foraminifera plankton berupa Globigerina bowerii, Globigerina mayeri, Mollusca dan foraminifera bentos berupa 

Streblus becarii dan Streblus gaimardii yang termasuk pada lingkungan pengendapan Transisi  pada kedalaman 14,56 

meter. Analisa yang dilakukan adalah studi litofasies Batugamping yang berada pada daerah telitian berguna untuk 

menentukan lingkungan pengendapan. Penelitian dilakukan dengan metode analisa petrografi sebanyak tujuh pemerconto 

batuan yang di bagi menjadi tiga segmen top, middle, dan bottom yang menghasilkan tiga jenis batugamping berupa 

Wackestone, Packestone, dan Grainstone yang semuanya terendapkan pada lingkungan Back Reef menurut Nichols 

(2009) pada klasifikasi jenis Wackestone dan Packestone berada pada lagoon dan pada klasifikasi jenis Grainstone berada 

pada sand apron. Pada klasifikasi fasies tersebut di dukung oleh adanya indeks energi air laut yang mempengaruhi 

pengendapan batugamping yaitu berupa air laut tenang dan sedikit bergelombang (Plumley et al. 1962). 

 

Kata kunci: Baturaja, Batugamping, Litofasies, dan Petrografi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Daerah Baturaja tepatnya berada di Desa Bedegung 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering 

Ulu, Sumatera Selatan merupakan daerah perbukitan karst 

yang terletak pada koordinat 40 6’ 13.19” Lintang Selatan 

1030 55’ 26.11” Bujur Timur, dengan ketinggian ± 190 

meter di atas permukaan air laut. Lokasi ini merupakan 

daerah utama pada kegiatan penelitian yang digambarkan 

dalam bentuk suatu peta topografi (Gambar 1). 

Batugamping tersebut merupakan batuan yang memiliki 

kandungan karbonat yang dicirikan dengan adanya reaksi 

apabila ditetesi dengan cairan HCl. 
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Gambar 1 Peta Daerah Bedegung dan sekitarnya, Ogan 

Komering Ulu, Sumatera Selatan. 

 

Desa Bedegung tersusun atas dua formasi batuan yaitu 

Formasi Baturaja dan Formasi Gumai pada umur Miosen 

Awal – Miosen Tengah (Gambar 2), Litologi penyusun 

Formasi Baturaja berupa Batugamping terumbu, 

kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan dan Napal, 

serta pada Formasi Gumai terdapat litologi Serpih 

gampingan, Napal, Batulempung dengan sisipan 

Batupasir tufan dan Batupasir gampingan (Gafoer et al. 

1993). Pada kegiatan lapangan yang berada di lokasi 

telitian, ditemukan litologi yang sedikit berbeda pada peta 

geologi regional. Pada kedua formasi tersebut terdapat 

litologi berupa Batugamping, Serpih karbonatan, 

Batulempung dan Konglomerat. 

 

 

 

Gambar 2 Stratigrafi Daerah Penelitian Cekungan 

Sumatera Selatan (Gafoer et al. 1993, modifikasi penulis. 

 

Studi yang dilakukan pada penelitian ini terfokus pada 

Batugamping yang berada pada Formasi Baturaja pada 

Desa Bedegung. Pada daerah telitian ini memiliki Bentuk 

lahan yang membentuk perbukitan dan lereng karst 

(Karstic/Denudational Hills and Mountains) dengan 

topografi yang curam dengan topografi yang 

bergelombang, serta di susun oleh Batugamping dan 

Batuserpih. Morfometri topografi yang curam dengan 

presentase kemiringan mencapai 7% - 15% yang disusun 

oleh litologi berupa Batugamping dan Batuserpih. 

Morfodinamik pada stadia sungai tua dan bentuk lahan tua 

(Gambar 3). 
 

 
Gambar 3 Morfologi Perbukitan dan Lereng Karst. 

 

Litofasies menurut Selley (1985) dalam Walker dan 

James (1992) merupakan suatu tubuh batuan yang dapat 

dikenali dan dibedakan dengan satuan batuan lain atas 

dasar geometri, litologi, struktur sedimen, fosil dan jenis 

arus purbanya yang dapat direkonstruksi untuk 

menentukan lingkungan pengendapannya. Lingkungan 

pengendapan yang digunakan untuk media interpretasi 

yaitu mengacu pada Nichols (2009) terdiri dari beberapa 

bagian yaitu fore reef talus, fore reef, reef crest, back reef 

(Gambar 4).  

Pada lingkungan fore reef talus berada pada laut 

dalam dengan jenis klasifikasi batugamping berupa 

Rudstone dan Grainstone yang didukung oleh grain 

supported. Pada bagian fore reef yaitu berupa bagian 

depan laut dengan bentukan terumbu atau coral yang 

beragam berupa encrusting, massive, branching, dan 

plate like, pada klasifikasi yang terdapat pada fore reef ini 

yaitu bafflestone, bindstone, framestone. Pada bagian reef 

crest merupakan laut dangkal dengan klasifikasi 

batugamping yang terendapkan pada reef crest yaitu 

Bindstone. Pada bagian back reef merupakan 

pembentukan terumbu yang berada di belakang laut 

dengan bentuk terumbu yang globular berupa Bafflestone, 

Floatstone, pada klasifikasi yang berada di back reef juga 

berupa Rudstone dan Grainstone dengan membentuk 

sand apron sehingga terlindungi oleh ombak yang besar, 

serta Packestone dan Wackestone yang berada di lagoon 

yang memiliki energi rendah karena dilindungi oleh 

barrier. 
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Gambar 4 Distribusi Fasies secara Kompleks pada    

Terumbu Karang (Nichols 2009). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dilakukan berupa kegiatan 

pemetaan geologi dengan luasan daerah mencakup 5x5 

km2 yang sebagian lokasi telitian berada pada Desa 

Bedegung Kecamatan Semidang Aji, selain itu kegiatan 

yang dilakukan berupa persiapan, Analisa Laboratorium 

dan Kerja Studio (Gambar 5). Pada metode utama yang 

dilakukan dalam penelitian ini berupa pengambilan tujuh 

pemerconto batuan untuk menentukan litofasies 

batugamping serta klasifikasi / jenis batugamping 

berdasarkan tiga segmen top, middle, dan bottom dengan 

media analisa sayatan petrografi dari semua batugamping 

yang ada. 

 

 
 

Gambar 5 Metode Penelitian Daerah Telitian. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Desa Bedegung  merupakan daerah dengan banyak 

keterdapatan batuan karbonat berupa batugamping. 

Batuan karbonat / batugamping ini yang sangat menarik 

untuk dijadikan sebagai fokus utama dalam pengamatan 

dan penelitian. Pada daerah telitian ini termasuk ke dalam 

Formasi Baturaja yang berada di Desa Bedegung pada 

umur Miosen Awal dengan beberapa foraminifera 

plankton berupa Globigerina bowerii, Globigerina 

mayeri dan Mollusca serta foraminifera bentos terdapat 

Streblus becarii dan Streblus gaimardii yang terendapkan 

pada lingkungan Transisi  pada kedalaman 14,56 meter. 

Berdasarkan dari kegiatan lapangan di dapatkan tujuh 

pengamatan singkapan batugamping yang masing-masing 

bagi menjadi tiga segmen pengambilan pemerconto / 

sample yang dibagi menjadi top, middle, dan bottom. 

Batugamping yang diambil dari beberapa lokasi 

pengamatan untuk dilakukannya analisa sayatan 

petrografi. Klasifikasi yang didapat dari analisa tersebut 

yaitu berupa jenis batugamping Wackestone, Packestone, 

dan Grainstone.  

Pada LP 58 didapatkan hasil analisa petrografi pada 

batugamping di Desa Bedegung dengan klasifikasi 

batugamping Wackestone menurut Dunham. (1962) pada 

bagian top, middle, dan bottom. Klasifikasi Wackestone 

(Gambar 6) yang di dukung oleh mud supported dengan 

komponen penyusun pada bagian top berupa fosil foram 

20%, kalsit 25%, opak 2%, mikrit 40% dan sparit 13%. 

bagian middle berupa fosil foram yang salah satunya 

adalah Halysites alexandricus 25%, kalsit 15%, opak 5%, 

mikrit 30% dan sparit 25%. bagian bottom berupa fosil 

foram 25%, kalsit 15%, opak 10%, mikrit 35% dan sparit 

15%. pada klasifikasi ini menunjukan bahwa indeks 

energi yang diendapkan pada kondisi air laut tenang (quite 

water) menurut Plumley et al. (1962) yang dicirikan oleh 

kandungan lumpur karbonatnya dapat mencapai 50% 

dengan fosil yang masih utuh meskipun jarang ditemui. 

Pada lingkungan pengendapan batugamping yang 

terbentuk berdasarkan Nichols (2009) bahwa lingkungan 

pengendapan batugamping berada pada back reef. Proses 

pembentukan batugamping top, middle, dan bottom dapat 

disimpulkan bahwa kondisi muka air laut dalam keadaan 

stabil atau tidak mengalami naik dan turunnya air laut 

sehingga batugamping tersebut terbentuk dalam satu 

pengendapan. 
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Gambar 6 Klasifikasi Wackestone (Dunham 1962) 

Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 5: 

sparit.  

 

Lokasi pengamatan 59 dengan klasifikasi Wackestone 

(Gambar 7) yang di dukung oleh mud supported dengan 

komponen penyusun pada bagian top berupa Fosil Foram 

30%, Kalsit 25%, Opak 10%, Mikrit 20% dan Sparit 15%. 

Bagian middle berupa Fosil Foram yang salah satunya 

adalah Halysites alexandricus dan Globigerinid plankton 

35%, Kalsit 15%, Opak 7%, Mikrit 23% dan Sparit 20%. 

bagian bottom berupa Fosil Foram 30%, Kalsit 17%, 

Opak 7%, Mikrit 24% dan Sparit 22%. Pada klasifikasi ini 

menunjukan bahwa indeks energi yang diendapkan pada 

kondisi air laut sedikit bergelombang (Intermittenly 

Agitated) menurut (Plumley et al. 1962) yang dicirikan 

kandungan lumpurnya kurang dari 25% serta 

keterdapatan fosil yang sedikit namun masih dalam 

keadaan baik. Lingkungan pengendapan yang mengacu 

dalam Nichols (2009) bahwa terletak pada back reef  

(lagoon). Pada proses pembentukan batugamping tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kondisi muka air laut dalam 

keadaan stabil atau tidak mengalami naik dan turunnya air 

laut sehingga batugamping tersebut terbentuk dalam satu 

pengendapan. 

 

 

 

 
 

Gambar 7 Klasifikasi Wackestone (Dunham 1962) 

Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 5: 

sparit.  

 

Lokasi pengamatan 64 dengan klasifikasi yaitu 

Grainstone pada bagian top dan middle, serta pada bagian 

bottom berupa Packestone (Dunham 1962). Pada 

klasifikasi Grainstone (top dan bottom) (Gambar 8) yang 

di dukung oleh grain supported dengan komponen 

penyusun pada bagian top berupa Fosil foram 10%, Kalsit 

50%, Opak 3%, Sparit 37%. Bagian middle berupa Fosil 

foram 50%, Kalsit 14%, Opak 3%, Intraklast 5%, Mikrit 

16% dan Sparit 12%. Pada bagian bottom dengan 

klasifikasi Packestone berupa Fragmen fosil berupa ooid 

5%, Kalsit 50%, Opak 5%, Mikrit 25% dan Sparit 15%. 

Pada klasifikasi ini menunjukan bahwa indeks energi 

yang diendapkan pada kondisi air laut sedikit 

bergelombang Intermittenly Agitated (Plumley et al. 

1962) yang dicirikan dengan kandungan lumpurnya 

kurang dari 25% serta keterdapatan fosil yang sedikit 

namun masih dalam keadaan baik. Lingkungan 

pengendapan yang mengacu dalam Nichols (2009) bahwa 

terletak pada back reef. Pada proses pembentukan 

batugamping tersebut bahwa kondisi muka air laut dalam 

keadaan stabil. 

 

 



 
Y.D. Utami, et al. 

294 

 

 

 

Gambar 8 Klasifikasi Grainstone (Top dan Middle) 

Klasifikasi Packestone (Bottom) menurut Dunham 

(1962). Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 

5: sparit, 6: intraklas, dan 7: fragmen fosil 

 

Pada lokasi pengamatan 67 berdasarkan hasil analisa 

petrografi pada batugamping didapatkan klasifikasi 

batugamping Wackestone (Dunham 1962). Pada bagian 

Top, Middle, dan Bottom (Gambar 9) yang didukung oleh 

mud supported dengan komponen penyusun pada bagian 

top berupa Fosil foram 40%, Kalsit 8%, Opak 7%, Mikrit 

30% dan Sparit 15%. Bagian middle berupa Fosil foram 

25%, Kalsit 10%, Opak 5%, Mikrit 45% dan Sparit 15%. 

Bagian Bottom berupa Fosil foram 30%, Kalsit 7%, Opak 

15%, Mikrit 18% dan Sparit 10%. Berdasarkan pada 

klasifikasi Wackestone menunjukan bahwa indeks energi 

yang diendapkan pada kondisi air laut tenang (quite 

water) menurut Plumley et al. (1962) yang dicirikan oleh 

kandungan lumpur karbonatnya dapat mencapai 50% 

dengan fosil yang masih utuh meskipun jarang ditemui. 

Pada lingkungan pengendapan batugamping yang 

terbentuk bahwa lingkungan pengendapan batugamping 

berada pada back reef menurut Nichols (2009) dengan 

proses pembentukan batugamping tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kondisi muka air laut dalam keadaan 

dan terbentuk dalam satu pengendapan. 

 

 

 
 

Gambar 9 Klasifikasi Wackestone (Dunham 1962). 

Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 5: 

sparit. 

 

Pada lokasi pengamatan 68 memiliki klasifikasi yaitu 

Packestone dan Wackestone (Dunham 1962). Pada 

klasifikasi Packestone dan Wackestone (Gambar 10) yang 

di dukung oleh grain supported pada bagian top dan 

middle serta pada bagian bottom berupa mud supported. 

Terdapat beberapa komponen penyusun pada bagian top 

berupa Kalsit 50%, Opak 15%, dan Mikrit 35%. Pada 

bagian middle berupa Kalsit 45%, Opak 15%, dan Mikrit 

40%. serta bagian bottom berupa Fosil foram 20%, Kalsit 

25%, Opak 5%, Mikrit 30% dan Sparit 20%. Pada 

klasifikasi ini menunjukan bahwa indeks energi yang 

diendapkan pada kondisi air laut tenang (quite water) 

menurut Plumley et al. (1962) yang dicirikan oleh 

kandungan lumpur karbonatnya dapat mencapai 50% 

dengan fosil yang masih utuh meskipun jarang ditemui. 

Lingkungan pengendapan yang mengacu dalam Nichols 

(2009) didapatkan bahwa batugamping yang terendapkan 

pada lokasi ini terletak pada bagian back reef (lagoon) 

dengan arus yang relatif tenang. Pada proses 

pembentukan batugamping dalam kondisi muka air laut 

yang tidak stabil atau mengalami naik dan turunnya muka 

air laut serta pengaruh dari cahaya matahari pada 

pertumbuhan organisme sehingga terbentuk dalam dua 

klasifikasi yang berbeda. 
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Gambar 10 Klasifikasi Packestone (top dan middle), 

klasifikasi Wackestone (bottom) menurut (Dunham 1962). 

Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 5: 

sparit. 

 

Lokasi Pengamatan 69 A Batugamping yang 

terendapkan pada lokasi telitian ini memiliki klasifikasi 

yang sama berupa Wackestone (Dunham 1962) terhadap 

ketiga segmen top, middle dan bottom. Pada klasifikasi 

Wackestone (Gambar 11) yang di dukung oleh mud 

supported pada bagian top, middle dan bottom. 

Komponen penyusun pada bagian top berupa Fosil foram 

45%, Kalsit 15%, Opak 5%, Mikrit 25%, dan Sparit 10%. 

Bagian middle berupa Fosil foram 30%, Kalsit 15%, Opak 

10%, dan Mikrit 25%, dan Sparit 20%. Pada bagian 

bottom berupa Fosil foram 35%, Kalsit 20%, Opak 10%, 

Mikrit 20% dan Sparit 20%. Pada klasifikasi ini 

menunjukan bahwa indeks energi yang diendapkan pada 

kondisi laut sedikit bergelombang (Intermittenly 

Agitated) menurut Plumley et al. (1962) yang dicirikan 

kandungan lumpurnya kurang dari 25% serta 

keterdapatan fosil yang sedikit namun masih dalam 

keadaan baik. Lingkungan pengendapan yang mengacu 

dalam Nichols (2009) bahwa terendapkan pada back reef 

(lagoon). kondisi muka air laut yang stabil. 

 

 

 

 
 

Gambar 11 Klasifikasi Wackestone (Dunham 1962). 

Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 5: 

sparit. 

 

Lokasi Pengamatan 69 B Batugamping yang 

terendapkan pada lokasi telitian ini memiliki klasifikasi 

yang sama berupa Wackestone (Dunham 1962) terhadap 

ketiga segmen top, middle dan bottom. Pada klasifikasi 

Wackestone (Gambar 12) yang di dukung oleh mud 

supported pada bagian top, middle dan bottom. 

Komponen penyusun pada bagian top berupa Fosil foram 

40%, Kalsit 25%, Opak 10%, Mikrit 15%, dan Sparit 

10%. Bagian middle berupa Fosil foram 30%, Kalsit 20%, 

Intraklas 5%, Opak 10%, dan Mikrit 20%, dan Sparit 

15%. Pada bagian bottom berupa Fosil foram 30%, Kalsit 

20%, Opak 10%, Mikrit 20% dan Sparit 15%. Pada 

klasifikasi ini menunjukan bahwa indeks energi yang 

diendapkan pada kondisi laut sedikit bergelombang atau 

intermittenly agitated (Plumley et al. 1962) yang dicirikan 

kandungan lumpurnya kurang dari 25% serta 

keterdapatan fosil yang sedikit namun masih dalam 

keadaan baik. Lingkungan pengendapan yang mengacu 

dalam Nichols (2009) bahwa terletak atau terendapkan 

pada back reef  (lagoon) dengan kondisi muka air laut 

dalam keadaan stabil. 
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Gambar 12 Klasifikasi Wackestone (Dunham 1962). 

Keterangan: 1: foram, 2: kalsit, 3: opak, 4: mikrit, 5: 

sparit, 6: intraklas. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Daerah telitian berada pada Desa Bedegung 

kecamatan Semidang Aji, Daerah Baturaja Ogan 

Komering Ulu yang termasuk dalam Formasi Baturaja 

yang berumur Miosen Awal yang terendapkan pada 

Transisi pada kedalaman 14,56 meter. 

2. Keterdapatan fosil sebagai penciri dari Formasi 

Baturaja tersebut yang berupa Globigerina bowerii, 

Globigerina mayeri dan Mollusca serta foraminifera 

bentos terdapat Streblus becarii dan Streblus gaimardii. 

3. Terdapat beberapa jenis klasifikasi batugamping pada 

lokasi telitian yaitu klasifikasi Wackestone, Packestone, 

dan Grainstone. 

4. Lingkungan pengendapan batugamping yang berada 

pada back reef yang berada pada sand apron dan lagoon 

serta adanya indeks energi yang diendapkan pada kondisi 

air laut tenang (quite water) dan kondisi air laut sedikit 

bergelombang (Intermittenly Agitated). 
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ABSTRACK: Indonesia is one of the wealthiest country in resources content especially in oil resources. The decrease of 

oil production is followed by the enhancement of oil consumption encourage the geoscientists to always do research and 

development in finding a new reserves by doing an exploration. The purpose of the research is to identify the potential of 

shalestone within Sangkarewang Formation based in Kolok and Talawi area in Sawahlunto, West Sumatra which is has 

a role as the potential  hydrocarbon Source Rock. The research method includes geological surface mapping in every 

shalestone outcrop within Sangkarewang Formation. 10 samples of organic geochemical analysis (Amarullah, 2007) has 

been used to strengthen the research outcome. The shalestone of Sangkarewang Formation shows the organic carbon 

value in range between 3,4 - 5,21%, it means the capacity of source rock and the potency as hydrocarbon producer is 

good – excellent. The type of organic substances with range of value between 350 – 608 mg HC/% the weight of TOC 

shows as kerogen type I and II which produce the oil hydrocarbon type. The shalestone maturity value is between 434 – 

443 oC shows the level of thermal maturity is quiet mature but there is one sample that shows the immature result. The 

conclusion of the research is the shalestone of Sangkarewang Formation within Kolok and Talawi area in Sawahlunto, 

West Sumatra is potential as the source rock of hydrocarbon. 

 

Keywords: Sangkarewang Formation, Source Rock, Total Organic Carbon, Hydrocarbon 

 

 

ABSTRAK: Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya energi, salah satunya adalah minyak. 

Penurunan jumlah produksi minyak diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi akan kebutuhan minyak mendorong 

para geosaintis terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan cadangan baru dari kegiatan eksplorasi.   

Penelitian dilakukan untuk mengetahui potensi batuan shale Formasi Sangkarewang pada daerah Kolok dan Talawi, 

Sawahlunto, Sumatera Barat sebagai batuan induk yang menghasilkan hidrokarbon. Metode penelitian mencakup 

pemetaan geologi permukaan pada singkapan batuan shale Formasi Sangkarewang. Sepuluh sampel analisa geokimia 

organik (Amarullah, 2007) digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Batuan shale Formasi Sangkarewang 

menunjukan nilai karbon organik TOC 3,4 – 5,21% yang berarti kapasitas sebagai batuan induk dan potensi sebagai 

penghasil hidrokarbon good – excellent. Jenis zat organik dengan nilai HI 350 – 608 mg HC/% berat TOC menunjukan 

kerogen tipe I dan II yang menghasilkan hidrokarbon jenis minyak. Nilai tingkat kematangan sampel batuan yaitu  434 – 

443oC menunjukan tingkat kematangan termal yang matang kecuali satu sampel yang menunjukan kurang matang 

(immature). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu batuan shale Formasi Sangkarewang  daerah Kolok dan Talawi, 

Sawahlunto, Sumatera Barat berpotensi sebagai batuan induk yang menghasilkan hidrokarbon. 

 

Kata Kunci: Formasi Sangkarewang, Batuan Induk, Total Organik Karbon, Hidrokarbon 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya 

akan sumber daya energi, salah satunya adalah minyak. 

Pada 1977 dan 1991 merupakan periode kejayaan 

produksi minyak di Indonesia, yaitu dengan rata-rata  

produksi minyak mencapai 1.7 juta barel per hari (bph). 

Namun setelah itu, produksi terus mengalami penurunan 

hingga 2017 diperkirakan rata-rata produksi minyak di 

Indonesia hanya sebesar 815 ribu bph (Lubiantara, 2017). 

Penurunan jumlah produksi minyak diikuti dengan 

semakin meningkatnya konsumsi akan kebutuhan minyak 

membuat Indonesia berubah status dari net-eksportir 

(produksi lebih besar dari konsumsi) menjadi berstatus 

net-importir (konsumsi lebih besar dari produksi). Hal 

tersebut mendorong para geosaintis terus melakukan 

penelitian dan pengembangan untuk menemukan 

cadangan baru dari kegiatan eksplorasi. 



 
D. Oktarina, et al. 

298 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi 

hidrokarbon pada batuan shale Formasi Sangkarewang di 

daerah Kolok dan Talawi, Sawahlunto Sumatera Barat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

potensi batuan shale dari Formasi Sangkarewang sebagai 

batuan induk. Secara administratif, lokasi penelitian 

berada di daerah Kolok dan Talawi, Kecamatan Barangin 

dan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Administratif Daerah Penelitian  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Secara metodelogi penelitian ini dilakukan dengan 

cara pemetaan geologi permukaan yang difokuskan pada 

batuan shale Formasi Sangkarewang. Pemetaan geologi 

permukaan dilakukan dengan cara pengamatan   

karakteristik batuan shale Formasi Sangkarewang, 

pengukuran kedudukan, dan ploting lokasi pengamatan 

untuk mengetahui sebaran batuan shale Formasi 

Sangkarewang tersebut. Untuk mengetahui potensi dari 

batuan shale Formasi Sangkarewang sebagai batuan 

induk maka diperlukan data TOC (total organic carbon) 

dan Rock-Eval Pyrolisis. Hal ini berdasarkan syarat-

syarat batuan tersebut bisa dikatakan sebagai batuan 

induk seperti terdapatnya kandungan material organik, 

tipe kerogen, dan kematangan termal, maka diperlukan 

data analisa-analisa tersebut. Peneliti merujuk pada hasil 

analisa yang dilakukan oleh (Amarullah,  2007).  

Sumber data sekunder yang digunakan, didapatkan 

hasil dari pemetaan geologi permukaan dan pemboran 

batuan shale pada Formasi Sangkarewang daerah 

Sawahlunto. Dari 60 sampel batuan shale pada Formasi 

Sangkarewang milik Amarullah (2007) yang tersebar di 

beberapa daerah Sawahlunto, peneliti hanya 

menggunakan 10 sampel yang lokasi pengambilannya 

berada di daerah Kolok dan Talawi. Hasil analisa 

geokimia organik menunjukan data TOC (%), S1, S2, dan 

S3 (mg HC/g), temperatur maksimum (oC), indeks 

produksi (PI), indeks hidrogen (HI), serta indeks oksigen 

(OI). Untuk mengetahui potensi yang terkandung dari 

batuan shale seperti kekayaan zat organik, jenis zat 

organik, dan tingkat kematangan, maka digunakan 

parameter berdasarkan (Waples, 1985 dan Peters dan 

Cassa, 1994). 

 

 

GEOLOGI CEKUNGAN OMBILIN 

 

Cekungan Ombilin merupakan intramountain basin 

yang terbentuk karena sesar-sesar yang terjadi pada  

batuan dasar yang sangat kompleks. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh Sesar Sumatera yang berorientasi barat 

laut-tenggara yang terjadi selama Pra-Tersier. Menurut 

Noeradi, dkk. (2005) letak Cekungan Ombilin berada di 

antara dua buah Pegunungan Barisan dan dikontrol oleh 

beberapa sistem sesar, pada bagian barat Cekungan 

Ombilin merupakan vulcanic arc (busur vulkanik) yang 

merupakan  batuan vulkanik Kuarter hingga Recent dari 

Gunungapi Malintang, Merapi, Maninjau, serta 

Singgalang dan pada bagian timur dibatasi oleh 

Pegunungan Barisan non-vulcanic. Selain itu pada bagian 

timur laut  cekungan dibatasi dan dikontrol oleh Sesar 

Takung yang masih aktif dengan arah orientasi WNW – 

ESE  dan pada bagian barat daya di kontrol oleh Sesar 

Sumatera dengan arah orientasi NW–SE. 

Stratigrafi Cekungan Ombilin menurut 

Koesoemadinata dan Matasak (1981) dimulai dari 

terendapkannya batuan-batuan berumur Pra Tersier yaitu 

secara beurut dari berumur tua terendapkan Formasi 

Kuantan, Formasi Silungkan, dan Formasi Tuhur. 

Selanjutnya pada Paleosen, terendapkan Formasi Brani 

yang memiliki hubungan stratigrafi menjari dengan 

Formasi Sangkarewang. Pada kala Eosen terendapkan 

Formasi Sawahlunto yang merupakan formasi penghasil 

batubara di Cekungan Ombilin. Formasi Sawahtambang 

terendapkan di atas Formasi Sawahunto pada kala 

Oligosen. Formasi Ombilin terendapkan pada kala 

Miosen dan diakhiri dengan pengendapan batuan Kuarter 

dari Formasi Ranau yang merupakan Formasi termuda di 

Cekungan Ombilin. 

 

SHALE SEBAGAI BATUAN INDUK 

 

Daerah penelitian berada di Formasi Sangkarewang 

yang merupakan salah satu formasi pada Cekungan 
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Ombilin tepatnya di daerah Kolok dan Talawi, 

Sawahlunto Sumatera Barat. Data dari penelitian ini 

berupa data lapangan dan data analisa geokimia. Data 

lapangan diperoleh dari pemetaan geologi permukaan 

secara langsung dan data geokimia merupakan data 

sekunder hasil penelitian milik Amarullah pada 2007. 

 

Data Lapangan 

 

Formasi Sangkarewang berada pada lingkungan 

pengendapan lacustrine dengan penciri struktur sedimen 

berupa slump yang sering dijumpai di lapangan daerah 

telitian. Terdapat 14 lokasi pengamatan batuan shale pada 

daerah telitian. Singkapan tersebar dibeberapa daerah 

Kolok dan Talawi memperlihatkan shale dengan 

karakteristik yang berbeda-beda (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Foto Singkapan Shale Formasi Sangkarewang; 

(a) Singkapan Black Shale, (b) Singkapan Brown Shale, 

(c) Singkapan Gray Shale. 

Setiap lokasi pengamatan diberikan keterangan lokasi, 

koordinat, dan deskripsi litologi secara megaskopik 

(Tabel 1). Dari 14 lokasi pengamatan batuan shale pada 

daerah Kolok dan Talawi terdapat tiga lokasi pengamatan 

memperlihatkan karakteristik warna shale yang hitam, 

delapan lokasi pengamatan berwarna keabu-abuan, dan 

tiga lokasi pengamatan dengan shale yang berwarna 

kecoklatan.  

Tabel 1. Tabel yang memperlihatkan keterangan detil 

lokasi pengamatan singkapan shale pada daerah 

penelitian. 

Lokasi Koordinat (LS/BT) Litologi 

KL-1 S 00 38 07.8 E 100 43 

42.4 
Gray Shale  

KL-2 S 00 38 00.3 E 100 43 

41.9 
Gray Shale 

KL-3 S 00 37 49.6 E 100 43 

51.5 
Gray Shale 

KL-4 S 00 37 10.5 E 100 44 

02.4 
Black Shale  

KL-5 S 00 37 05.1 E 100 44 

00.3 
Black Shale  

KL-6 S 00 36 33.8 E 100 43 

44.2 

Black Shale  

TLW-7 S 00 35 56.6 E 100 45 

07.0 
Gray Shale  

TLW-8 S 00 35 24.0 E 100 45 

46.3 

Gray Shale 

TLW-9 S 00 33 04.8 E 100 45 

11.6 
Gray Shale 

TLW-10 S 00 33 56.9 E 100 44 

02.0 

Gray Shale 

TLW-11 S 00 34 47.9 E 100 44 

58.3 
Gray Shale  

TLW-12 S 00 34 37.1 E 100 45 

39.8 

Brown 

Shale  

TLW-13 S 00 34 17.9 E 100 45 

08.1 

Brown 

Shale  

TLW-14 S 00 33 57.9 E 100 44 

50.5 

Brown 

Shale 

 

Perbedaan warna dari batuan shale dapat mencirikan 

zona lingkungan pengendapan. Shale dengan warna yang 

lebih hitam diinterpretasikan berada pada zona anoxic 

atau berada di zona terdalam pada lingkungan 

pengendapan lacustrine sedangkan shale dengan warna 

keabu-abuan berada pada zona oxic (Gambar 3). Untuk 

shale  dengan warna kecoklatan diinterpretasikan warna 

coklat pada shale tersebut merupakan hasil dari proses 

oksidasi setelah terjadinya pengendapan. Perbedaan 

warna hitam, abu-abu, dan coklat pada batuan shale di 

Formasi Sangkarewang (Gambar 4) juga didasari atas 

perbedaan keberlimpahan material organik, dikarenakan 

semakin banyak material organik yang terkandung pada 

batuan tersebut maka warna dari shale akan lebih hitam. 
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Gambar 3. Interpretasi Zona Pengendapan Shale Pada 

Lingkungan Lacustrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Contoh Perbedaan Warna Batuan Shale 

Formasi Sangkarewang; (a) Sampel Black Shale, (b) 

Sampel Gray Shale, (c) Sampel Brown Shale. 

 

Persebaran lokasi pengamatan batuan shale terlihat 

pada peta sebaran batuan shale dan lokasi pengambilan 

sampel geokimia daerah penelitian (Gambar 5). Batuan 

shale yang berwarna hitam banyak ditemukan pada 

daerah Kolok dan shale dengan warna kecoklatan tersebar 

di bagian Utara daerah penelitian. Pada daerah Kolok 

tepatnya di perkebunan warga desa Kolok Nan Tuo 

terdapat tiga sumur bekas eksplorasi. Pada salah satu 

sumur yang memiliki diameter lubang 16,4 cm, dilakukan 

pengambilan sampel yang hasilnya menunjukan 

keterdapatan crude oil. Untuk mendapatkan crude oil 

diperlukan bantuan bambu dengan panjang kurang lebih 

5 meter agar bisa mencapainya (Gambar 6). Crude oil  

pada sumur-sumur bekas eksplorasi ini dahulunya 

dimanfaatkan warga sebagai minyak tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Persebaran Batuan Shale dan Lokasi 

Pengambilan Sampel Geokimia. 
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Gambar 6. Keterdapatan Crude Oil Pada Sumur Bekas 

Eksplorasi di Daerah Kolok Nan Tuo.  

Data Analisa Geokimia 

 

Data analisa geokimia TOC dan Rock-Eval Pyrolisis 

diperoleh dari penelitian Amarullah (2007). Hasil analisa 

atas kesepuluh sampel batuan shale dari Formasi 

Sangkarewang menunjukan komponen-komponen 

mencakup nilai TOC, S1, S2, S3, dan Tmax (Tabel 2) 

yang selanjutnya diturunkan menjadi data rasio S2/S3, PI, 

HI, dan OI (Tabel 3). Data analisa geokimia ini akan 

menjadi data penunjang untuk mengetahui potensi batuan 

shale Formasi Sangkarewang sebagai batuan induk.  

Tabel 2. Data hasil Analisa TOC dan Rock-Eval Pyrolisis 

(Amarullah, 2007). 

Lokasi 
TOC 

(%) 

S1 

(mg/g) 

S2 

(mg/g) 

S3 

(mg/g) 

Tmax 

(oC) 

TL-1/9 3,69 1,04 18,93 0,13 443 

TL-

1/23 
3,93 2,09 19,24 0,33 441 

TL-

1/34 
4,06 2,45 22,69 0,05 439 

TL-

1/42 
3,87 2,36 20,75 0,14 439 

TL-2/5 3,65 1,83 23,11 0,39 437 

TL-

2/18 
4,79 2,11 28,07 0,19 442 

TL-

2/22 
4,66 2,13 28,34 0,09 443 

TL-

2/30 
4,8 2,26 23,21 0,54 441 

KLM 1 5,21 1,05 22,05 0,50 435 

SJT 1 3,40 1,01 11,91 0,45 434 

 

Tabel 3. Data Perhitungan Analisa TOC dan Rock-Eval 

Pyrolisis (Amarullah, 2007). 

Lokasi S2/S3 PI HI OI 

TL-1/9 145,62 0,05 487 3 

TL-1/23 58,30 0,10 488 8 

TL-1/34 463,80 0,10 558 1 

TL-1/42 148,21 0,10 526 6 

TL-2/5 59,26 0,07 497 8 

TL-2/18 151,05 0,07 699 2 

TL-2/22 314,89 0,07 808 2 

TL-2/30 42,98 0,09 483 11 

KLM 1 44,10 0,05 423 10 

SJT 1 26,47 0,08 260 13 

 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan data lapangan dan data geokimia yang 

didapatkan, maka potensi dari batuan shale Formasi 

Sangkarewang dapat diketahui. Terdapat tiga parameter 

yang harus ada untuk menyatakan bahwa batuan tersebut 

bisa dikatakan sebagai batuan induk, yaitu kekayaan zat 

organik, jenis zat organik, dan tingkat kematangan termal. 

 

Kekayaan Zat Organik 

 

Kekayaan zat organik pada batuan shale Formasi 

Sangkarewang terlihat dari data lapangan yang 

menunjukan pada beberapa lokasi batuan shale dengan 

warna hitam. Semakin hitam warna dari shale maka 

semakin kaya akan material organik. Kekayaan zat 

organik pada batuan shale daerah penelitian juga dapat 

diketahui berdasarkan nilai TOC, S1 (volatile 

hydrocarbon), dan S2 (hydrocarbon generating 

potential). Dari kesepuluh sampel nilai TOC menunjukan 

3,40 – 5,21 %, S1 rentan nilai 1,01 – 2,45 mg/g, dan nilai 

S2 yaitu 11,91 – 28.34 mg/g. 

Berdasarkan nilai TOC dengan merujuk pada Peters 

dan Cassa (1994) yang menyatakan bahwa nilai 2 – 4% 

memiliki potensi very good dan nilai >4% memiliki 

potensi excellent sehingga batuan shale Formasi 

Sangkarewang menunjukan potensi very good – excellent. 

Jika merujuk pada Waples (1985) nilai TOC tersebut 

menunjukan kapasitas good – excellent sebagai batuan 

sumber. Kekayaan zat organik juga dapat dilihat dari nilai 

S1 dan S2. Hasil analisa nilai S1 dan S2 menunjukan 

kandungan zat organik batuan shale dari Formasi 

Sangkarewang yaitu good – excellent (Peters dan Cassa, 

1994). 
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Jenis Zat Organik 

 

Jenis zat organik disini adalah kerogen. Kerogen  

merupakan organik karbon yang terendapkan pada 

batuan. Kerogen tersebut akan menentukan hidrokarbon 

apa yang akan terbentuk seperti minyak, gas, atau minyak 

dan gas. Untuk mengetahui jenis zat organik diperlukan 

nilai indeks hidrogren. Merujuk pada Peters dan Cassa 

(1994) jenis zat organik dibagi menjadi lima tipe, yaitu 

tipe I dengan nilai HI >600 akan menghasilkan minyak, 

tipe II dengan nilai HI 300 – 600 juga menghasilkan 

minyak, tipe II/IIIb dengan nilai HI 200 – 300 akan 

menghasilkan perpaduan minyak dan gas, tipe III dengan 

nilai HI 50 – 200 akan menghasilkan gas dan terakhir 

kerogen tipe IV dengan nilai HI <50 tidak menghasilkan 

jenis hidrokarbon apapun. 

Berdasarkan parameter tersebut nilai HI batuan shale 

Formasi Sangkarewang menunjukan kerogen dengan tipe 

I – II yang artinya diindikasikan akan menghasilkan 

hidrokarbon dengan jenis minyak. Selain nilai HI, rasio 

S2/S3 juga dapat digunakan dalam penentuan jenis zat 

organik. Rasio S2/S3batuan shale Formasi Sangkarewang 

menunjukan nilai 26,47 – 453,8 yang berdasarkan Peters 

dan Cassa (1994) bahwa nilai rasio S2/S3 >15 termasuk 

kedalam kerogen tipe I yang menghasilkan hidrokarbon 

jenis minyak. Material organik pembentuk jenis kerogen 

tipe I dan II berupa alga yang terendapkan pada 

lingkungan lacustrine. 

 

Kematangan Termal 

 

Analisa tingat kematangan batuan diperlukan untuk 

mengetahui proses transformasi termal yang dialami oleh 

zat organik. Untuk mengetahui tingkat kematangan 

batuan dibutuhkan nilai temperatur maksimum yang 

didapatkan hasil dari analisa Rock-Eval Pyrolisis. Peter 

dan Cassa (1994) menyatakan bahwa nilai temperatur 

maksimum <435 diinterpretasikan sebagai batuan induk 

yang belum matang, nilai temperatur maksimum 435 – 

470 diinterpretasikan sebagai batuan induk yang 

tergolong matang dan nilai temperatur maksimum >470 

diinterpretasikan sebagai batuan induk yang kelewat 

matang (postmature). 

Nilai temperatur maksimum pada batuan shale 

Formasi Sangkarewang menunjukan nilai 434 – 443 oC 

yang artinya tingkat kematangan batuan menunjukan 

belum matang – matang. Dari kesepuluh sampel, terdapat 

satu sampel yang menunjukan tingkat kematangan termal 

yang belum matang yaitu sampel batuan dengan kode 

sampel SJT-1 dengan nilai temperatur maksimum 434oC. 

Sesungguhnya proses kematangan termal pada shale 

Formasi Sangkarewang telah terjadi dimana material 

organik sudah tertransformasi termal menjadi minyak 

yang artinya kondisi katagenesis telah terpenuhi. Bukti 

telah adanya minyak yaitu ditemukan sumur-sumur bekas 

eksplorasi salah satunya di desa Kolok Nan Tuo yang 

hasilnya menunjukan minyak mentah (crude oil). 

Berkenaan dengan parameter-parameter batuan induk, 

maka shale dari Formasi Sangkarewang telah memenuhi 

parameter untuk bisa dikatakan sebagai batuan induk 

yang  menghasilkan hidrokarbon. 

   

KESIMPULAN  

(1) Penelitian dilakukan pada batuan shale Formasi 

Sangkarewang daerah Kolok dan Talawi, 

Sawahlunto, Sumatera Barat, dengan menggunakan 

14 data lokasi pengamatan dan 10 sampel data 

sekunder analisa TOC dan Rock-Eval Pyrolisis. 

(2) Kekayaan zat organik dari kesepuluh sampel batuan 

shale Formasi Sangakarewang menunjukan 

kapasitas sebagai batuan induk dan potensi sebagai 

penghasil hidrokarbon good – excellent. 

(3) Jenis zat organik sampel batuan menunjukan 

kerogen tipe I dan II, yang menghasilkan 

hidrokarbon jenis minyak. 

(4) Kematangan sampel batuan menunjukan tingkat 

kematangan termal yang matang kecuali satu sampel 

dengan kode SJT-1 yang menunjukan nilai 

temperatur maksimum yang kurang matang. 

(5) Batuan shale Formasi Sangkarewang daerah Kolok 

dan Talawi berpotensi sebagai batuan induk yang 

menghasilkan hidrokarbon. 
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ABSTRAK: Aktivitas penambangan khususnya tambang batubara tidak akan terlepas dari terbentuknya air asam tambang 

dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar penambangan. Lokasi penelitian berada pada Desa 

Batu Tanjuang yang terletak sekitar 6 km dari pusat Kota Sawahlunto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

observasi lapangan, pengambilan sampel air asam tambang, analisis laboratorium dan analisis penilaian kuantitatif 

berdasarkan geosite dan geomorphosite menurut Kubalikova (2013). Parameter yang digunakan dalam penilaian geosite 

dan geomorphosite yaitu nilai pendekatan ilmiah dan intrinsik, nilai pendidikan, nilai ekonomi, nilai konservasi dan nilai 

tambahan. Berdasarkan analisis geosite dan geomorphosite menurut Kubalikova (2013), Danau Biru memiliki penilaian 

yaitu nilai pendekatan ilmiah dan intrinsik 37,5 %, nilai pendidikan 87,5 %, nilai ekonomi 16,6 %, nilai konversi 75 %, 

dan nilai tambahan 78,5 %. Secara keseluruhan Danau Biru memiliki tingkat kelayakan sebesar 59 % untuk dijadikan 

sebagai salah satu fitur di dalam geowisata. Berdasarkan analisa geokimia pada kandungan air di Danau Biru 

menunjukkan bahwa air memiliki pH < 6,4, kandungan sulfat (SO4) yang tinggi 30,85 mg/L, Klorida (CL) 19,85 mg/L, 

Mangan (Mn) 3,11 mg/L, Tembaga 2,03 mg/L, Alumunium (Al) 0,78 mg/L, dan Besi (Fe) 0,87 mg/L. Lokasi Danau Biru 

dapat berpotensi menjadi objek geowisata, hal ini dikarenakan kondisi site memiliki daya tarik wisata berupa 

pemandangan danau yang indah dengan air yang berwarna biru dan bersih, serta dapat melihat singkapan yang terbuka 

akibat bekas pertambangan batubara yang ditinggalkan dan melihat perbukitan yang terbentang luas akibat geosite ini 

berada elevasi 425 mdpl atau daerah tinggian. Pengembangan lebih lanjut pada daerah ini yaitu membangun infrastruktur 

wisata, transportasi umum, sarana dan prasarana yang baik. Sehingga dari pengembangan tersebut daerah ini dapat 

menjadi potensi geowisata yang layak dan dapat membantu perekonomian daerah wilayah Sawahlunto.  
 

Kata Kunci: Pertambangan Batubara, Air Asam Tambang, Geowisata, Sawahlunto 

 

ABSTRACT: Mining activities, especially coal mines, will not be separated from the formation of acid mine water and 

may have a negative impact on the environment around the mine. The research area is located at Batu Tanjuang Village 

which is located about 6 km from Sawahlunto, West Sumatera. The research method used is field observation, acid water 

sampling, laboratory analysis and quantitative assessment analysis based on geosite and geomorphosite according to 

Kubalikova (2013). Parameters used in geosite and geomorphosite assessment are scientific and intrinsic value, 

educational value, economic value, conservation value and additional value. Based on the geosite and geomorphosite 

analysis according to Kubalikova (2013), Blue Lake has an assessment of the 37.5% scientific and intrinsic value, 87.5% 

education value, 16.6% economic value, 75% conversion value, and additional value 78, 5%. Overall Blue Lake has a 

feasibility level of 59% to serve as one of the features in geowisata. Based on geochemical analysis on water content in 

Blue Lake showed that water has a pH <6.4, high sulfate content (SO4) 30.85 mg / L, chloride (CL) 19,85 mg / L, mangan 

(Mn) 3, 11 mg / L, Copper  (Cu) 2.03 mg / L, Aluminum (Al) 0.78 mg / L, and Iron (Fe) 0.87 mg / L. The location of 

Blue Lake can potentially become the object of geowisata, this is because the site has a tourist attraction in the form of a 

very beautiful lake scenery with blue and clean water color, and can see open outcrops due to ex-coal mining abandoned 

and see the hills that stretched wide due to this geosite is elevation 425 mdpl or high altitude. Further development in this 

area is building tourism infrastructure, public transportation, facilities and good infrastructure. So from the development 

of this area can be a decent geowisata potential and can help the regional economy Sawahlunto region 

 

Keyword : Coal Mining, Acid, Geoturism, Sawahlunto 
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PENDAHULUAN 

 

Air asam tambang merupakan air dengan kondisi pH 

rendah yang terbentuk akibat proses penambangan 

batubara. Terbentuknya air asam tambang merupakan 

salah satu masalah lingkungan yang harus dihadapi 

setelah proses penambangan selesai. Sebelum melakukan 

penutupan lahan tambang telah disusun rencana reklamasi 

guna mengembalikan kondisi lahan seperti sebelumnya, 

namun hal tersebut tidak selalu dilakukan. Melihat 

kurangnya pengolahan air asam tambang memperlihatkan 

bahwa banyak pihak yang masih mengabaikan proses 

reklamasi lahan tambang yang mengakibatkan hilangnya 

nilai guna lahan. Proses reklamasi air asam tambang 

diharapkan mampu mengembalikan nilai guna lahan 

seperti atau mendekati keadaan sebelumnya, dengan cara 

menjadikan air asam tambang sebagai objek geowisata 

disekitar lokasi bekas lahan tambang tersebut. 

Geowisata sangat terbilang baru dalam dunia 

penelitian, dimana penelitian mengenai definisi, metode, 

dan proses penilaian terhadap objek geowisata baru 

dilakukan sekitar tahun 2001 oleh kelompok 

Geomorphosite dari International Association of 

Geomorphologist (Giusti, 2010 dalam Kubalikova, 2013). 

Geowisata adalah salah satu bentuk wisata alam yang 

memperlihatkan fokusnya terhadap aspek panorama dan 

geologi (Downling, 2011 in Kubalikova, 2013). 

Geowisata mengenalkan sebuah lokasi dan konservasi 

dari geodiversity serta memahaminya sebagai sebuah 

keilmuan yang perlu diapresiasikan  dan dipelajari 

(Newsome dan Downling, 2010 dalam Kubalikova, 

2013). Tidak hanya secara keilmuan geologi, tetapi juga 

memperlihatkan keunikan dari fitur dan proses terjadinya 

suatu geomorfologi yang dapat diperoleh oleh wisatawan 

dari suatu lokasi (Kubalikova, 2013).  

Menurut Sampurno (1995) dalam Hendratno (2002), 

terdapat beberapa fenomena kebumian yang dapai 

dijadikan sebagai dasar dalam aktivitas  promosi 

geowisata, seperti : 

a. Proses kebumian aktif, meliputi letusan gunung api 

beserta produknya, rawan gempabumi, gerakan 

batuan yang masih aktif sehingga menghasilkan 

bidang sesar, manifestasi panas bumi dan rawan 

tanah longsor. 

b. Keindahan alam yang terbentuk akibat proses 

geodinamika masa lalu, seperti gunung, sungai, 

pantai, kars, dataran tinggi dan terumbu karang. 

c. Aspek kebudayaan masa lalu yang dipengaruhi oleh 

perkembangan geodinamika, seperti terbentuknya 

situs purba akibat adanya bencana alam yang 

terjadi.,  

d. Kegiatan ekploitasi sumberdaya geologi, seperti 

eksploitasi hidrokarbon dan tambang mineral 

berharga (emas, tembaga, perak, dan sebagainya) 

baik dalam skala besar ataupun kecil. 

e. Kegiatan eksploitasi sumberdaya geologi yang 

menimbulkan masalah terhadap kondisi lingkungan 

di sekitarnya.  

Hal yang mendasari penulisan karya ilmiah ini adalah 

untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan air asam 

tambang yang biasa terabaikan pasca penambangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 

pengembangan kegiatan hasil pertambangan batubara 

berupa air asam tambang menjadi potensi geowisata yang 

berada pada salah satu bekas pertambangan batubara di 

Desa Batu Tanjuang yang terletak sekitar 6 km dari pusat 

Kota Sawahlunto. Manfaat penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi dasar mengenai potensi geowisata 

dan membantu pariwisita dalam pengembangan air asam 

tambang menjadi potensi geowisata melalui pendekatan 

secara kuantitatif.  

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan empat (4) metode dengan 

dasar untuk mengetahui pengembangan air asam tambang 

menjadi potensi geowisata danau biru di desa Batu 

Tanjuang. Pertama, mengumpulkan dan membaca 

literatur terdahulu, mendapatkan data dari pembuatan peta 

topografi yang berasal dari citra satelit dengan skala 

1:10.000. Kedua, melakukan pengumpulan data lapangan 

dengan cara observasi lapangan, untuk mengetahui 

kondisi geologi pada lokasi penelitian. Data yang 

diperoleh berupa kandungan air asam tambang.  Ketiga, 

dilakukan uji laboratorium terhadap sampel batuan untuk 

mendukung hasil interpretasi kondisi geologi daerah 

penelitian. Keempat, melakukan analisa geosite dan 

geomorphosite berdasarkan penilaian kuntitatif 

(Kubalikova, 2013) dan deskriptif kualitatif (Sampurno, 

1995 dalam Hendratno, 2002). Aspek penilaian berupa 

pendekatan ilmiah dan intrinsik, nilai pendidikan, nilai 

ekonomi, nilai konservasi dan nilai tambahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kondisi Geologi  

 

Lokasi penelitian berada pada Cekungan Ombilin, 

secara tektonik merupakan cekungan yang berada pada 

zona pegunungan (intramontana) (Gambar 1).  
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Gambar 1. Tatanan tektonik Pulau Sumatera (Heidrick 

dan Aulia, 1993) 

 

Pembentukan Danau Biru sebagai air asam tambang 

diakibatkan adanya aktivitas pertambangan batubara yang 

telah ditinggalkan. Berdasarkan analisa geokimia pada 

kandungan air di Danau Biru menunjukkan bahwa air 

memiliki pH < 6,4, kandungan sulfat (SO4) yang tinggi 

30,85 mg/L, Klorida (CL) 19,85 mg/L, Mangan (Mn) 3,11 

mg/L, Tembaga 2,03 mg/L, Alumunium (Al) 0,78 mg/L, 

dan Besi (Fe) 0,87 mg/L (Tabel 1).  

 

Table 1. Hasil analisis geokimia pada air asam tambang 

 

PARAMETER UNIT RESULT 

pH # <6,4 

Besi (Fe) mg/L 0,87 

Klorida (Cl) mg/L 19,85 

Mangan (Mn) mg/L 3,11 

Sulfat (So4) mg/L 30,85 

Tembaga (Cu) mg/L 2,03 

Aluminium (Al) mg/L 0,78 

 

Kondisi geologi pada Danau Biru ini tersusun atas 

litologi fraksi halus yang dominan yaitu batulempung, 

batupasir halus dan terdapat adanya batubara, unit satuan 

batuan ini termasuk kedalam Formasi Sawahlunto yang 

berumur Eosen. Berdasarkan keberadannya, lokasi 

penelitian berada pada Danau Biru. Danau tersebut 

terbentuk di lahan galian bekas tambang batubara dengan 

kedalaman kurang lebih 30 m. Air yang terkandung pada 

danau tersebut berasal dari air hujan dan air permukaan, 

kemudian terakumulasi dalam suatu cekungan atau wadah 

yang sekarang dikenal dengan sebutan Danau Biru. 

Karakteristik unit satuan menunjukkan pada lokasi 

penelitian dulunya merupakan lingkungan fluvial dengan 

tipe sungai berkelok (meander) yang dicirikan banyak 

endapan fraksi halus yang terendapkan. Secara morfologi 

lokasi penelitian berada pada daerah perbukitan dengan 

elevasi 425 mdpl (Gambar 2).  

 

 
 

Gambar 2. Morfologi Danau Biru di daerah perbukitan 

sebagai objek geowisata 

 

Analisis Kuantitatif Geosite dan Geomorphosite 

 

Dalam menganalisis geosite dan geomorphosite 

terdapat beberapa aspek parameter penilaian menurut 

Kubalikova (2013), untuk dijadikan salah satu fitur di 

dalam geowisata. Aspek penilaian itu berupa pendekatan 

ilmiah dan intrinsik, nilai pendidikan, nilai ekonomi, nilai 

konservasi dan nilai tambahan (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Penilaian parameter geowisata (Kubalikova, 

2013) 

 

Nilai Pendekatan Ilmiah dan Intrinsik Bobot 

Integritas (A) 

Lokasi site rusak parah 0 

Lokasi site rusak, tapi 

masih dapat terlihat 

lingkungan abiotiknya 

0,5 

Site tanpa kerusakan 1 

Keunikan/kekhasa

n (jumlah site 

yang mirip 

dengan site 

tersebut) (B) 

Lebih dari 5 0 

2-5 site yang mirip 0,5 

Hanya 1 yaitu site 

tersebut 

1 

Keberagaman 

jumlah proses-

proses geomorfik 

yang berbeda dan 

Hanya 1 proses yang 

terlihat 

0 

2-4 proses yang terlihat 0,5 
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dapat terlihat 

keberagamannya 

(C) 

Lebih dari 5 proses 

yang terlihat 

1 

Apakah site 

pernah 

dipublikasikan 

atau diketahui 

secara ilmiah (D) 

Site tidak diketahui 0 

Pada paper ilmiah 

setingkat nasional 

0,5 

Diketahui secara luas 

oleh masyarakat luas 

1 

Nilai Pendidikan Bobot 

Keterwakilan, 

kejelasan dari 

proses/fitur 

yang ada (A) 

Keterwakilan/kejelasan 

rendah alias tidak jelas 

0 

Keterwakilan/kejelasan 

medium, dapat dikenali 

oleh akademisi 

0,5 

Keterwakilan/kejelasan 

tinggi, dapat dikenali 

oleh 

masyarakat luas 

1 

Penggunaan 

pedagogi (B) 

Nilai karakter yang 

rendah dan tanpa 

penggunaan 

unsur/proses 

pendidikan 

0 

Ada nilai karakter 

tetapi penggunaan 

unsur 

pendidikan yang 

terbatas 

0,5 

Nilai karakter yang 

tinggi dan potensi 

unsur 

pendidikan yang tinggi, 

aspek geowisata yang 

tinggi 

1 

Apakah telah ada 

produk 

pendidikan di site 

tersebut (C) 

Tidak ada petunjuk 

informasi 

0 

Ada leaflets, peta, 

laman internet 

0,5 

Ada panel informasi di 

lokasi site tersebut 

1 

Penggunaan nyata 

atau aktual dari 

site tersebut untuk 

kepentingan 

pendidikan (D) 

Tidak ada penggunaan 

untuk pendidikan 

0 

Digunakan untuk 

ekskursi atau fieldtrip 

khusus 

bagi siswa 

0,5 

Tempat umum untuk 

dikunjungi publik 

1 

Nilai Ekonomi Bobot 

Daya akses (A) 

Lebih dari 1 km dari 

lokasi parkir 

0 

Kurang dari 1 km dari 

lokasi parkir 

0,5 

Lebih dari 1 km dari 

pemberhentian 

transportasi 

Publik 

1 

Kehadiran 

infrastruktur 

penunjang 

pariwisata, (B) 

Lebih dari 10 km dari 

lokasi fasilitas 

pariwisata 

yang telah ada 

0 

5-10 km dari fasilitas 

pariwisata yang telah 

ada 

0,5 

Kurang dari 5 km dari 

fasilitas pariwisata 

yang 

telah ada 

1 

Produk lokal 

terkait (C) 

Tidak ada produk lokal 

yang terkait dengan 

situs 

Wisata 

0 

Beberapa produk 

terkait 

0,5 

Pusat beberapa produk 

tertentu 

1 

Nilai Konservasi Bobot 

Resiko nyata atau 

sudah jelas-jelas 

ada seperti 

misalnya banjir 

rob untuk site di 

pesisir, (A) 

Resiko tinggi, tinggi 

resiko alami dan buatan 

0 

Ada resiko yang dapat 

mengganggu 

0,5 

Resiko sangat rendah 

bahkan tanpa ada 

ancaman 

1 

Resiko yang 

masih 

berpotensial, 

belum terjadi, (B) 

Resiko tinggi, tinggi 

resiko alami dan buatan 

0 

Ada resiko yang dapat 

mengganggu 

0,5 

Resiko sangat rendah 

bahkan tanpa ada 

ancaman 

1 

Status terbaru dari 

site tersebut (C) 

Proses perusakan terus 

terjadi 

0 

Site rusak, tapi ada 

managemen untuk 

Mencegahnya 

0,5 

Tidak ada proses 

perusakan 

1 

Perlindungan 

undang-

undang/perda 

tentang site 

tersebut (D) 

Tidak ada hukum yang 

melindungi 

0 

Baru bersifat pengajuan 0,5 

Sudah ada 

perda/hukum untuk 

mengkonservasinya 

1 

Nilai Tambahan Bobot 

Nilai budaya, 

agama, sejarah 

yang terkait 

dengan site 

tersebut (A) 

Tidak ada unsur 

budaya 

0 

Ada unsur budaya 

namun tidak terlalu 

berkaitan 

0,5 
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dengan unsur abiotik 

Ada hubungan budaya 

yang kuat dengan unsur 

abiotik, misalnya mistis 

1 

Nilai ekologi (B) 

Tidak penting karena 

kurangnya makhluk 

hidup 

0 

Ada pengaruh tapi 

tidak terlalu penting 

0,5 

Pentingnya pengaruh 

dari aspek geomorfik 

terhadap ekologi di 

sekitarnya 

1 

Nilai estetika (C): 

1 warna 0 

2-3 warna 0,25 

Lebih dari 3 warna 0,5 

Jumlah warna 

(D); 

 

Hanya 1 pola 0 

2 atau 3 Pola yang 

dapat dibedakan 

0,25 

Lebih dari 3 pola 0,5 

Struktur ruang 

dan pemandangan 

(E) 

Tidak ada 0 

1-2 0,25 

3 dan lebih 0,5 

 

Berdasarkan analisis geosite dan geomorphosite 

menggunakan parameter penilaian menurut Kubalikova 

(2013), Danau Biru memiliki penilaian yaitu nilai 

pendekatan ilmiah dan intrinsik 37,5 %, nilai pendidikan 

87,5 %, nilai ekonomi 16,6 %, nilai konversi 75 %, dan 

nilai tambahan 78,5 %. Secara keseluruhan Danau Biru 

memiliki tingkat kelayakan sebesar 59 % untuk dijadikan 

sebagai salah satu fitur di dalam geowisata (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Hasil kuantifikasi kelayakan geowisata Danau 

Biru 

 

Parameter Penilaian 

Nilai Pendekatan Ilmiah dan Intrinsik 

A 0,5 

B 0,5 

C 0 

D 0,5 

Total (%) 37,5 

Nilai Pendidikan 

A 1 

B 0,5 

C 1 

D 1 

Total (%) 87,5 

Nilai Ekonomi 

A 0,5 

B 0 

C 0 

Total (%) 16,6 

Nilai Konservasi 

A 0,5 

B 0,5 

C 1 

D 1 

Total (%) 75 

Nilai Tambahan 

A 1 

B 0,5 

C 0,5 

D 0,5 

E 0,25 

Total (%) 78,5 

Total keseluruhan 

Parameter Penilaian (%) 
59 

 

Pengembangan Lokasi Penelitian 

 

Dampak negatif yang kerap muncul dalam aktivtas 

penambangan adalah turunnya produktivitas tanah, 

pemadatan tanah, gerakan massa batuan dan sedimentasi, 

serta terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk. 

Objek penelitian berupa air asam tambang yang 
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terabaikan dan terbentuk akibat proses pembukaan lahan 

oleh salah satu tambang batubara di desa Batu Tanjuang 

sehingga diperlukan perencanaan pengembalian nilai 

guna lahan tersebut. Menurut Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 7 Tahun 2004, suatu kegiatan yang dilakukan 

sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, 

memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan 

ekosistem setelah pasca penambangan agar dapat 

befungsi kembali sesuai peruntukannya.. Oleh karena itu, 

objek penelitian dapat dijadikan sebagai objek geowisata 

untuk mengembalikan nilai guna lahan. Adapun beberapa 

hal yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi 

geologi, mencanangkan objek geowisata, dan 

menyediakan fasilitas yang diperlukan. 

 

Pemanfaatan Air 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2001, menimbang bahwa air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi 

kehidupan dan perkehidupan manusia, serta untuk 

memajukan kesehjateraan umum, sehingga merupakan 

modal dasar dan faktor utama pembangunan. Untuk 

melestarikan fungsi air asam tambang perlu dilakukan 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 

secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan 

generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan 

ekologis. Terdapat beberapa kriteria mutu air dalam 

penentuan kulaitas air berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 

2001 (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Kriteria mutu air berdasarkan kelas menurut PP 

82 Tahun 2001  

 

Parameter Satuan 
Kelas 

I II III IV 

pH # 6-9 6-9 6-9 5-9 

Besi (Fe) mg/L 0,05 0,05 0,05 2 

Klorida (Cl) mg/L 600 (-) (-) (-) 

Mangan (Mn) mg/L 0,1 (-) (-) (-) 

Sulfat (So4) mg/L 400 (-) (-) (-) 

Tembaga (Cu) mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 

Tahun 2010, menimbang bahwa agar air minum yang di 

konsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan 

kesehatan kualitas air minum. Air minum aman bagi 

kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang yang dimuat 

dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Terdapat 

beberapa persyaratan sebagai acuan untuk dijadikan 

sebagai air minum (Tabel 5).  

 

Tabel 5. Persyaratan kualitas air minum menurut Permen 

Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 

 

Parameter Satuan 
Kadar maksimum 

yang diperbolehkan 

pH # 6,5-8,5 

Besi (Fe) mg/L 0,3 

Klorida (Cl) mg/L 250 

Mangan (Mn) mg/L 0,4 

Sulfat (So4) mg/L 250 

Tembaga (Cu) mg/L 2 

Aluminium (Al) mg/L 0,2 

 

Berdasarkan hasil dari peraturan pemerintah dan 

menteri menunjukkan bahwa air asam tambang pada 

daerah penelitian tidak dapat dimanfaatkan dari aspek air 

bersih dan untuk dijadikan air minum. Apabila air asam 

tambang untuk dimanfaatkan harus pengelolahan lebih 

lanjut. 

 

Edukasi Geologi 

 

Edukasi geologi merupakan kegiatan penyuluhan 

informasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

terbentuknya Air Asam Tambang Danau Biru. Dalam 

kegiatan ini akan dijelaskan mengenai awal terjadinya 

proses pembentukan air asam tambang, dampak yang 

ditimbulkan, serta cara penanggulangan dan pengelolaan 

yang dapat dilakukan. Pembelajaran yang dapat dilakukan 

pada geosite ini yaitu ilmu geologi berupa sedimentologi, 

stratigrafi, geomorfologi, dan geologi struktur. Selain dari 

ilmu geologi terdapat ilmu lingkungan yang dapat 

dipelajari yaitu mengenai dampak negatif dan positif yang 

ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batubara 

sehingga dapat melihat kondisi lingkungan di sekitar 

pertambangan yang menjadi objek pembelajaran. 

 

Potensi Geowisata 

 

Air Asam Tambang Danau Biru yang merupakan 

bekas galian lahan tambang dapat dijadikan salah satu 

objek geowisata di Kota Sawahlunto. Dalam 

pengembangan objek geowisata ini  wisatawan dapat 

menikmati keindahan air danau yang berwarna biru, 

morfologi perbukitan yang terbentang luas yang dapat 

memanjakan mata, lapisan batubara yang tersingkap 

sekitar danau yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran bagi wisatawan untuk lebih mengenal dan 

mengetahui asal mula terbentuknya batubara. Dengan 

fasilitas yang memadai, kegiatan geowisata akan terasa 

menyenangkan dan diharapkan dapat menyegarkan 

kembali. Dengan objek geowisata ini juga diharapkan 



 
Strategi Pengembangan Air Asam Tambang Menjadi Potensi Geowisata 

309 

 

dapat membantu mem-promosikan daerah dan menaikkan 

pendapatan warga sekitar. 

 

Penyediaan Fasilitas 

 

Dalam pengembangan objek geowisata air asam 

tambang harus diiringi dengan penyediaan fasilitas yang 

dibutuhkan untuk mempermudah wisatawan memperoleh 

informasi dan menikmati kegiatan wisata. Beberapa hal 

yang diperlukan adalah penyediaan kendaraan untuk 

mencapai objek wisata, tempat ibadah, toilet umum, dan 

rumah pohon. Penyediaan kendaraan khusus diperlukan 

sebagai transportasi wisatawan dari titik kumpul menuju 

lokasi geowisata dan sebaliknya dikarenakan kondisi 

jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui 

menggunakan kendaraan pribadi. Rumah pohon 

direncanakan sebagai tempat singgah wisatawan untuk 

menikmati keindahan objek wisata secara keseluruhan 

dari tempat yang lebih tinggi. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pendekatan geosite dan geomorphosite, 

Danau Biru memiliki tingkat kelayakan sebesar 59 % 

untuk dijadikan sebagai salah satu fitur objek geowisata 

di daerah Sawahlunto (Kubalikova, 2013). Danau Biru 

memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai 

objek geowisata berdasarkan kondisi site yang memiliki 

daya tarik wisata berupa pemandangan danau dengan air 

yang berwarna biru dan bersih, serta dapat melihat 

singkapan yang terbuka akibat bekas pertambangan 

batubara yang ditinggalkan dan menikmati morfologi 

perbukitan yang terbentang luas karena geosite yang 

berada pada elevasi 425 mdpl dan digolongkan sebagai 

daerah tinggian. Pengembangan lebih lanjut guna dalam 

meningkatkan objek geowisata Danau Biru adalah dengan 

membangun infrastruktur wisata, menyediakan 

transportasi umum, sarana dan prasarana yang diperlukan. 

Pengembangan objek penelitian diharapkan dapat 

menjadi potensi geowisata yang layak dan dapat 

membantu perekonomian daerah wilayah Sawahlunto. 
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ABSTRAK: Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana ruang 

lingkupnya diperluas tidak hanya pada desa Sukamoro saja, melainkan pada desa-desa sekitarnya yaitu desa Airbatu dan 

desa Talang Buluh. Serta dilakukan tinjauan pada ketiga formasi yang ada di wilayah ini, yaitu Formasi Talangakar, 

Formasi Gumai dan Formasi Airbenakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe airtanah dangkal pada 

masing-masing formasi, membuat batasan bagian airtanah dangkal yang telah mengalami penurunan, dan himbauan pada 

pemerintah untuk masyarakat setempat dalam menjaga ketersedian airtanah dangkal sehingga dapat dilakukan 

pengelolahan serta pemanfaatannya. Metode yang digunakan dalam penentuan tipe airtanah dangkal pada Formasi 

Talangakar, Formasi Gumai, dan Formasi Airbenakat, yang mana memiliki tiga kriteria yaitu (1) Infiltrasi, (2) Akuifer, 

dan (3) Curah Hujan. Dari data yang di dapatkan hasil aquifer produktivitas kecil, selain dapat dilihat dari hasil data uji 

pompa.  Hasil  uji pompa di peroleh nilai debit sebesar  0,11 liter per detik, nilai tersebut setara dengan 9.504 liter per har  

pada Formasi Air benakat. Pada Formasi Gumasi 0,71 liter per detik, nilai ini setara dengan 60. 480 liter perhari. 

Sedangkan pada Formasi Talang Akar debit air diperoleh 1,31 liter per detik, nilai ini setara dengan 113.184 liter per hari. 

Formasi Talang  Akar sekaligus merupakan aquifer yang produktifitas baik. 

 

Kata kunci : Infiltrasi, Akuifer, Curah Hujan, Cumulative Rainfall Departure (CRD) 

 

 

ABSTRACT : The research is expansion of the previous research, with weider scope research not only in Sukamoro 

Villages but also in Airbatu and Talang Buluh Villages, and reviewed in three formations that exist in this region, namely 

Talangakar Fm., Gumai Fm., and Airbenakat Fm. Research purpose is to knowing shallow groundwater type in each 

formation, to making framewor of shallow groundwater section which has decreased, and appeal to government for local 

community in maintaining the availability of shallow ground water so that it can be done pengelolahan as well as its 

utilization. The method used in the determination of shallow groundwater type in Talangakar Formation, Gumai 

Formation, and Airbenakat Formation, which has three criteria: (1) Infiltration, (2) Aquifer, and (3) Rainfall. From the 

data obtained in the results of small productivity aquifer, in addition can be seen from the test pump data. Pump test 

results obtained by the value of debit of 0.11 liters per second, the value is equivalent to 9,504 liters per har on Air 

Formation benakat. In the Gudation Formation of 0.71 liters per second, this value is equivalent to 60.480 liters per day. 

While in Talang Root Formation the water debit obtained 1.31 liters per second, this value is equivalent to 113,184 liters 

per day. Talang Root Formation is also a good aquifer productivity. 

 

Keywords: Infiltration, Aquifer, Rainfall, Cumulative Rainfall Departure (CRD) 
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PENDAHULUAN 

 

     Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana 

ruang lingkupnya diperluas tidak hanya pada desa 

Sukamoro saja, melainkan pada desa-desa sekitarnya 

yaitu desa Airbatu dan desa Talang Buluh. Peneliti disini 

mengamati perilaku tiga formasi yaitu Formasi Talang 

Akar, Formasi Gumai dan Formasi Air Benakat terhadap 

penurunan muka airtanah yang terjadi di daerah 

Sukamoro dan sekitarnya. Setelah penelitian terdahulu 

mengambil judul pengaruh perubahan iklim terhadap 

perubahan muka airtanah dangkal daerah Sukamoro dan 

sekitarnya. Penelitian terdahulu membuktikan tidak ada 

pengaruh dari perubahan iklim terhadap penurunan muka 

airtanah dangkal, maka dilanjutkan penelitian lebih lanjut 

pada tiga formasi.  

     Airtanah merupakan ketersediaan air dalam jumlah 

besar pada pada suatu lapisan lulus air yang dikenal 

dengan istilah aquifer. Kualitas dan kuantitas airtanah 

pada suatu daerah dipengaruhi  oleh asal mataair, 

lingkungan,  iklim, kondisi morfologi yang berkaitan 

dengan topografi dan kondisi geologi berkaitan dengan 

jenis batuan maupun pembentukan struktur geologi. 

Kedua faktor terakhir memiliki peran yang penting dalam 

pembentukan aquifer. 

     Penelitian berada pada tiga formasi yaitu Formasi 

Talang Akar, Formasi Gumai dan, Formasi Air Benakat. 

Penelitian difokuskan pada prilaku ketiga formasi dengan 

parameter litologi, jenis akuifer, hasil analisis infiltrasi, 

pola Flow Groundwater dan curah hujan.  Dari ketiga 

parameter akan di dapat prilaku dari ketiga formasi.  

 

LOKASI PENELITIAN  

      Daerah penelitian berada di Kelurahan Sukamoro, 

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis daerah ini 

cukup dekat dengan Kota Palembang dengan jarak 18 Km 

ditempuh  melewati jalur darat. Kemudian posisi daerah 

ini berada diantara jalur Lintas Timur Sumatera yang 

menghubungkan Palembang dengan Betung. 

      Berdasarkan sisi geologi, daerah Sukamoro ini berada 

pada beberapa formasi batuan, yaitu Formasi Talang Akar 

(Tomt), Formasi Gumai (Tmg), Formasi Air Benakat 

(Tma) dan Endapan Rawa (Qs) (Gambar 1.). Dengan 

banyaknya endapan Tersier yang mana porositasnya 

cenderung cukup besar, maka tidak mengherankan 

melihat daerah penelitian kaya akan air tanah alami. 

     Pada Stratigrafi terukur daerah Sukomoro (Zelandi dan 

Sasmita, 2016) (Gambar 1.) dapat diketahui daerah 

penelitian terdominasi oleh tiga Formasi yaitu Formasi 

Talangakar, Formasi Gumai, dan Formasi Airbenakat. 

Tipikal Formasi Talangakar pada daerah ini berupa 

Anggota Gritsand yang diketahui dari perubahan struktur 

sedimen indikator Braided System ke Meandering System 

dan litologi berupa batupasir hingga batulempung dan 

Anggota Transisi yang diketahui dari adanya Fining 

Upwards di lapisan batuan kemudian adanya Black Shale 

pada beberapa wilayah. Kemudian Formasi Gumai 

ditandai dengan adanya batupasir karbonatan serta 

indikasi laut dangkal terlihat dari kandungan fosil yang 

ketahui didalamnya. Sedangkan Formasi Air Benakat 

terdiri dari batupasir glaukonitan, batulempung, batulanau 

dan batupasir yang mengandung unsur karbonatan.   

     Dalam stratigrafi tersebut, relasi ketiganya diendapkan   

selaras namun tidak menerus, hal ini disebabkan tidak 

ditemukannya Formasi Baturaja pada daerah penelitian 

yang diinterpretasikan akibat posisi daerah Sukomoro 

cenderung dekat tepi cekungan dan Formasi Baturaja 

tidak sampai terendapkan di daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Stratigrafi Terukur Daerah Sukomoro 

(Zelandi dan Sasmita, 2016) 
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METODELOGI  

 

     Penelitian ini menggunakan beberapa metode 

penelitian yaitu metode survey lapangan, uji pompa dan 

metode analisa data. Data sekunder yang digunakan 

seperti Pata Geologi skala 1 : 250.000 lembar Palembang 

edisi 2 oleh S. Gafoer et all (1995), Peta Hidrogeologi 

skala 1 : 250.000 lembar Palembang oleh H.M. Suryaman 

(2001). Beberapa parameter yang digunakan adalah 

litologi, jenis akuifer, hasil analisis infiltrasi, pola Flow 

Groundwater dan curah hujan. Kelima parameter tersebut 

yaitu :  

a. Litologi pada daerah telitian memiliki karakteristik 

batuan yang berbeda pada masing – masing Formasi 

seperti pada Formasi Talangakar memiliki porositas 

yang baik (permeabel), pada Formasi Gumai batuan 

yang tidak memiliki porositas (impermeabel). 

b. Porositas adalah jumlah atau proporsi (%) daripada 

ruangan yang terbuka dalam masa batuan atau regolith 

dibandingkan dengan volume batuan secara 

keseluruhan. Harga porositas suatu batuan akan 

berbeda-beda tergantung ukuran butir penyusun 

batuan. 

c. Jenis akuifer berkaitan dengan potensi air tanah dangkal 

yang mengontrol daerah telitian yang termasuk 

akuifer produktif kecil dengan pengaruh lapisan 

batuan yang terlipat. 

d. Infiltrasi memberikan informasi aliran air kedalam 

tanah melalui permukan serta besar serapan pada 

masing – masing litologi yang dilewatinya. Dalam hal 

ini dilakukan uji pompa pada sumur masyarakat (K). 

e. Pembuatan pola Flow Groundwater yang datanya 

diambil baik dari pengukuran langsung sumur warga. 

Penggambaran dan analisisnya dilakukan dengan 

mempertimbangkan kondisi permukaan daerah 

tersebut maupun kondisi pemakaian dari warga tempat 

dilaksanakannya pengukuran sumur tersebut. Hasil 

pengelolaan data mengunakan aplikasi Surfer 8. 

f. Curah hujan dapat diasumsikan sebagai pengaruh 

resapan air tanah dangkal daerah telitian.   

      Parameter di atas dapat memberikan hubungan pada 

setiap metode yang digunakan dan masing – masing 

parameter menujukan pengaruh serta kelebihan terhadap 

korelasi air tanah dangkal Sukomoro.   

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah melakukan metode penelitian didapatkan hasil 

dan pembahasan yang tersusun atas beberpa bagian yaitu :  

 

Hasil dan Analisa Penelitian  

 

Dari hasil pengumpulan data baik data sekunder maupun 

data primer didapatkan hasil penelitian yaitu : 

 

Lokasi Pengukuran Sumur 

Penggambilan sampel dilakukan pada rumah warga 

yang memiliki sumur galian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta lokasi pengamatan data sumur dan uji 

pompa 

 

Pola Flow Groundwater 

Pada daerah telitian pola Groundwater Flow akan 

bergerak dengan mengisi bagian-bagian dari MAT yang 

lebih dalam dikarenakan air tersebut menyebar agar dapat 

menghindari adanya run off dan proses infiltrasi pada 

sumur terus berlanjut. Terlihat pada gambar 2 air akan 

mengisi pada posisi  dikarenakan kedalaman muka airnya 

yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan disekitarnya 

(lebih kurang 22 meter dari muka air laut). 

Hal tersebut apabila dilakukan korelasi dengan 

keadaan permukaan dapat diketahui bahwa pada daerah 

tersebut sedang dilaksanakan pembangunan kompleks 

pemukiman dengan skala cukup besar yang mana daerah 

tersebut dahulu adalah bekas rawa dan daerah resapan air 

untuk wilayah sekitar (Gambar 3.). Itu dapat diketahui 

dari adanya bukit sisa dengan litologi pasir sisipan 

Carbonaceous Shale mengandung mineral pirit yang 

mana ditahan oleh pohon-pohon serta membantu proses 

infiltrasi air pada daerah Sukamoro.  

Proses pembangunan yang kemudian melakukan 

penimbunan serta penggalian bukit-bukit tadi membuat 

proses infiltrasi air pada daerah tersebut terganggu. Lalu 

akibat dari penimbunan tersebut menjadikan lapisan yang 

ada daerah timbunan mengalami perubahan menjadi 

lempung.  

Hal tersebut disebabkan adanya proses penggalian dan 

penimbunan tadi, sehingga litologi pasir dan 

Carbonacoues Shale yang bersifat Permeable hilang 

terganti oleh lempung dari timbunan ataupun dari lapisan 

dibawahnya. Hal-hal tersebut menyebabkan proses-

proses infiltrasi yang biasa terjadi didaerah tersebut 
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kemudian terganggu dan mengakibatkan muka air tanah 

dari daerah disekitarnya berkurang cukup jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta pola flow groundwater. 

 

Porositas  

Porositas daerah teresebut berdasarkan hasil pemetaan 

geologi dan analisa litologi di daerah penelitian dapat bagi 

menjadi tiga satuan batuan, yaitu: 

1. Perselingan batulempung dengan serpih dan batulanau  

dengan sisipan batupasir pada Formasi Air Benakat 

dengan porositas 33 – 43%. 

2.  Batulempung, serpih dibebeberapa tempat gampingan 

pada Formasi Gumai dengan porositas 35 – 43 %. 

3. Satuan batupasir sisipan tipis batugamping pada 

Formasi Talang Akar dengan porositas 30 – 37%. 

(Gambar 6). 

Maka pada satuan ini baik untuk menyimpan dan  

mengalirkan air dalam jumlah yang besar, karena 

bedasarkan analisa porositas batuan batupasir kasar 

memiliki angka porositas sebesar 39%, sedangkan  

batulempung 42%, dan batugamping 30% dengan sortasi 

baik butiran berpori (Todd, 1980). Sehingga pada satuan 

batupasir Talang Akar  memiliki angka porositas 30% - 

37% dengan  kesarangan  sangat  tinggi. Dimana lapisan 

ini tergolong dalam batuan yang baik sebagai pembawa, 

penyimpan, dan meluluskan air karena banyak memiliki 

pori batuan. 

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. 

 

Jenis Aquifer 

Jenis akuifer berkaitan dengan potensi air tanah 

dangkal yang mengontrol daerah telitian yang termasuk 

akuifer produktif kecil dengan pengaruh lapisan batuan 

yang terlipat. Pada Formasi Talang Akar terlihat jelas 

batuan penyusun berupa batupasir kuarsa dan sisipan 

lempung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Peta aquifer daerah telitian. 

 

Litologi 

Litologi pada daerah telitian memiliki karakteristik 

batuan yang berbeda pada masing – masing Formasi. Pada 

Formasi Airbenakat memiliki ciri litologi perselingan 

batulempung dan serpih, dan pada Formasi Gumai serpih 

dibeberapa tempat mengandung karbonatan ini 

membuktikan adanya proses transgresi di daerah tersebut, 

sedangkan pada  Formasi Talangakar memiliki litologi 

batupasir sisipan tipis batugamping membuktikan 

porositas yang baik (permeabel), pada Formasi Gumai 

batuan yang tidak memiliki porositas (impermeabel)  

dapat dilihat pada peta geolog1 (Gambar  7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto litologi batupasir pada Formasi  

Talang Akar  
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Uji Pemompaan 

Infiltrasi adalah data yang diambil dari kemampuan 

daya serap air pada suatu sumur uji dan sumur observasi. 

Prosesnya adalah dalam suatu sumur dapat menerima air 

hujan sehingga sumur memiliki muka air yang tinggi 

sebelum diserap oleh litologi. Apabila air tersebut terus 

masuk dan sumur mencapai batas jenuh maka air sumur 

akan meluap atau run off. Pengukuran infiltrasi data pada 

sumur masyarakat (K) mengunakan metode pengukuran 

uji pompa.  

Hasil  uji pompa di peroleh nilai debit sebesar  0,11 

liter per detik, nilai tersebut setara dengan 9.504 liter per 

har  pada Formasi Air benakat. Pada Formasi Gumasi 0,71 

liter per detik, nilai ini setara dengan 60. 480 liter perhari. 

Sedangkan pada Formasi Talang Akar debit air diperoleh 

1,31 liter per detik, nilai ini setara dengan 113.184 liter 

per hari. Formasi Talang  Akar sekaligus merupakan 

aquifer yang produktifitas baik. 

 

     Curah Hujan 

     Data curah hujan melalui pengamatan data dari BMKG 

tahun 1981 – 2010. Dari melalui beberapa tahap 

perhitungan sperti korelasi antara data curah hujan tahuh 

1990 dengan 2010, uji normalitas, analisis varians, dan f-

test. Beberapa perhitungan tersebut didapatkan data curah 

hujan bulanan dari tahun 2001 – 2010 (Tabel 4.) dan 

(Gambar 10.) yang kemudian overlay data BMKG 30 

tahun terakhir. 

Secara umum perkiraan pada model data dan BMKG 

dalam kurun waktu 30 tahun terakhir memiliki perubahan 

iklim yang relatif sama, yaitu dari iklim basah, kering dan 

basah lagi. Hanya saja terdapat perbedaan pada nilai 

perubahan iklim dari periode 1991-2000 ke 2001-2010, 

dimana pada pergantian periode ini model data 

menunjukkan perubahan iklim ke basah namun tidak 

melebihi nilai iklim basah yang ada pada periode 1881-

1990, sedangkan data BMKG menunjukkan perubahan 

iklim ke basah dengan nilai yang melebihi dari nilai iklim 

basah pada periode 1881-1990.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Proyeksi air tanah dangkal tahun 2016 – 2030 

 

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 5., terdapat data 

pada tahun 2016, yang mana terhitung jumlah penduduk 

sekitar 11.069 Jiwa dengan Proyeksi Kebutuhan air bersih 

167 L/det (Kelurahan Sukomoro, 2016). Pada tahun 2020 

diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 17.698 jiwa 

yang mana pertumbuhan pendudunya 6.629 jiwa (63%) 

dengan proyeksi mencapai 268 L/det, kemudian pada 

2025 312 L/det dan 20130 sebesar 364 L/det.  

 

Tabel 1. Pertumbuhan penduduk  

 

Ini berarti pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut 

akan berbanding lurus dengan kebutuhan air pada daerah 

Sukomoro. Hal tersebut akan mendorong kegiatan 

pencarian air tanah untuk warga akan semakin intens dan 

apabila tidak segera dilakukan pengaturan tertentu bisa 

menyebabkan kebutuhan air sebesar 364 L/det pada 2030 

tidak terpenuhi bahkan akan timbul  kekurangan air bersih.  
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Tahun 2016 2020 2025 2030 

Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 

11.069 17.698 20.643 24.079 

Proyeksi 
Pertumbuhan 
penduduk (Jiwa) 

- 6.629 2.945 3.436 

Proyeksi persentase 
Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

- 63 54 46 

Proyeksi Kebutuhan 
Air bersih (L/det) 

167 268 312 364 



Prilaku  Airtanah  Dangkal Formasi Talangakar  
Formasi Gumai Dan Formasi Air Benakat  

 

315 

 

  Zelandi, M., and Sasmita, D., 2016. Stratigraphy 

Analysis In The Datermination of Paleoclimate and 

Paleogeography In Sukamoro Village, South Sumatera 

Indonesia. Proceedings of Geosea XIV and 45th Iagi 

Annual Convention 2016 

 

Todd. (1980) Ground Water Hydrology, University of 

California, John Wiley & Sons, Inc. Berkely. 

 

 

 

 



 

316 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 
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ABSTRACT: The presence of abundant coal in South Sumatra and economically is a benefit for the community. Coal in 

Tanjung Beringin Village, South Merapi district, Lahat, needs further research to maximize its usefulness. It would be 

better if the coal reserves have good quality such as having good calorific value, low ash value, and low sulfur value as 

well. Sulfur in coal is generally of concern as it will affect the quality of the coal itself and also determine where the coal 

is formed or the settling environment. Of the samples taken and analyzed, the calorie values ranged in 6110 cal / gr - 6739 

cal / gr (subbituminus) and with percent sulfur <1% indicating the sedimentation environment is terrestrial. 

 

Keywords: Coal, Sulfur, Tanjung Beringin 

 

 

ABSTRAK: Keberadaannya batubara yang melimpah di Sumatera Selatan dan ekonomis merupakan hal yang 

menguntungkan bagi masyarakat. Batubara  di  Desa Tanjung Beringin, kec Merapi Selatan Lahat ini perlu penelitian 

lebih lanjut guna memaksimalkan kegunaannya.  Akan lebih baik lagi bila cadangan batubara ini mempunyai kualitas 

yang baik seperti mempunyai nilai kalori yang bagus, nilai ash yang rendah, dan nilai sulfur yang rendah juga. Sulfur 

pada batubara pada umumnya menjadi perhatian dikarenakan akan mempengaruhi kualitas batubara itu sendiri dan juga 

menentukan dimana batubara tersebut terbentuk atau lingkungan pengendapan. Dari beberapa sampel yang diambil dan 

di analisa maka didapat nilai kalori berkisar di 6110 cal/gr – 6739 cal/gr (subbituminus) dan dengan persen sulfur  < 1% 

yang mengindikasikan lingkungan pengendapannya adalah darat. 

 

Kata Kunci: Batubara, Sulfur Tanjung Beringin 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keterdapatan batubara di Indonesia cukup melimpah 

khususnya Sumatera Selatan. Potensi yang  besar ini 

sangat membantu perekonomian diwilayah dimana 

batubara ditemukan. Sebagai sumber daya energi 

alternatif, perkembangannya sangat pesat dan tidak kalah 

dibandingkan dengan minyak dan gas bumi sebagai 

sumber daya energi yang utama. Batubara yang  bernilai 

ekonomis tinggi dan pemanfaatannya tidak kalah 

dibandingkan dengan minyak bumi, apabila kualitas 

batubaranya baik dapat bernilai ekonomis tinggi dan 

masalah lingkungan yang ditimbulkan relatif kecil, 

sehingga dalam penentuan kualitas batubara dibutuhkan 

teknik yang tepat dan tidak ditentukan dengan melihatnya 

secara megaskopis dari sifat fisik luarnya saja. 

Keberaadan sulfur pada batubara pada umumnya menjadi 

perhatian dikarenakan akan mempengaruhi kualitas 

batubara itu sendiri. Lokasi penelitian berada di Desa 

Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten 

Lahat,  Palembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Lokasi  daerah penelitian (kotak merah).  

 

 

 



Falisa. 

318 

 

Dalam penelitian ini ruang lingkupnya adalah 

mengalisis hubungan antara lingkungan pengendapan 

batubara dengan persentase keterdapatan sulfur pada 

batubara. 

 

TINJAUAN DAN METODE PENELITIAN 

 

Batubara dan sulfur sangat berhubungan dalam 

pembentukkannya atau lingkungan pengendapannya. 

Batubara adalah sedimen (padatan) yang dapat terbakar, 

terbentuk dari sisa tumbuhan yang terhumifikasi, 

berwarna coklat sampai hitam yang selanjutnya terkena 

proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan 

tahun hingga mengakibatkan pengkayaan kandungan C 

(Wolf, 1984 dalam Anggayana 2002). 

Cook (1999) menerangkan bahwa batubara 

berasal dari sisa tumbuhan yang terakumulasi menjadi 

gambut yang kemudian tertimbun oleh sedimen, setelah 

pengendapan terjadi peningkatan temperatur dan tekanan 

yang nantinya mengontrol kualitas batubara. 

Diessel (1992, dalam Mendra, 2008) 

menyatakan enam parameter yang mengendalikan 

pembentukan endapan batubara, yaitu : adanya sumber 

vegetasi, posisi muka air tanah, penurunan yang terjadi 

dengan pengendapan, penurununan yang terjadi setelah 

pengendapan, kendali lingkungan geoteknik endapan 

batubara dan lingkungan pengendapan terbentuknya 

batubara. 

Batubara dan sulfur yang rendah biasanya 

terendapkan pada lingkungan darat pada saat 

penggambutan, dengan lapisan penutup dan lapisan 

dibawahnya berupa sedimen klastik yang terendapkan 

pada lingkungan darat juga. Sedangkan untuk batubara 

dengan kandungan abu dan sulfur yang tinggi, berasosiasi 

dengan sedimen yang terendapkan pada lingkungan payau 

atau laut (Cecilet.al,1979). 

Sulfur adalah salah satu komponen dalam 

batubara, yang terdapat sebagai sulfur organik maupun 

anorganik pada batubara. Umumnya komponen sulfur 

dalam batubara terdapat sebagai sulfur syngenetik yang 

erat hubungannya dengan proses fisika dan kimia selama 

proses penggambutan (Meyers, 1982) dan dapat juga 

sebagai sulfur epigenetik yang dapat diamati sebagai pirit 

pengisi cleat pada batubara akibat proses presipitasi kimia 

pada akhir proses pembatubaraan (Mackowsky, 1968). 

Sulfur yang terkandung pada batubara rendah, 

merupakan salah satu elemen penting pada batubara yang 

akan mempengaruhi kualitas batubara itu sendiri. 

Terdapat berbagai cara terbentuknya sulfur dalam 

batubara, diantaranya adalah berasal dari pengaruh 

lapisan pengapit yang terendapkan dalam lingkungan laut 

(Horne et.al,1978), pengaruh air laut selama proses 

pengendapan tumbuhan, proses mikrobial dan perubahan 

pH (Casagrande et.al, 1987). 

 

 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

ini ada beberapa tahapan, yaitu : 

 

 Tahap Studi literature atau Kepustakaan : Tahap 

ini merupakan tahap  awal  dari penelitian dan 

pada tahap ini melakukan observasi berdasarkan 

pada publikasi terdahulu dan informasi 

penduduk.  

 Tahap Penyelidikan Lapangan : kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dilapangan adalah 

pengambilan data seperti pengambilan sampel 

dan penentuan titik sampel dilapangan. 

Penggunaan GPS juga dilakukan untuk 

menentukan dimana titik lokasi.  

 Tahap Analisa Data : Data yang diperoleh 

dilaboratorium kemudian dianalisa dan 

dinterpretasikan.  

 Tahap Penyusunan Laporan Akhir : Merupakan 

tahapan akhir dimana pada penyusunan laporan 

dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan 

sebelumnya. 

  kesimpulan dari penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Sampel batubara di bagi tiga kelompok berdasarkan 

kondisinya dilapangan dan mempermudah dalam 

menganalisa kandungan didalamnya.  

Sampel dianalisa di laboratorium dan diapat hasilnya 

sebagai berikut (Tabel 1) 

Tabel 1 Hasil analisa sampel pada laboratorium 

NO group Kalori (cal/g) Sulfur (%) 

1. Merah < 5000 <1 

2. Biru 5100-6500 >1 

3. Ungu 6600-7500 >1 

 

Kelompok  merah terdiri dari 2 sampel yang mewakili 

daerah penelitian. Sampel ini mempunyai nilai kalori 

yang rendah (<5000 cal/g), pada sampel berwarna coklat 

tua-hitam, sebagian sudah tidak terlalu segar (brown 

coal). Pada sampel ini mempunyai nilai sulfur yang 

rendah (<1%). Kelompok merah mengindikasikan 

mempunyai lingkungan pengendapan darat. 

Untuk kelompok  Biru terdiri dari 3 sampel yang 

didapat dari lapangan. Kelompok sampel ini mempunyai 

nilai kalori 5100-6500 cal/g. sampel ini mempunyai 

warna hitam, masiv dan keras. Kandungan sulfur pada 

sampel biru ini  >1% . Berdasarkan nilai sulfur yang 

terkandung pada sampel maka terendapkan pada 

lingkungan laut atau lingkungan payau (Casagrande et.al, 

1987).. Lingkungan ini umumnya  dipengaruh air laut atau 

berhubungan dengan pasang-surutnya air laut. (gambar 2) 

Data yang didapat dari kelompok Ungu mempunyai 

nilai kalori yang tinggi (6600-7500 cal/g) dari kedua 

kelompok lainnya. Sampel keras dan berwarna hitam 

pekat, pada sebagian sampel seperti ada yang mengkristal 

atau telah mengindikasikan  mengalami P&T yang 
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lumayan tinggi. Sulfur yang terkandung pada sampel ini 

sama dengan kelompok biru yaitu: >1%. Berdasarkan data 

sulfur yang terkandung maka lingkungan pengendapan 

sampel terpengaruh air laut atau pada kondisi pasang surut 

yang berarti kemungkinan laut dangkal. Gambar 3. 

 

 

 
Gambar  2. Kelompok sampel Biru 

 

 

 
 

Gambar  3. Kelompok sampel Ungu 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan 

di bawah ini; 

1. Sampel batubara dibagi 3 kelompok yaitu 

kelompok Merah terdiri dari 2 sampel batubara , 

Kelompok Biru mempunyai 3 sampel dan 

Kelompok Ungu mempunyai 3 sampel. 

2. Pada setiap kelompok memberikan data kalori 

yang berbeda dan kenampakan fisik yang berbeda 

pula. 

3. Kelompok Merah dengan data sulfur yang kurang 

dari 1 mengindikasikan lingkungan 

pengendapannya adalah darat. 

4. Kelompok Biru dan Ungu mempunyai nilai sulfur 

yang sama yaitu lebih besar dari 1% 

5. Kelompok Biru dan merah mempunyai nilai 

sulfur yang sama akan tetapi nilai kalori yang 

berbeda.   

6. Berdasarkan  data sulfur ini maka dapat 

diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapan 

pada kelompok  Biru dan kelompok Ungu adalah 

lingkungan yang terpengaruh oleh laut atau laut 

dangkal.  
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ABSTRAK: Industri tekstil di Indonesia semakin berkembang. Pencemaran lingkungan oleh limbah industri sudah cukup 

memprihatinkan. Kebanyakan industri tekstil menggunakan pewarna sintetik yang dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan karena air limbah pewarna yang dihasilkannya dapat menyebabkan perubahan warna dan derajat keasaman 

badan penerima air. Procion red merupakan salah satu dari pewarna sintetik yang tergolong sebagai zat warna reaktif 

sehingga sulit terurai di alam dan mengandung zat yang berbahaya. Untuk itu perlu dilakukan pengolahan yang efektif 

sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu cara untuk mengolah air limbah tekstil adalah dengan proses yang dikenal 

dengan Advanced  Oxidation Processes (AOPs). Reagen Fenton merupakan senyawa hidrogen peroksida (H2O2) dengan 

katalis besi (Fe2+) termasuk salah satu dari metode Advanced  Oxidation Processes (AOPs). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan kondisi optimum dari proses pengolahan air limbah procion red dengan metode Fenton-katalitik. Pada 

penelitian ini digunakan limbah procion red dengan konsentrasi 150-300 ppm, konsentrasi katalis TiO2 0,05-0,4% (w/v), 

kecepatan pengadukan 500 rpm dan proses pengolahan selama 5-20 menit. Kondisi optimum dicapai pada konsentrasi 

procion red 150 ppm, konsentrasi katalis TiO2 0,4% dan waktu reaksi 20 menit, dimana degradasi warna dan COD 

maksimum yang dicapai sebesar 98,67% dan 92%. 

 

Kata Kunci : Advanced  Oxidation Processes (AOPs), procion red, reagen Fenton, TiO2 

 

ABSTRACT: Industrial textile in Indonesia was more and more grown. Nowadays, environmental pollution caused by 

industrial waste is quite apprehensive. Most of industrial textile used synthetic dyes that can be harmful to the environment 

because of the synthetic wastewater produced from their processes may result in discoloration and the degree of acidity 

of the recipient body of water. Procion red is one of the synthetic dyes of industrial textile and classified as a reactive dye 

that is difficult to decompose in nature and contain harmful toxins. An effective process is needed in order to treat the 

wastewater before released to the environment. One of the colored wastewater treatment process is Advanced  Oxidation 

Processes (AOPs). Fenton reagent is a hydrogen peroxide (H2O2) compound with the iron catalyst (Fe2+), which is one 

of the Advanced  Oxidation Processes (AOPs). The objective of this research is to obtain the optimum condition of procion 

red wastewater treatment with the Fenton-catalytic method. In this experiment, the concentrations of procion red were 

varied between 150-300 ppm, the concentrations of TiO2 catalyst were varied from 0.05 to 0.4% (w/v), and the stirring 

speed of 500 rpm, for the reaction time of 5 to 20 minutes. The optimum condition was achieved by using procion red 

concentration of 150 ppm, TiO2 catalyst concentration of 0,4%, and reaction time of 20 minutes, which the maximum 

color and COD degradation of 98,67% and 92% were achieved. 

 

Keywords : Advanced  Oxidation Processes (AOPs), procion red, Fenton reagent, TiO2 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor 

tekstil, saat ini produksi tekstil di Indonesia berkembang 

sangat pesat yang dibuktikan dari nilai ekspor tekstil yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan 

pesatnya perkembangan industri tersebut, membawa 

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara 

umum karena terpenuhinya kebutuhan sandang 

masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan 
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(Heryanto, 2015), namun dengan pesatnya industri tekstil 

maka penggunaan zat warna pun akan meningkat dan 

membawa dampak negatif dengan munculnya produk 

samping berupa limbah cair. Apabila limbah industri 

tekstil tidak diolah terlebih dahulu dapat membahayakan 

lingkungan dan makhluk hidup disekitarnya 

(Hadiwibowo, 2003).  

Banyak industri tekstil yang tidak menyadari bahwa 

air limbah yang dihasilkan tergolong dalam kategori 

limbah B3, hal ini dapat terlihat pada kawasan industri 

tekstil dimana pada kawasan tersebut sungai-sungainya 

berwarna-warni yang bergantung pada warna limbah yang 

dibuang ke sungai. Sumber utama air limbah pada industri 

tekstil adalah pada penggunaan zat warna. Industri tekstil 

banyak menggunakan pewarna sintetik seperti procion, 

erionyl dan auramin dengan alasan harganya yang relatif 

murah, warnanya tahan lama, mudah  diperoleh, pilihan 

warna yang lebih beragam dan mudah dalam 

penggunaannya. Akan tetapi limbah yang  dihasilkan 

masih  berwarna  dan sulit terurai di alam (non-

biodegradable) yang jika langsung dibuang ke badan 

perairan dapat mengurangi kadar oksigen terlarut yang 

diperlukan oleh organisme perairan  karena  oksigen 

tersebut justru digunakan sebagai pengoksidasi senyawa 

organik yang terkandung dalam zat warna tersebut 

(Budiyono, 2008) dan juga berpotensi menyebabkan 

terjadinya perubahan kualitas air secara fisik maupun 

kimiawi yang pada akhirnya akan mengganggu 

keseimbangan lingkungan perairan. 

Jika air limbah industri tekstil langsung dibuang tanpa 

diolah terlebih dahulu maka pencemaran di wilayah 

perairan akan sulit dihindari, karena air limbah tekstil 

masih banyak mengandung zat warna. Zat warna tekstil 

dapat mengganggu estetika maupun penetrasi cahaya 

matahari ke dasar air sehingga mengganggu proses 

fotosintesis dari tumbuhan air serta dapat menimbulkan 

efek karsinogenik dan mutagenik dari zat warna tersebut 

(Agustina dan Badewasta, 2009). Selain itu, perubahan 

serta penurunan kualitas air dapat terlihat seiring dengan 

meningkatnya kekeruhan air akibat adanya polusi zat 

warna. Seiring dengan hal tersebut perlu adanya suatu 

teknologi pengolahan limbah yang mudah diterapkan 

pada industri tekstil sehingga diharapkan limbah tekstil 

yang telah diolah tidak berbahaya dan tidak mencemari 

lingkungan. 

Beberapa teknologi pengolahan telah banyak 

dikembangkan dalam hal mengatasi masalah air limbah 

yang mengandung pewarna sintetik seperti adsorpsi 

dengan karbon aktif (Agustina, 2011), koagulasi dengan 

bahan kimia (Mujiadi dan Nieke, 2001) ataupun koagulasi 

dengan penyaringan (Astuti, 2004), lumpur aktif 

(Sudarjanto, 2008), maupun semikonduktor fotokatalisis 

(Agustina, 2015). Pengolahan limbah dengan cara 

adsorpsi masih menghasilkan limbah dalam bentuk 

adsorben dan cara ini hanya memindahkan limbah saja 

bukan menguraikan limbah menjadi senyawa yang tidak 

berbahaya, sehingga metode tersebut kurang efisien untuk 

digunakan maupun  diterapkan pada industri kecil dan 

menengah. 

Dibandingkan pengolahan limbah dengan proses fisik 

dan biologis, pengolahan limbah zat warna secara 

kimiawi relatif lebih efektif, salah satunya yaitu dengan 

teknologi AOPs (Advanced  Oxidation Processes). Selain 

ekonomis karena mampu menghemat tempat dan energi, 

biaya investasi murah, sederhana, aman, proses 

pengolahannya juga cepat dan efektif serta mampu 

mendegradasi senyawa-senyawa yang sifatnya berbahaya, 

beracun serta senyawa yang tidak bisa terurai (non-

biodegradable) yang terdapat di dalam air limbah melalui 

proses oksidasi (Dwiasi, 2014). Beberapa tahun 

belakangan AOPs memiliki beberapa proses umum 

dengan melibatkan senyawa katalisis TiO2 dan reagen 

Fenton. Proses oksidasi dengan reagen Fenton merupakan 

metode oksidasi yang menggunakan hidrogen peroksida 

(H2O2) sebagai pengoksidasinya dan besi (Fe2+) sebagai 

katalis sehingga akan dihasilkan radikal hidroksil yang 

memiliki kemampuan oksidasi tinggi dalam 

mengoksidasi polutan atau air limbah. Oksidator kuat 

tersebut selain mudah diperoleh di pasaran, harganya 

relatif murah juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pengoksidasi pada proses oksidasi tingkat lanjut dan 

dengan waktu reaksi yang relatif singkat, dapat 

mengurangi konsentrasi kontaminan dari beberapa 

ratusan ppm menjadi kurang dari 5 ppm sehingga secara 

signifikan dapat menurunkan COD dan TOC serta 

memberikan beberapa keuntungan seperti tidak ada energi 

yang diperlukan dalam hal mengaktifkan H2O2 karena 

reaksi berlangsung pada dan suhu kamar tekanan atmosfer 

(Safarzadeh-Amiri et al, 1996). TiO2 mudah diperoleh 

serta biaya pembuatannya relatif rendah dan juga 

memiliki keunggulan diantaranya aktivitas fotokatalisis 

tinggi, non toksik, tahan terhadap korosi, dan tidak larut 

dalam air. Semua proses tersebut menghasilkan radikal 

hidroksil (OH●) dan  merupakan senyawa oksidator yang 

digunakan untuk mengoksidasi kontaminan yang 

terkandung dalam suatu air limbah (Munter, 2001). 

Penelitian menggunakan teknologi AOPs dengan 

berbagai kombinasi untuk mengolah air limbah yang 

mengandung zat warna telah banyak dilakukan, misalnya 

dengan metode Fenton, foto-Fenton (UV-Fenton), foto-

Fenton-katalitik (UV-Fenton-TiO2), dan fotokatalitik 

(sinar matahari-TiO2). Namun demikian perlu dipilih 

metode yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk 

mendegradasi polutan limbah organik. Oleh karena itu, 

berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengolahan limbah pewarna sintetik 
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procion red dengan metode Fenton-katalitik dengan 

mengetahui pengaruh konsentrasi pewarna dan 

konsentrasi katalis TiO2 pada berbagai waktu reaksi, 

sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

memenuhi standar baku mutu lingkungan. 

 

 

METODOLOGI  

 

Pada penelitian ini digunakan limbah procion red 

dengan konsentrasi 150-300 ppm dan katalis TiO2 dengan 

konsentrasi 0,05-0,4% (w/v). Limbah procion red dibuat 

dengan konsentrasi 150 ppm, setelah diukur  nilai 

absorbansi dan COD awal, limbah procion red dioksidasi 

dengan reagen Fenton serta ditambahkan katalis TiO2 

pada konsentrasi 0,05% ke dalam reaktor berpengaduk 

dengan mengatur kecepatan alat pengaduk 500 rpm, 

kemudian memasukkan reagen Fenton dengan rasio molar 

1:80. Selama proses oksidasi berlangsung, sampel diambil 

pada selang waktu 5, 10, 15, dan 20 menit untuk kemudian 

diukur nilai absorbansi dan COD akhir. Mengulangi 

prosedur dengan variasi konsentrasi TiO2 masing-masing 

0,1%, 0,2%, dan 0,4% (w/v) serta variasi konsentrasi 

pewarna procion red 200 ppm, 250 ppm, dan 300 ppm. 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Degradasi Warna Berdasarkan Konsentrasi Procion 

Red dan Konsentrasi Katalis TiO2 pada Berbagai 

Waktu Reaksi  
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(d) 

 

Gambar 1. Pengaruh konsentrasi procion red dan 

konsentrasi katalis TiO2 terhadap degradasi warna pada 

waktu reaksi (a) 5 menit, (b) 10 menit, (c) 15 menit, dan 

(d) 20 menit 

 

 

Dari gambar 1 (a) - (d) menunjukkan adanya pengaruh 

konsentrasi procion red dan konsentrasi katalis TiO2 

terhadap degradasi warna. Degradasi warna tercapai pada 

hampir seluruh konsentrasi procion red dan konsentrasi 

katalis TiO2 pada berbagai waktu reaksi, sehingga 

menghasilkan warna yang jernih. Kondisi optimum dari 
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penurunan warna dicapai pada konsentrasi procion red 

150 ppm dan konsentrasi katalis TiO2 0,4% pada waktu 

reaksi 20 menit seperti yang terlihat pada gambar 1 (d) 

dengan degradasi warna maksimum yang dihasilkan 

sebesar 98,67%.  

Semakin kecil konsentrasi procion red yang 

digunakan maka jumlah molekul zat warna yang terdapat 

di dalam air limbah semakin sedikit, sehingga persentase 

degradasi warna yang dihasilkan semakin besar. Hal ini 

disebabkan karena molekul procion red telah teroksidasi. 

Dimana degradasi warna yang tinggi terjadi karena 

adanya proses oksidasi atau degradasi dari procion red 

oleh hidrogen peroksida (H2O2) yang membentuk radikal 

hidroksil (OH●) dengan bantuan katalis besi (Fe2+) 

sehingga radikal hidroksil (OH●) yang terbentuk akan 

memecah ikatan rangkap pada procion red menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga akan terjadi 

degradasi warna pada limbah yang awalnya berwarna 

merah menjadi bening. 

Pada gambar 1 (d) terlihat bahwa semakin besar 

konsentrasi TiO2 semakin tinggi degradasi warna. Hal ini 

dapat dilihat pada konsentrasi TiO2 0,4% dimana 

degradasi warna mencapai 98,67% dengan konsentrasi 

procion red 150 ppm. Degradasi warna meningkat seiring 

dengan penambahan jumlah katalis TiO2, sehingga 

semakin besar konsentrasi katalis TiO2 maka semakin 

tinggi degradasi warna yang dihasilkan. Dengan 

bertambahnya jumlah katalis TiO2 dalam procion red, 

maka jumlah sisi aktif katalis juga semakin banyak dan 

meningkatkan terbentuknya radikal hidroksil (OH●) yang 

akan mengoksidasi molekul procion red.  

Selain pengaruh konsentrasi procion red dan 

konsentrasi katalis TiO2, waktu reaksi juga mempengaruhi 

degradasi warna seperti yang dapat dilihat pada gambar 1 

(d), dimana degradasi warna maksimum dicapai pada 

waktu reaksi 20 menit, sehingga semakin lama waktu 

reaksi maka semakin besar degradasi warna yang 

dihasilkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wardiyanti dkk., 2012 dan 

Agustina & Ang, (2012) yang menyatakan bahwa waktu 

oksidasi juga mempengaruhi efisiensi dari penghilangan 

warna. Pada proses Fenton-katalitik menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu reaksi maka semakin tinggi efisiensi 

yang dihasilkan sehingga semakin besar persen degradasi 

warna yang dicapai, namun secara keseluruhan degradasi 

warna terjadi pada berbagai waktu reaksi. 

 

2. Degradasi COD Berdasarkan Konsentrasi Procion 

Red dan Konsentrasi Katalis TiO2 pada Berbagai 

Waktu Reaksi  
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(d) 

Gambar 2. Pengaruh konsentrasi procion red dan 

konsentrasi katalis TiO2 terhadap degradasi COD pada 

waktu reaksi (a) 5 menit, (b) 10 menit, (c) 15 menit, dan 

(d) 20 menit 

 

 

Pada gambar 2 (a) – (d) secara keseluruhan 

menunjukkan adanya pengaruh penurunan nilai COD 

yang terjadi pada hampir semua konsentrasi procion red, 

dan konsentrasi katalis TiO2 pada berbagai waktu reaksi. 

Kondisi optimum degradasi COD dicapai pada 

konsentrasi procion red 150 ppm  dan konsentrasi katalis 

TiO2 0,4% pada waktu reaksi 20 menit seperti yang 

terlihat pada gambar 2 (d), dimana degradasi COD 

maksimum yang dihasilkan sebesar 92% dengan nilai 

COD 12 mg/L dari nilai COD awal yaitu 150 mg/L. Dari 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penurunan 

COD yang dihasilkan sudah memenuhi standar baku mutu 

air limbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan No. 8 Tahun 2012 mengenai baku mutu limbah 

cair industri tekstil yaitu nilai COD maksimal 150 mg/L, 

kecuali untuk konsentrasi procion red 250 ppm dan 300 

ppm dengan konsentrasi katalis TiO2  0,05%. dimana nilai 

COD belum memenuhi standar baku mutu lingkungan.  

Pada konsentrasi 250 ppm dan 300 ppm dengan 

konsentrasi katalis TiO2 0,05% persentase penurunan 

COD yang dihasilkan masih terbilang kecil jika 

dibandingkan dengan konsentrasi procion red 150 ppm 

dan 200 ppm, walaupun pada konsentrasi tersebut 

persentase COD mengalami penurunan dari nilai COD 

awal. Hal ini terjadi karena seiring dengan naiknya 

konsentrasi limbah procion red maka jumlah molekul zat 

warna semakin banyak, sedangkan jumlah reagen 

pereaksi tetap sehingga dengan konsentrasi katalis TiO2 

yang kecil yaitu 0,05% maka kemampuan untuk 

mendegradasi COD akan turun dan semakin kecil 

konsentrasi procion red maka semakin sedikit jumlah 

molekul zat warna yang terkandung didalamnya sehingga 

radikal hidroksil yang terbentuk melalui proses oksidasi 

sudah mampu untuk mendegradasi zat warna tersebut 

sehingga degradasi COD yang dicapai semakin besar 

Dari gambar 2 (a) – (d) dapat dilihat bahwa persentase 

penurunan COD semakin besar seiring dengan 

penambahan jumlah konsentrasi katalis TiO2, dimana 

degradasi COD maksimum terjadi pada konsentrasi 

katalis TiO2 0,4% yaitu mencapai 92%. Pada konsentrasi 

TiO2 0,4% daerah permukaan katalis akan lebih besar 

dibandingkan dengan konsentrasi katalis TiO2 0,05%, 

0,1% dan 0,2% sehingga radikal hidroksil yang terbentuk 

lebih banyak. Hal ini yang menyebabkan nilai COD 

menjadi rendah. Semakin banyak radikal hidroksil yang 

terbentuk akan mengoksidasi molekul procion red lebih 

banyak dan menjadi senyawa yang lebih sederhana yang 

pada akhirnya menjadi CO2 dan H2O (Mermaliandi dan 

Yourdan, 2015).  

Untuk pengaruh waktu reaksi sesuai dengan gambar 2 

(a) – (d) dapat terlihat bahwa makin lama waktu reaksi 

maka semakin besar persentase degradasi COD yang 

dicapai. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya 

waktu akan memberikan kecepatan lebih banyak untuk 

terjadinya degradasi senyawa organik ataupun polutan 

yang ada di dalam air limbah. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Metode Fenton-katalitik dapat digunakan untuk 

pengolahan limbah pewarna sintetik procion red dimana 

hasil penelitian menunjukkan terjadinya degradasi warna 

dan COD pada hampir semua konsentrasi procion red dan 

konsentrasi katalis TiO2 pada berbagai waktu reaksi. 

Kondisi optimum dicapai pada konsentrasi limbah 

procion red 150 ppm, konsentrasi katalis TiO2 0,4% dan 

waktu reaksi 20 menit dengan degradasi warna dan COD 

maksimum yang dihasilkan sebesar 98,67% dan 92%, 

dimana telah memenuhi baku mutu lingkungan.  
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ABSTRAK: Limbah pabrik Tapioka di Negara Bumi Ilir Lampung membutuhkan sarana  terpadu untuk pengolahan 

limbah yang berwawasan lingkungan.  Dengan menampung limbah cair pada kolam mini dekat dengan Pabrik tapioka 

dan membuat saluran untuk limbah cair ini  ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah salah satu solusi limbah 

cair. Sampah padat pabrik tapioka yang memiliki kandungan selulosa tinggi dan sedikit pati dikeringkan beberapa hari 

dan bisa digunakan untuk ternak sapi atau menjual limbah padat ini ke perusahaan pakan. IPAL memiliki 700 m3 digester 

anaerobik untuk proses biogas. Hasil biogas dikumpulkan di tangki biogas yang bisa digunakan untuk memasak 

menggunakan  kompor dan lampu untuk penerangan. Kualitas  Limbah cair dari IPAL cukup layak  dapat digunakan 

untuk irigasi dan lumpur dari digester anaerobik  bisa digunakan untuk pupuk. 

 

Kata kunci: Biogas, Limbah Cair,  Pabrik tapioka, digester, Pupuk 

 

 

ABSTRACT: The Waste of Tapioca plant in  Negara Bumi Ilir  Lampung needs integrated  device  for   waste treatment 

for  us  with circumstance friendly .   By collecting the liquid waste in  mini pool   close to tapioca plant  and make   

channel for this  liquid waste  to Waste Water  Treatment Plant (WWTP) is one of the liquid  waste solution.   The  solid 

waste of tapioca plant that  has high content of cellulose  and small amount of starch was dried several days and able to 

use for cattle  or selling this solid waste to  feed company. The WWTP has 700 m3 of  anaerobic digester for biogas 

process.  The Biogas yield  collected in biogas tank  which able to use for cooking  stove and  lamp for light.  The liquid 

waste from WWTP can be use for irrigation and the sludge from anaerobic digester able to use for  fertilizer. 

 

Key words : Biogas, Liquid waste,  Tapioca plant,  digester,  Fertilizer 

 

 

INTRODUCTION 

 

          The limited of renewable oil and limited petroleum 

reserves today, efforts should be made to find alternative 

energy sources from new and renewable raw materials. 

One of the new and renewable energy is biogas.  Biogas 

is a gas produced from the process of decomposition of 

organic materials by microorganisms in conditions in the 

absence of oxygen (anaerobes).       Organic materials of 

biogas sources include cattle dung, horses, buffaloes, 

pigs, chickens, goats; Tofu industry waste, tempe, soy 

sauce, oil palm and tapioca; Organic trash households, 

restaurants and markets. Biogas from livestock waste is 

one of the feasible alternatives to be applied in rural 

communities as well as in farm centers. Biogas contains 

about 60% CH4 (methane gas), 38% CO2 (carbon dioxide) 

gas and about 2% of N2 gas (nitrogen) and other gases. 

Biogas equivalence with other gas fuels is 1 m3 biogas 

equivalent to 0.46 kg of LPG gas, or 0.62 liters of 

kerosene, or 0.52 liters of diesel oil, or 0.80 liters of 

gasoline, and or 3.5 kg of wood Burn (anonimuous 2009). 

The Use of biogas on a small scale or household that is as 

fuel cooking and lighting. The use of biogas at medium 

and large scale is as fuel for power generation, heating, 

transportation, and injection to city gas channel. 

     Biogas production technology is not a new technology, 

because since the 1970s, Denmark has done research, 

development, and application of this technology. 

Recorded in Denmark has 20 centralized plant processing 

plants and 35 farming plant installations (Raven et al., 

2005).  China has also built 7 million units of biogas 

reactors in the 1980s, while India also launched no less 

than 400,000 biogas reactors at the same time. 

     Technology of small scale biogas, medium scale and 

large scale very potential to be applied by enthusiasts of 

energy made from new and renewable raw materials 

including biogas from cattle dung. Indonesia, which has 

the potential of livestock and the number of rural 
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communities who have not received electricity supply, is 

very appropriate to apply biogas production technology. 

It is based on the technology of biogas production is not 

complicated or not high-tech data that is fully controlled 

by the general public and biogas enthusiasts. 

     Some of the goals to be achieved on the design and 

application of portable biogas technology are: 

1. Get a biogas reactor that is easily moved from one place 

to another 

     Elsewhere according to location of user needs. 

2. Provision of fuel utilizing livestock waste 

3. Helping rural communities in terms of daily energy 

needs. 

4. Getting ready-made organic fertilizer as a by-product 

of the biogas reactor 

     

 

WASTE  MANAGEMENT OF TAPIOCA  

 

      The Liquid waste of Tapioca Plant in Lampung 

ussualy used for biogas with CIGAR (Cover inthe  

Ground Anaerobic Reactor)  type  and  Fixed dome 

Reactor type  as ilustrated in  fig.1 and fig2, 

 

 

 
Fig 1. The Biodigester  of CIGAR type 

 

 

 
 

 

Fig 2 . Fixed-dome anaerobic reaktor 

 

 

The Cigar Type suitable for  large amount of liquid waste.  

The fixed dome type  able to use  for small until large scale 

amount of waste. Both type has Biogas as the main yield 

and fertilizer as side yield.      

The Biogas Production by fixed dome as following in 

table 1 , table 2 and table 3.  The composition of produced 

biogas  showed at Tabel 1 

Table 1. The composition of Biogas 

Component % 

CH4 

N2 

CO2 

53,8 

11,5 

34,7 

      The concentration of feed ( influent) and slurry 

(effluent) of anaerobic reactor showed at Table 2 

 Table 2. The COD of  Influent and Efluent 

Unit COD ( mg/l) 

Influent 

Efluent 

90.150 

30.850 

The C/N ratio of the feed (influent) and slurry (effluent) 

of anaerobic reactor showed at Table 3 

Table 3. The C/N retio of the feed (influent) and slurry 

(effluent 

Unit C-org. Ntotal C/N 

Influent 

Efluent 

69.2 

52,4 

1,98 

2.18 

35,0 

24.0 

 

     The main products of the biogas production process 

are generally used as fuel (cooking), although today it is 

 being used as a generator power generator. Biogas can 

only burn if the methane content in it reaches 57% or  

more (Hammad, 1996). According to Hessami et.al., 

(1996) biogas can burn if the methane content is at least  

60%. The by-products in the form of a mixture of sludge 

or biological fluid can be used as organic fertilizer for  

plants (Li and Ho, 2006). 
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WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) 

 

     The Waste Water Treatment Plant  consist of   two 

pieces  aeration pool, one fixed dome  anaerobic digester, 

one liquid aeration, one   biogas tank and  one channel for 

field  irrigation. This WWTP  able to collect 700 m3 of 

liquid waste from tapioca plant.  The  yield of Biogas has 

calorific value of about 2 kWh / m3, so it has the potential 

to be utilized as an alternative energy source.   Biogas is 

mainly used as fuel, as does natural gas, and is being used 

as a raw material for power generation, heating and water 

heating. If compressed, biogas can replace compressed 

natural gas used in vehicles. Biogas can only burn if the 

methane content in it reaches 45% or more (Garcelon and 

Clark, 2001).     In Indonesia, the potential value of biogas 

utilization is predicted to increase due to the abundant 

amount of biogas feedstock and the ratio between biogas 

energy and promising petroleum energy. 

     Usefulness of biogas include: 

- Substitute kerosene for cooking purposes 

- Used oil fuel substitutes in power plants or generators 

- Motor vehicle fuel 

- Used in ovens and greenhouse lights, increasing CO2 

concentrations in greenhouses used in photosynthesis 

processes 

- As an ingredient for producing methanol 

     The biogas produced can be used for cooking 

purposes, generators for power generation and forwards 

can be used in automotive. Liquid and sludge from the 

biogas production process can be used as a fertilizer plant, 

from which the plant can be obtained food and feed. Food 

and feed subsequently consumed by humans and 

livestock. From the plant will be obtained biomass waste 

that can be used as raw material biogas production. 

Manure and livestock can also be used as raw material for 

biogas production. 

 

CONCLUSSION 

 

1. The Waste Water Treatment  Plant (WWTP) with 

Biogas reactor is one of the waste management solution 

for tapioca plant  which biogas, water for irrigation and 

fertilizer   as the side product.   

 

2.Technology of this WWTP  has been developed long 

enough in various countries, either developed or 

developing country, with good result. For the user 

community, this biogas reactor will produce two 

advantages simultaneously, namely in the form of gas fuel 

(for cooking) and high quality fertilizer. 
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ABSTRAK : Kromium merupakan logam transisi golongan VIB yang memiliki tingkat valensi yang bervariasi antara -2 

hingga +6. Kromium (VI) biasa ditemukan pada limbah pabrik pelapisan logam. Semakin tinggi tingkat valensi, maka 

toksisitas yang dimiliki semakin tinggi.  Limbah ini dapat diolah dengan filtrasi menggunakan membran dan di aerasi 

untuk menurunkan bilangan oksidasi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengolahan limbah kromium ini 

dilakukan dengan memvariasikan  pH 5,6,7,8 dengan sistem filtrasi 5µ, 3µ, 1µ dan membran ultrafiltrasi. Hasil filtrasi 

dialirkan ke aerator dengan variasi waktu 1,2,3,4 jam. Kromium (VI) dengan konsentrasi 40 ppm dilewatkan secara batch 

ke dalam sistem membran dan dianalisa konsentrasi kromium (VI) pada permeate membran. Kromium (VI) yang 

melewati membran diaerasi menggunakan TiO2 untuk direduksi menjadi kromium (III) yang aman terhadap lingkungan. 

Dengan menggunakan Spectro UV-Vis, hasil analisa menunjukkan bahwa pH 5 mampu menurunkan konsentrasi kromium 

(VI) dengan waktu aerasi optimum  4 jam untuk mereduksi kromium (VI) menjadi kromium (III) sebesar 1,29 ppm. Pada 

pH 6 nilai koefisien reduksi kromium (VI) memiliki nilai yang maksimal dibandingkan pH lainnya yaitu sebesar 0,139 S-

1.  

 

Kata Kunci : Logam Cr(VI), Logam Cr(III),Membran Ultrafiltrasi, pH, Waktu Aerasi, koefisien reduksi 

 

 

ABSTRACT :Chromium is a transition metal of VIB groups that has a valence levels that vary between -2 to +6. Chromium 

(VI) commonly found in electroplating waste factory. Increase of valence level, toxicity of compound will increase.This 

waste can be processed by filtration use membrane and aerated to reduce the oxidation state so it is not dangerous for 

the environment. Treatment of chromium waste is done by varying the pH 5,6,7,8 at filtration system 5μ, 3μ, 1μ and 

ultrafiltration membranes. The result of filtration then passed  into aerator with time variations 1,2,3,4 hours.  Chromium 

(VI) at 40 ppm passed with batch in membrane system.then analized concentration of chromium (VI) in permeate. 

Chromium (VI) passed membrane will be aerated using TiO2 to reduced into chromium (III) that safe for environment. 

Using the Spectro UV-Vis, the results showed that pH 5 can reduced concentration of chromium (VI) with 4 hours 

optimum aeration time to reduce chromium (VI) to chromium (III) into 1.29 ppm. At pH 6 the coefficient of reduction 

value has maximum value compared to other pH that is equal to 0.139 S-1. 

 

Keyword: Cr(VI), Cr(III),Ultrafiltration membrane, pH, Aeration Time, Coefficient of reduction
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PENDAHULUAN 

 

Logam berat kromium terdapat pada limbah 

elektroplating (Agustin, 2009). Kromium memiliki 

tingkat valensi sebesar -2 hingga +6. Semakin tinggi 

valensi yang dimiliki, semakin berbahaya ketika 

dibuang ke lingkungan.Jika kromium masuk ke dalam  

tubuh dengan jumlah sedikit, biasanya tidak 

menimbulkan pengaruh yang berbahaya terhadap 

tubuh. Hal ini karena unsur kromium dalam bentuk ion 

trivalen diperlukan dalam metabolisme gula pada 

mamalia. Orang dewasa membutuhkan kromium (III) 

sedikitnya 0,025 mg/hari (Saputro, 2012). 

Penelitian Susmanto (2016) menunjukkan bahwa 

konsentrasi kromium (VI) dapat dikurangi dengan 

menggunakan membran. Penelitian tersebut 

menunjukkan semakin tinggi laju alir, meningkatkan 

konsentrasi kromium (VI) yang tertahan pada 

membran. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Purnawan  (2013), kromium (VI) dapat direduksi 

menggunakan fotokatalis TiO2–SiO2. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa reduksi kromium (VI) menjadi 

kromium (III) semakin meningkat dengan lamanya 

waktu penyinaran. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dilakukan 

proses gabungan ultrafiltrasi dan aerasi dalam 

mereduksi kromium (VI) menjadi (III). Secara khusus, 

penelitian ini menganalisa pengaruh derajat keasaman 

(pH) dan waktu aerasi terhadap reduksi kromium (VI) 

menjadi kromium (III). Melalui penelitian ini 

diharapkan kondisi operasi pengolahan limbah 

kromium (VI) terbaik dapat diperoleh untuk 

mengurangi kadar limbah berbahaya di lingkungan.  

Konsentrasi kromium (VI) dapat dikurangi 

menggunakan membran. Mikrofiltrasi adalah sebuah 

membran untuk menyaring larutan yang memiliki 

ukuran partikel kurang dari 10µm. Membran 

mikrofiltrasi dapat menahan partikel kecil sebesar 

80% - 90% dari total umpan yang masuk (Mulder, 

1991). Membran ultrafiltrasi beroperasi pada tekanan 

1-5 bar. Proses pemisahan menggunakan ultrafiltrasi 

digunakan di bidang penelitian dan industri untuk 

penjernihan air, mengolah makromolekul yang 

memiliki berat atom 103 – 106 Da (1 Da = 0,000714 

gram) (Mulder, 1991). 

Proses untuk meningkatkan kontak antara air 

dengan udara dapat dilakukan dengan aerasi. (Muti, 

2010). Konsentrasi oksigen di dalam air limbah dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan aerasi. 

Peningkatan konsentrasi oksigen bermanfaat untuk 

mengolah air limbah tersebut dengan menghilangkan 

pengotor-pengotornya. Efektifitas dari aerasi 

dipengaruhi oleh seberapa luas kontak permukaan air 

yang bersinggungan langsung dengan udara. 

Pengolahan limbah yang memanfaatkan bakteri 

aerob membutuhkan proses aerasi. Oksigen 

diperlukan untuk proses oksidasi senyawa kimia pada  

limbah, proses metabolisme bakteri aerob,dan 

penghilangan bau. Aerasi dapat dilakukan secara 

mekanik, difusi, atau alami (Widiabudiningsih, 2013). 

Kelarutan gas dalam air dipengaruhi oleh faktor 

utama seperti  konsentrasi padatan terlarut dalam fase 

cair, tekanan parsial gas, suhu air, dan komposisi 

kimia gas. Kenaikan suhu umumnya membuat 

kelarutan gas menurun. Konsentrasi keseimbangan 

gas dalam larutan pada suhu tertentu sebanding 

dengan tekanan parsial gas dalam air ketika tekanan 

parsial menjadi 1 atm, Hubungan antara konsentrasi 

dengan waktu dinyatakan dengan persamaan 

diferensial (Abuzar, 2012): 

 

             
𝜕𝐶

  𝜕𝑇
 = KLa (Cs – C)  ….(1) 

 

Keterangan: 

KLa = koefisien transfer total  (jam-1) 

Cs = konsentrasi gas jenuh (mg/l)  

C  = konsentrasi gas di cairan (mg/l) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah eksperimental. 

Bahan baku yang digunakan merupakan limbah 

sintesis kromium (VI) sebanyak 40 ppm. Kromium 

dialirkan melalui filter membran 5µ, 3µ, 1µ, 0,01µ. 

Hasil filtrasi dialirkan menuju aerator untuk 

mereduksi kromium (VI) menjadi kromium (III). 

dengan variasi waktu 1,2,3,4 jam
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari bahan baku limbah kromium(VI) sebanyak 40 

ppmdidapatkan hasil sebagai berikut: 

 

a) Konsentrasi Kromium(VI) dan COD Setiap Permeate 

Membran 

 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Kandungan kromium(VI) pada Setiap 

Permeate Membran 

 

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa pH 6 dan 7 

menunjukkan hasil penurunan konsentrasi yang baik. Data 

memperlihatkan konsentrasi kromium (VI) dengan pH 8 

meningkat setelah melalui membran 5 mikron. Hal ini 

disebabkan kondisi split yaitu kondisi lolosnya partikel-

partikel kromium yang melewati membran. Partikel-

Partikel kromium tersebut dapat lolos karena konsentrasi 

senyawa hidroksida yang tinggi membuat membesarnya 

pori membran. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Gambar 2.Nilai COD pada Setiap Keluaran Membran 

Berdasarkan gambar 2, semakin tinggi pH, kandungan 

oksigen kimia (COD) yang diperlukan untuk 

mengoksidasi bahan semakin besar. Hal ini dikarenakan 

dengan bertambahnya pH maka meningkatkan endapan 

kromium (III) oksida yang terbentuk.Pengaruh gaya 

gravitasi meningkatkan terbentuknya endapan kromium 

(III) pada setiap permeate membran. Hal ini diindikasikan 

dengan tinginya kadar COD setiap permeate membran 

yang tinggi. Kadar COD yang tinggi menunjukkan 

endapan yang terbentuk harus diuraikan dengan bantuan 

oksigen yang tinggi juga. Pengendapan kromium ini 

didasarkan atas reaksi berikut (Sersan, 2012)          

 4H2O +  3e + Cr2O7
2- → Cr(OH)3 + 5OH– (1) 

b) Konsentrasi Kromium dengan Variasi Waktu Aerasi 

Dengan waktu aerasi yang berbeda,maka reduksi 

kromium (VI) menjadi (III) pada setiap sampel didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengaruh Waktu Aerasi Terhadap Konsentrasi 

Kromium (III) 

Dari grafik 3 yang didapat menunjukkan bahwa pH 

yang asam terjadi peningkatan konsentrasi kromium (III) 

yang signifikan. pH 5 sangat jelas memberikan efek 

kenaikkan konsentrasi kromium (III) signifikan pada 

kondisi awal. Kenaikkan konsentrasi kromium (III) karena 

pada pH yang rendah konsentrasi ion H+ akan semakin 

tinggi dan menyebabkan hasil reduksi kromium (VI) 

semakin meningkat. Semakin banyak konsentrasi 

H+,maka semakin banyak ion negatif yang terikat pada ion 

hidrogen. Limbah kalium dikromat membutuhkan ion H+ 

untuk menurunkan bilangan oksidasinya. Proton yang 

semakin banyak membuat kesetimbangan reaksi bergeser 

ke kanan (Purnawan, 2013). 

 

 O2 + 2 H+ + TiO2(2e-)  H2O2              (2) 
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Cr2O7
2- + 3H2O2 + 8 H+ 2 Cr3+ + 3O2 + 7H2O    (3) 

Kenaikan konsentrasi kromium (III) juga dipengaruhi 

oleh waktu aerasi. Perlakuan lamanya waktu aerasi pada 

sampel menyebabkan konsentrasi Cr(III) yang terbentuk 

semakin banyak. Hal ini terlihat pada grafik yang 

menunjukkan kenaikan konsentrasi Cr(III) pada waktu 2-

3 jam. Waktu aerasi yang semakin lama membuat 

kebutuhan oksigen terlarut semakin meningkat. 

Kebutuhan oksigen terlarut semakin meningkat 

menyebabkan semakin banyak oksigen yang mampu 

melarutkan zat-zat yang tidak dibutuhkan.  

Dari data terlihat bahwa pH 5 dan 7 dengan waktu 2 

jam konsentrasi Cr (III) yang terbentuk sangat signifikan, 

namun terus menurun dengan penambahan waktu aerasi. 

Pada pH 6 konsentrasi Cr (III) meningkat hingga waktu 

aerasi 3 jam, kemudian menurun pada waktu 4 jam.  

c) Koefisien Reduksi Kromium 

Koefisien reduksi kromium merupakan koefisien 

reduksi keseluruhan yang memiliki satuan per waktu      (s-

1). Pada Tabel 1 memperlihatkan hubungan antara waktu 

aerasi terhadap Ln (Cs-C) 

Tabel 1. Perhitungan Nilai Ln (Cs-C) 

 

pH 

Waktu 

Aerasi 

(Jam) 

Cs C ln (Cs- C) 

5 

1 0,09 0,00 -2,40795 

2 1,26 0.09 0,15700 

3 1,14 1.26 -2,12026 

4 1,29 1.14 -1,89712 

6 

1 0,188 0,00 -1,67131 

2 0,460 0,188 -1,30195 

3 0,610 0,46 -1,89712 

4 0,245 0,61 -1,00786 

7 

1 0,190 0,00 -1,66073 

2 0,970 0,190 -0,24846 

3 0,630 0,970 -1,07881 

4 0,263 0,630 -1,00239 

8 

1 0,990 0,00 -0,01005 

2 0.940 0,99 -2,99573 

3 1,100 0,94 -1,83258 

4 0,990 1,10 -2,20727 

Berdasarkan tabel 1, terlihat terjadi kenaikkan 

koefisien reduksi kromium dari rentang -2,99573 ppm 

hingga 0,1570 ppm. Kenaikkan nilai tersebut 

mengindikasikan bahwa terjadi kenaikkan konsentrasi 

kromium (III) pada setiap waktu aerasi. Nilai ln(Cs-C) 

terbesar terdapat pada pH 5 dengan waktu 4 jam dan 

terendah terdapat pada pH 5 dengan waktu 1 jam. 

Koefisien reduksi kromium dapat terlihat pada gambar 4 

hingga gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Grafik KLa pada pH 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Grafik KLa pada pH 6 
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Gambar 6.  Grafik KLa pada pH 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Grafik KLa pada pH 8 

 

Berdasarkan gambar 4 terlihat pH 6 merupakan pH 

yang stabil dalam mereduksi kromium (VI). Koefisien 

reduksi kromium (VI) menjadi kromium (III)  berbeda 

setiap derajat keasamaan (pH) larutan. Pada pH 6 nilai 

koefisien reduksi memiliki nilai yang maksimal 

dibandingkan pH lainnya yaitu sebesar 0,139 S-1. Nilai 

koefisien reduksi terendah terdapat pada pH 8 yaitu 

sebesar -0,542 S-1. Konsentrasi hidrogen (H+) pada pH 8 

yang sedikit membuat waktu reduksi kromium (VI) 

menjadi kromium (III) semakin lama pula.  

 

 

KESIMPULAN 

 
1)  Konsentrasi kromium (VI) yang keluar membran 

ultrafiltrasi pada pH 6 memiliki kadar terendah yaitu 

1,83 ppm 

2) Nilai COD tertinggi terdapat pada pH 8 setelah 

keluaran membran 3µ sebesar  1346 ppm 

3) Konsentrasi kromium  (III) tertinggi didapatkan pada 

waktu aerasi sebesar 4 jam pada pH 5sebesar 1,29 

ppm. 

4) Koefisien reduksi kromium (VI) tertinggi terdapat 

pada pH 6 sebesar 0,139 S-1. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abuzar, S; Yogi Dwi Putra dan Reza Eldo Emargi. 2012. 

Koefisien Transfer Gas (KLa) pada proses aerasi 

menggunakan tray aerator bertingkat 5 lima. Jurnal 

Teknik Lingkungan. 9(2). pp 155-163  

Agustin, N. 2009. Reduksi Logam Kromium. (Online). 

http: //irbmevonnovembri. blogspot.nl/ 2009/ 06/ 

reduksi- limbah- cair- chromium.html. (Diakses pada  

tangal 8 September 2016) 

Agustin,N. 2011. Klasifikasi Membran Berdasarkan Pori, 

Material, dan Strukturnya. (Online). 

http://irbmevonnovembri.blogspot.co.id/2011/08/tek

nologimembran.html (Diakses pada  tangal 8 

September 2016) 

Ahmad, P. 2014. Jenis-Jenis Membran. 

(Online).http://rezaputraahmad.blogspot. co.id/ 

(Diakses pada tanggal 15 September 2016) 

Gerry, I. 2014. Pengertian pH Larutan. 

(Online).http://www.academia.edu/9235206/Perhitun

gan_keasaman_FIX. (Diakses pada tanggal 07 

November 2016) 

Indriyani, V; Yunita N dan Agus M. 2017. Pembuatan 

Membran Ultrafiltrasi dari Polimer Selulosa Asetat 

dengan Metode Inversi Fasa. 6(1), pp 11-16. 

Haetami, A. 1999. Karakteristik Membran Selulosa Asetat 

Pada Proses Osmosa Balik Limbah Alumunium. 

Thesis. Institut Teknologi Bandung 

Hakim F, N. 2012. Kajian Aplikasi Membran Selulosa 

Asetat pada Proses Filtrasi Air Sungai yang Tercemar 

Limbah Industri dan Rumah Tangga. Skripsi. Institut 

Teknologi Bogor. 

Herwati, N; Mahmud dan Chairul Abdi.2015. Pengaruh 

pH Air Gambut Terhadap Fouling Membran 

Ultrafiltrasi. Jurnal Teknik Lingkungan.1(1).pp 59-

73. 

Kesmas. 2013. Pengolahan Air Industri. (Online). 

http://www.indonesian-public health.com/ standar- 

pengolahan- limbah- cair/ (Diakses pada tanggal 27 

Oktober 2016) 

Kesmas. 2015. Parameter Kualitas Air Limbah. (Online). 

http://www.indonesian-publichealth.com/ pengertian- 

y = 0,1145x - 1,2838

-3,00000

-2,50000

-2,00000

-1,50000

-1,00000

-0,50000

0,00000

0,50000

1 2 3 4

Waktu (Jam)

pH 7

y = -0,5429x -
0,4043

-3,00000

-2,50000

-2,00000

-1,50000

-1,00000

-0,50000

0,00000

0,50000

1 2 3 4

pH 8



P. Susmanto, et al 

335 

 

bod- cod- tss- pada- air- limbah/ (Diakses pada 

tanggal 11 September 2016) 

Maroulakis, M., 2009. Membrane Cleaning. 

(Online).http://www.lenntech.com/membrane-

cleaning.htm#ixzz4OWY33VxH. (Diakses pada 

tanggal 30 November 2016) 

Mulder, M. 1991. Basic Principles of Membran 

Technology. Netherlands: Kluwer Academic 

Publisher  

Muti.2010.Aerasi Di Dalam Pengolahan Limbah 

Cair.(Online). http://www.air limbah.com/ 

2010/08/aerasi-di-dalam-pengolahan-limbah-cair/ 

(Diaksespadatanggal 6 November 2016) 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014. 

Prahady, S. 2014.Pengaruh Laju Alir Terhadap 

Pengurangan Konsentrasi Cr (VI) Menggunakan 

Membran Ultrafiltrasi. Jurnal Avoer. 8(1) pp. 645-

651. 

Purnawan, C. 2013. Reduksi Logam Berat Chromium (VI) 

dengan Fotokatalis Komposit TiO2-SiO2. Jurnal Bumi 

Lestari. 13(2). pp 257-264. 

Rike, S. 2014. Optimisasi pH pada Penurunan Kadar 

Kromium dari Larutan dengan Metode 

Elektrokoagulasi. Jurnal Sains Pomits. 1(1). pp 1-3. 

Saputro, L. 2012. Efisiensi Adsorpsi Ion Logam 

Kromium(VI) Dan Tembaga(II) Dengan Tanah Liat 

Dari Daerah Sangiran Jawa Tengah. Tesis. 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Seran, E.2012. Reaksi Kromat dengan asam dan basa. 

(Online). https://wani 

besak.wordpress.com/2012/01/08/beberapa-

oksidator-dalam-laboratorium-ion permangananat-

ion-kromat-dan-ion-kromat/ (Diakses pada tanggal 15 

September 2016) 

Silmi, A. 2013. Efek Aerasi dan Konsentrasi Substrat 

pada Laju Pertumbuhan Alga Menggunakan Sistem 

Bioreaktor Proses Batch. Jurnal Teknik Polmits. 2(1). 

pp 1-5. 

Sugeng. 2015. Bahaya Logam Kromium. 

(Online).http://www.pintarbiologi.com/2015/09/baha

ya-logam-berat-kromium-cr-bagi.html. (Diakses pada 

tanggal 8 September 2016) 

Thayibah, N; Alimuddin dan Aman S.P. 2016 Pembuatan 

Dan Karakterisasi Membran Selulosa Asetat-PVC 

Dari Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes) Untuk 

Adsorpsi LogamTembaga (II). Jurnal Kimia 

Mulawarman. 14(1). pp. 29-35. 

Tri, J.  2003. Penurunan Kromium (Cr) dalam Limbah 

Cair Proses Penyamakan Kulit Menggunakan 

Senyawa Alkali Ca(OH)2, NaOH, dan NaHCO3. 

Jurnal Kesehatan Lingkungan. 2(2). pp 39-45. 

Ulfin, I. 2014. Pemisahan Kromium dari Limbah Cair 

Industri Penyamakan Kulit dengan Koagulan FeSO4. 

Jurnal Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya. pp 

178-184. 

Widiabudiningsih,D.2013.Aerasi.(Online).https://himka1

polban.wordpress.com/ laporan/pengolahan-limbah-

industri/laporan-aerasi/(Diakses padatanggal 6 

November 2016) 

 

 



 

336 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 
 

 
STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH TEMPERATUR KARBONISASI TERHADAP 
RENDEMEN DAN KUALITAS SEMIKOKAS (COALITE)  BERDASARKAN ANALISIS 

PROKSIMAT DAN NILAI KALORI DI PABRIK BRIKET  
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK 

 

Enggal Nurisman1, Jihan F.Lubis2 Ari Wahyudi2 

 

1 Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya, Palembang 
2 Teknik Pertambangan Batubara, Politeknik Akamigas Palembang, Palembang  

Corresponding author: nurisman9908@gmail.com 

 

 

 

ABSTRACT : Coal Briquette Plant PT Bukit Asam (Persero) Tbk located in Banko Barat, Tanjung Enim has an installed 

production capacity of 10,000 tons / year and uses carbonization process to produce high quality briquettes. The process 

of carbonization will convert coal into semi coke (coalite) as the main raw material of carbonization briquette. This 

research was conducted using three variations on the temperature range of carbonization ie sample A (470 ° C-475 ° C), 

sample B (480 ° C-490 ° C) and sample C (495 ° C-500 ° C) in a capacity carbonization unit 5 tons / hour continuously. 

The sample used was initially prepared by homogenizing the size of the crusher screen for a grain size of ≤ 50 mm and 

dried by a rotary dryer at a temperature of 600 ° C - 800 ° C. Subsequently the sample was carbonized using a fluidized 

carbonizer with 3 predetermined temperature variations. The result of semi coke (coalite) shows the higher the 

temperature indicates the lower the quantity of rendemen. The highest yield was obtained  at A (495 ° C-500 ° C) sample 

by 57 % and decreased to 42% at the highest temperature of carbonization. Based on the proximate analysis it was found 

that the increase in temperature showed a decrease in fixed carbon from 72.1% to 70.2% as a result of ash content 

increase. The increase in temperature of the carbonization process also affected the decrease of coalite calorific value of 

6,616 cal / gr to 6,289 cal / gr.  

 

Key Note : coalite, fluidized carbonizer, proximate analysis, coal briquette 

 

 

ABSTRAK : Pabrik Briket Batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang berlokasi di Banko Barat, Tanjung Enim 

memiliki kapasitas produksi terpasang 10.000 ton/tahun dan menggunakan proses karbonisasi untuk menghasilkan briket 

yang berkualitas tinggi. Proses karbonisasi akan mengubah batubara menjadi semikokas (coalite) sebagai bahan utama 

proses pembuatan briket karbonisasi. Penelitian yang dilakukan menggunakan tiga variasi range suhu karbonisasi yaitu 

sampel A (470°C-475°C), sampel B (480°C-490°C) dan sampel C (495°C-500°C) pada unit karbonasi yang berkapasitas 

5 ton/jam secara kontinu. Sampel yang digunakan awalnya dipreparasi melalui proses homogenisasi ukuran dengan 

crusher screen  hingga ukuran butir ≤ 50 mm dan dikeringkan dengan rotary dryer pada suhu 600°C – 800°C. Selanjutnya 

sampel tersebut dikarbonisasi menggunakan fluidized carbonizer dengan 3 variasi suhu yang telah ditentukan. Hasil 

rendemen karbonasi (coalite) menunjukkan semakin tinggi temperatur menunjukkan semakin rendah kuantitas rendemen. 

Hasil rendemen terbanyak diperoleh sampel A (495°C-500°C) sebesar 57% dan semakin berkurang menjadi 42 % pada 

suhu tertinggi karbonisasi. Berdasarkan analisis proksimat ternyata diketahui bahwa peningkatan temperatur 

menunjukkan penurunan fixed carbon dari 72,1 % menjadi 70,2% sebagai dampak dari peningkatan kadar abu (ash 

content).  Kenaikan temperatur proses karbonisasi juga berdampak terhadap penurunan nilai kalori coalite  dari 6.616 

cal/gr menjadi 6.289 cal/gr 

 

Kata Kunci: semikokas, fluidized carbonizer, analisis proksimat, briket batubara. 

 

  

PENDAHULUAN 

 

Saat ini pemanfaatan briket batubara sebagai bahan 

bakar alternatif industri kecil dan rumah tangga memang 
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kalah populer dibandingkan dengan penggunaan gas elpiji. 

Namun, mengingat jumlah cadangan batubara yang besar 

di Indonesia sebanyak 8.26 miliar ton (Dirjen Minerba, 

2011) dan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional yang 

bertujuan meningkatkan proporsi pemanfaatan batubara, 

tentu briket batubara tak bisa dilepaskan dari opsi 

pemanfaatan batubara tersebut. Penggunaan briket batu 

bara oleh kalangan industri kecil dan menengah 

diharapkan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar 

LPG subsidi dan minyak tanah. 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk tetap melanjutkan 

operasi produksi olahan batu bara jadi briket meskipun 

dalam enam tahun terakhir produksinya pun mengalami 

penurunan secara signifikan (M Jamil, 2015). Pada 2009, 

total produksi briket Bukit Asam mencapai 22.867 ton 

dengan serapan penjualan mencapai 22.182 ton. 

Sementara pada 2014 produksinya hanya 16.384 ton 

dengan serapan penjualan mencapai 15.623 ton.Margin 

keuntungan dapat diperoleh jika produksi briket batu bara 

mereka melampaui angka 20.000. Target itu menurutnya 

akan sulit dicapai selama pemerintah masih memberikan 

subsidi pada konsumsi LPG. Pengurangan subsidi akan 

memaksa konsumen untuk mencari bahan bakar alternatif 

lain yang lebih murah dan menciptakan pasar bagi briket 

batu bara. 

Konsumen briket produksi Bukit Asam masih 

didominasi industri peternakan ayam sebesar 84,93%. 

Sebaran pasar terbesar berada di wilayah Jabodetabek 

sebesar 27,61%.  Harga jual per kilonya mencapai Rp 

1.500 untuk briket non karbonisasi dan Rp 2.500 untuk 

briket karbonisasi. Untuk memperluas pasar, Bukit Asam 

sudah mencoba mencari pasar di luar negeri dengan 

mengekspor ke Filipina namun belum mampu bersaing 

dengan briket asal Cina. 

Oleh sebab itu, untuk menghasilkan produksi briket 

batubara yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing, 

diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kondisi operasi 

pada pabrik briket PTBA. Penelitian yang dilakukan 

tentang briket karbonisasi memang sudah banyak 

dikembangkan antara lain Solihin (2004), menganalisa 

tentang pengaruh ukuran butir dalam proses karbonisasi 

coalite, Hartati (1995), karakteristik briket karbonisasi 

untuk rumah tangga.. Selain itu Hasworo Edi (2007) juga 

telah meneliti tentang pengaruh suhu dan waktu 

karbonisasi tempurung kelapa terhadap kualitas briket 

arang dengan proses pirolisis. Penelitian S.Putro, dkk 

(2005) menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur 

dan waktu karbonisasi, maka nilai kalor dan kadar karbon 

semakin meningkat sedangkan kadar air dan volatile 

matter semakin menurun pada pembuatan briket dari 

sekam padi dan jerami. 

 

Pada umumnya penelitian tentang briket 

menggunakan limbah biomassa sebagai bahan baku briket 

dan dilakukan dalam skala lab maupun prototipe dengan 

proses batch (non kontinu). Oleh sebab itu, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kondisi operasi 

terutama aspek temperatur karbonisasi terhadap 

rendemen dan kualitas coalite sebagai bahan baku briket 

karbonisasi dalam skala pabrik yang berkapasitas 5 

ton/jam secara kontinu. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bahan Baku 

 

Batubara 

Batubara yang digunakan merupakan batubara dengan 

nilai kalori 5900 kcal/kg dari hasil penambangan Banko 

Barat. Batubara digunakan dalam material utama 

pembuatan briket. Data spesifikasi batubara yang 

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Spesifikasi bahan baku batubara 

 

 

 

 

 

 

Proses pembuatan  

 

Diagram alir proses karbonisasi dan briket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alir proses karbonisasi 

 

Diagram alir proses pembuatan briket 
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Gambar 2. Bagan alir proses pembuatan briket 

 

Proses pembuatan briket harus dilakukan dengan baik 

dan sesuai prosedur. Adapun proses pembuatan briket 

mulai dari sistem karbonisasi, blending komposisi dan 

pembuatan briket. Berikut adalah tahapan-tahapannya : 

 

1. Batubara dipreparasi di stockpile untuk  kemudian 

dikeringkan secara air dried basis (diangin-anginkan) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Stockpile batubara 

 

2. Batubara selanjutnya diproses dalam alat crusher 

screen untuk mereduksi ukuran butir dan 

homogensiasi batubara (bahan baku) dengan ukuran 

butir ≤ 50 mm dengan kapasitas 5 ton per jam 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Crusher screen 

 

3. Kemudian batubara menuju  rotary dryer untuk  

mengeringkan bahan baku batubara yang telah 

dihomogenisasi pada temperatur entrance 600°C – 

800°C dan temperatur exit 150°C – 200 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Rotary dryer 

 

4. Setelah dikeringkan batubara selanjutnya diproses 

pada screen -crusher untuk homogenisasi kembali 

bahan baku yang telah dikeringkan tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Screen- crusher 

 

5. Batubara selanjutnya menuju fluidized carbonizer 

untuk karbonisasi batubara dengan 3 rentang 

temperatur untuk sampel A (470°C-475°C), sampel  B 

(480°C-490°C)  dan sampel C (495°C-500°C). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Fluidized carbonizer 

 

6. Setelah batubara di karbonisasi maka produknya akan 

menjadi semikokas atau coalite dan sebagian lainnya 

berupa gas yang akan diproses dengan cyclone 

sebanyak 3 x 2 unit pada temperatur semikokas 

±460°C (coalite receiver). 

 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Cyclone 

 

7. Gas yang telah dipisahkan melalu cyclone akan 

dimanfaatkan kembali dalam furnace untuk 

pembakaran gas hasil karbonisasi, pengeringan briket 

dalam continous dryer, dan pengeringan batubara 

dalam rotary dryer pada temperatur 900°C – 1200°C. 
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 Gambar 9 Furnace 

 

8. Setelah melalui seluruh tahapan karbonisasi, maka 

diperoleh coalite dan di tempatkan pada stockpile 

untuk kemudian diblending dengan tanah liat atau clay 

sebagai bahan baku pembuatan briket karbonisasi.  

Stockpile coalite memiliki kapasitas 400 ton. 

Selanjutnya coalite akan ditimbang dan dianalisa lebih 

lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Stockpile coalite 

  

 

HASIL PENELITIAN 

 

Pengaruh Temperatur Karbonisasi terhadap Rendemen 

Coalite 

 

Coalite yang diperoleh melalui proses karbonisasi 

dihitung rendemennya dan dianalisa kualitasnya 

berdasarkan proximate analysis dan nilai kalori. 

Rendemen .karbonisasi merupakan penyusutan material 

dari hasil karbonisasi pada temperatur tertentu dengan 

material sebelumnya. Grafik pengaruh perbedaan 

temperatur standar operasi karbonisasi terhadap 

rendemen dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik pengaruh temperatur terhadap persen 

rendemen.  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

temperatur menyebabkan rendemen material yang 

dihasilkan berkurang. Pada temperatur sampel C (495°C-

500°C) rendemen yang dihasilkan sebanyak 42% lebih 

rendah jika dibandingkan pada temperature yang lebih 

470°C-475°C yang hasil rendemennya lebih besar yaitu 

57%. Hal ini disebabkan karena peningkatan  temperatur 

diatas 470°C di fluidized carbonizer menyebabkan 

sebagian unsur karbon dan volatile matter ikut terbakar 

sehingga sebagian material menjadi abu.  

 

Pengaruh Perbedaan Temperatur Terhadap Kualitas 

Coalite 

 

Pengaruh temperatur terhadap Total Moisture (TM)  

coalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik pengaruh temperatur terhadap 

Total Moisture (TM) coalite 

 

Grafik menunjukkan terjadi perubahan total moisture 

yang fluktuatif. Pada sampel A (470°C-475°C) dan 

sampel B (480°C-490°C) terjadi penurunan total moisture 

dan pada sampel C (495°C-500°C) terjadi kenaikan. 

Seharusnya semakin tinggi temperatur maka total 

moisture semakin berkurang. Kenaikan total moisture 

pada sampel C (495°C-500°C) dapat disebabkan karena 

ketika hasil karbonisasi keluar dari fluidized carbonizer 

terjadi penurunan temperatur dengan menggunakan water 

spray agar temperatur coalite tersebut dapat turun ke 

temperatur normal sehingga dapat diproses selanjutnya. 

Pada saat penambahan water spray menyebabkan pada 

sampel C (495°C-500°C) terjadi kondisi pembasahan 

(wetting) karena adanya proses adsorpsi air  dengan 

kuantitas yang cukup banyak, sehingga menyebabkan 

total moisture pada sampel C (495°C-500°C) meningkat.  

 

Pengaruh perbedaan temperatur terhadap inherent 

Moisture coalite 

Grafik pada Gambar 13 menunjukkan terjadinya 

penurunan inherent Moisture akibat adanya peningkatan 

temperatur. Pada sampel C (495°C-500°C) kandungan 

inherent Moisture menurun,dan menunjukkan hasil yang 

teretndah yaitu 4,5%, karena pada saat karbonisasi 

tersebut terjadi vaporasi pada kadar air yang tertambat 
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pada pori batubara tersebut. Selain itu hal ini 

menunjukkan bahwa inherent Moisture tidak terpengaruh 

oleh adanya penggunaan water spray sebagaimana halnya 

pada analisis Total Moisture (TM) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Grafik temperatur dan persen inherent 

Moisture coalite 

 

Pengaruh perbedaan temperatur terhadap ash content 

coalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Grafik temperatur terhadap persen ash 

content coalite 

 

Grafik di atas menunjukkan terjadinya kenaikan ash 

content akibat adanya peningkatan temperatur. Pada 

sampel C (495°C-500°C) kandungan ash content 

meningkat, menjadi 16,4%. Peningkatan ash content 

terjadi karena adanya komposisi material yang terbakar 

pada temperatur tinggi sehingga hasil material banyak 

mengandung abu.Kandungan abu yang diperoleh dari 

hasil analisa dapat berupa inherent ash yang terbentuk 

dari unsur pokok mineral bahan tumbuhan saat proses 

sedimentasi dan coalifikasi tumbuhan yang bercampur 

dengan lumpur. Namun tidak menutup kemungkinan abu 

tersebut berasal dari associated ash berupa zat mineral 

yang belum terpisah saat penambangan maupun 

adventious ash yang berasal dari floor atau roof tambang 

sebagai akibat kondisi geologis setempat. 

 

Pengaruh perbedaan temperatur terhadap volatile matter 

coalite 

 

 

 

 

Gambar 15. Grafik temperatur dan persen volatile matter 

coalite. 

 

Grafik yang ditunjukkan pada gambar 15 

menunjukkan terjadinya penurunan Volatile Matter 

terhadap peningkatan temperatur. Pada sampel C (495°C-

500°C) kandungan volatile Matter berkurang menjadi 

8,9%. Penurunan volatile Matter terjadi karena pada 

kondisi temperatur tinggi menyebabkan terjadi 

penguapan unsur volatile yang terdiri dari gas-gas yang 

bersifat combustible seperti metana, karbon monookasida 

maupun sebagian kecil uap berupa tar, hasil pemecahan 

termis karbondiokasida dari karbonat pada material 

batubara. Unsur volatile matter ini dapat digunakan untuk 

menentukan rank batubara, klasifikasi dan proporsinya 

dalam blending serta aspek efisiensi pembakaran. 

 

Pengaruh perbedaan temperatur terhadap fixed carbon 

coalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Grafik pengaruh temperatur dan persen fixed 

carbon coalite. 

 

Fixed carbon merupakan zat yang tidak menguap dan 

tersisa setelah kandungan moisture, volatile matter dan 

kadar abu dihilangkan. Pada Gambar 16 menunjukkan 

terjadinya penurunan fixed carbon terupakan hadap 

peningkatan temperatur. Pada sampel C (495°C-500°C) 

kandungan fixed carbon berkurang menjadi 70,2%. 

Penurunan fixed carbon terpengaruh karena kualitas total 

moisture dan ash content yang meningkat. 

 

Pengaruh perbedaan temperatur terhadap total sulfur 

coalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Grafik temperatur dan persen total sulfur 

coalite 
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Grafik di atas menunjukkan kondisi pengaruh 

temperatur yang fluktuatif terhadap kandungan sulfur 

pada coalite. Awalnya kenaikan temperatur pada sampel 

A dan B menyebabkan kadar sulfur meningkat. Namun,  

pada sampel C (495°C-500°C) kandungan total sulfur 

justru berkurang. Hal ini kemungkinan  disebabkan 

karena perbedaan karakteristik  sulfur baik yang bersifat 

sulfur piritik yang berasosiasi dengan extraneous mineral 

matter maupun organic sulfur. Jika unsur sulfur ini 

terbakar akan menyebabkan terbentuknya dua sifat 

berbeda gas SO2 dan gas SO3. Gas SO2 sifatnya mudah 

terbakar sedangkan SO3 bersifat sangat reaktif. Oleh 

karena itu, grafik sampel menunjukkan hasil fluktuatif. 

 

Pengaruh Perbedaan Temperatur Terhadap Nilai Kalori 

Coalite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Grafik Pengaruh Temperatur Terhadap  

Kalori Coalite 

 

Gambar diatas menunjukkan terjadinya penurunan 

kalori coalite terhadap peningkatan temperatur. Kenaikan 

temperatur proses karbonisasi berdampak terhadap 

penurunan nilai kalori coalite  dari 6.616 cal/gr menjadi 

6.289 cal/gr.. Nilai kalori batubara merupakan sejumlah 

panas dari unsur combustible seperti C,H dan S dikurangi 

karbonan dan dipengaruhi reaksi endotermis dan 

eksotermis yang terjadi pada impurities batubara. 

Penurunan nilai kalori ini tidak terlepas dari efek 

komposisi analisa proksimat coalite yang dihasilkan. 

Peningkatan temperatur yang menyebabkan turunnya 

fixed carbon  serta peningkatan ash content memberikan 

dampak penurunan nilai kalorinya. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Proses karbonisasi merupakan konversi dari zat 

organik menjadi karbon atau residu yang mengandung 

karbon melalui pirolisis sehingga dapat merubah 

batubara menjadi semikokas (coalite) sebagai bahan 

utama proses pembuatan briket karbonisasi. 

2. Karboninasi yang dilakukan menggunakan fluidized 

carbonizer yang berkapasitas 5 ton/dengan tiga variasi 

range suhu karbonisasi yaitu sampel A (470°C-475°C), 

sampel B (480°C-490°C). 

3. Semakin tinggi temperatur karbonisasi menyebabkan 

persentase rendemen coalite yang dihasilkan akan 

semakin berkurang, Hasil rendemen terbanyak 

diperoleh sampel A (495°C-500°C) sebesar 57% dan 

semakin berkurang menjadi 42 % pada suhu tertinggi 

karbonisasi  

4. Peningkatan temperatur karbonisasi juga 

menyebabkan penurunan fixed carbon dari 72,1 % 

menjadi 70,2% sebagai dampak dari peningkatan 

kadar abu (ash content).  Kenaikan temperatur proses 

karbonisasi juga berdampak terhadap penurunan nilai 

kalori coalite  dari 6.616 cal/gr menjadi 6.289 cal/gr. 
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ABSTRAK: Minyak goreng adalah salah satu bahan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Untuk menghemat 

biaya, terkadang masyarakat memakai minyak goreng untuk memasak secara berulang. Minyak goreng yang telah 

digunakan secara berulang memberikan efek buruk bagi kesehatan karena minyak akan mengalami destruksi gizi saat 

digunakan untuk menggoreng pada suhu tinggi (160-180oC). Akibatnya kandungan vitamin dan asam lemak esensial 

didalam minyak akan rusak dan akan terbentuk senyawa FFA (Free Fatty Acid) serta senyawa hasil reaksi degradasi lain 

yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Perlu dilakukan upaya pengolahan untuk memperbaiki kualitasnya 

agar tetap layak digunakan. Salah satu metode untuk memperbaiki mutu minyak jelantah adalah adsorbsi. Sabut dan 

tempurung kelapa merupakan limbah hasil pertanian yang banyak dijumpai dan memiliki potensi pemanfaatan yang besar, 

salah satunya adalah sebagai bahan adsorben arang aktif. Maka dari itu pada penelitian ini, sabut dan tempurung kelapa 

diolah sebagai adsorben untuk dipakai pada proses adsorpsi minyak jelantah.Variabel bebas Pada penelitian ini adalah 

Variasi Komposisi sabut dan tempurung kelapa yang digunakan pada pembuatan adsorben yaitu 0:100, 30:70, 50:50, 

70:30 dan 100:0, dan waktu kontak yaitu 0, 25, 50, 75 dan 100 menit. Variabel terikatnya adalah kadar FFA, kadar Air, 

Bilangan Peroksida dan perubahan warna. Kondisi optimum yang diperoleh adalah pada variasi adsorben dengan 

komposisi 70:30 dengan waktu kontak 100 menit dimana kadar FFA Mencapai 0,255% dan Kadar Air Mencapai 0,339 

% 

 

Kata Kunci : minyak goreng bekas, sabut dan tempurung kelapa, adsorbsi 

 

ABSTRACT: Cooking oil is one of the most difficult materials to separate from people's lives. To save costs, sometimes 

people use cooking oil for cooking over and over. Cooking oil that has been used repeatedly has adverse effects on health 

because the oil will experience nutrient destruction when used for frying at high temperatures (160-180oC). As a result, 

the content of vitamins and essential fatty acids in the oil will be damaged and will form compounds FFA (Free Fatty 

Acid) and other compounds degradation reaction results that can cause various diseases. Processing efforts need to be 

done to improve the quality in order to remain feasible to use. One method of improving the quality of cooking oil is 

adsorption. Coconut shell and coconut shell is agricultural waste that many found and has a large utilization potential, 

one of which is as an active charcoal adsorbent material. Therefore, in this research, coconut husk and shell are processed 

as adsorbent to be used in the process of adsorption of jelantah oil. Free variables In this study is Variation Coconut 

composition and coconut shell used in the manufacture of adsorbents are 0: 100, 30:70, 50: 50, 70:30 and 100: 0, and 

contact times are 0, 25, 50, 75 and 100 minutes. The dependent variables are FFA levels, Water content, Peroxide 

Numbers and discoloration. The optimum condition obtained is on the adsorbent variation with 70:30 composition with 

100 minutes contact time where the FFA level reaches 0.255% and the moisture content reaches 0.339%. 

 

Keywords: used cooking oil, coir and coconut shell, adsorption 

 

 

\PENDAHULUAN 

 

Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang sulit 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama 

fungsinya sebagai bahan pengolah makanan. Hal ini 

membuat kebutuhan akan minyak goreng semakin 

meningkat dari waktu ke waktu.  Untuk menghemat biaya, 

terkadang masyarakat memakai minyak goreng    untuk 

memasak secara berulang-ulang. Minyak goreng yang 

telah digunakan secara berulang-ulang umumnya disebut 
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dengan minyak jelantah. Pemakaian minyak jelantah 

sendiri dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan 

karena minyak akan mengalami destruksi gizi saat 

digunakan untuk menggoreng pada suhu tinggi (160-

180oC). Akibatnya kandungan vitamin dan asam lemak 

esensial didalam minyak akan rusak dan akan terbentuk 

senyawa FFA (Free Fatty Acid) serta senyawa hasil reaksi 

degradasi lain yang dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit dan mengurangi kualitas dari bahan makanan 

yang diolah.   

Sabut dan tempurung kelapa merupakan limbah hasil 

pertanian yang banyak dijumpai dan memiliki potensi 

pemanfaatan yang besar, salah satunya adalah sebagai 

bahan adsorben. Struktur sabut dan tempurung kelapa 

tersusun atas natural selulosa yang secara alami 

memberikan struktur berpori sehingga kedua bahan 

tersebut dapat digunakan sebagai media adsorpsi. Maka 

dari itu pada penelitian ini, kami mencoba untuk 

mengolah sabut dan tempurung kelapa sebagai adsorben 

untuk dipakai pada proses adsorpsi minyak jelantah. 

Terutama untuk menurunkan kadar FFA, bilangan 

peroksida (PV), kadar air dan memperbaiki warna pada 

minyak jelantah agar memenuhi standar untuk digunakan 

kembali. 

 

Minyak Jelantah 

 

Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah 

digunakan beberapa kali. Minyak jelantah masih memiliki 

asam lemak dalam bentuk terikat dalam trigliserida sama 

halnya dengan minyak goreng yang belum digunakan, 

tetapi dalam minyak goreng bekas mengandung senyawa-

senyawa hasil dekomposisi minyak. Minyak jelantah 

biasanya dihasilkan dari menggoreng bahan pangan 

dengan teknik deepfrying, yaitu merendam seluruh bahan 

pangan di dalam minyak goreng.  Sisa minyak goreng 

tersebut biasanya tidak langsung dibuang, melainkan 

ditambahkan sedikit minyak goreng baru untuk digunakan 

kembali.  

Terjadinya reaksi oksidasi padaa minyak goreng 

ditandai dengan perubahan warna minyak menjadi lebih 

gelap, sehingga semakin sering digunakan warna minyak 

semakin gelap.  

 

Komposisi dan Kandungan Minyak Jelantah 

 

Proses pemanasan selama minyak digunakan merubah 

sifat fisika dan kimia minyak. Pemanasan dapat 

mempercepat hidrolisis trigliserida dan meningkatkan 

kandungan asam lemak bebas (FFA) di dalam minyak. 

Kandungan FFA dan kadar air yang terlalu tinggi di dalam 

minyak bekas berdampak negatif terhadap reaksi 

transesterifikasi, karena metil ester dan gliserol menjadi 

susah untuk dipisahkan. Minyak goreng bekas lebih 

kental dibandingkan dengan  minyak segar disebabkan 

oleh pembentukan dimer dan polimer asam dan  gliserida 

di dalam minyak goreng bekas karena pemanasan 

sewaktu digunakan.  

Perbedaan komposisi bilangan asam (Free Fatty Acid) 

di dalam minyak goreng dan minyak jelantah dapat dilihat 

pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan 

hampir semua asam yang ada di dalam minyak jelantah 

lebih tinggi dibandingkan dengan didalam minyak goreng. 

Selain itu pada Tabel 2 terlihat bahwa mutu minyak 

jelantah tidak memenuhi syarat mutu minyak goreng yang 

baik menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) yang 

ditunjukkan pada Tabel 3. Untuk itu diperlukan proses 

pengolahan sebelum minyak jelantah digunakan kembali. 

 

Tabel 1. Komposisi asam lemak di dalam minyaj bunga 

matahari, minyak kedelai dan minyak goreng bekas  

 

Asam Lemak 
Minyak  

Matahari 

Minyak 

Kedelai 

Minyak 

Bekas 
Lauric (12:0) - - 9,95 

Myristic (14:0) 0,06 0,07 0,19 

Palmitic (16:0) 5,68 10,8

7 

8,9 

Palmitoleic 

(16:0) 

0,14 0,10 0,22 

Searic (18:0) 3,61 3,66 3,85 

Oleic (18:0) 34,2

7 

23,5

9 

30,71 

Linoleic (18:3) 54,7

9 

53,8

6 

54,35 

Linonelic (18:3) 0,07 6,49 0,27 

Arachidic (20:0) 0,25 0,37 0,29 

Gidoleic (20:1) 0,13 0,22 0,18 

Bahenic (22:0) 0,69 0,45 0,61 

Sumber : Mahreni, 2010 

 

Tabel 2. Data analisa minyak jelantah 

 

Berat 

Bahan 

Baku 

(mL) 

Kadar 

FFA (mg 

NaOH/g) 

Kadar 

Air 

(%(b/b)) 

Bilangan 

Peroksida 

(mek 

O2/g) 

Warna 

(abs) 

100 3.35 0.985 44.2 >1 

 

 

Tabel 3. Syarat mutu minyak penggorengan 

 

Kriteria Uji Satuan Syarat 
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Keadaan bau, 

warna dan rasa 

- Normal 

Air %b/b Maks 0.15 

Asam Lemak 

Bebas (dihitung 

sebagai asam 

laurat) 

 

%b/b 

 

Maks 0.60 

Bahan Makanan Sesuai SNI. 022-M dan Permenkes 

No. 722/Menkes/Per/IX/88 

 

 

Tambahan 

Cemaran 

Logam : 

  

-  Besi (Fe) Mg/kg Maks 1.5 

-  Tembaga 

(Cu) 

Mg/kg Maks 0.1 

-  Raksa (Hg) Mg/kg Maks 0.1 

-  Timbal (Pb) Mg/kg Maks 40.0 

-  Timah (Sn) Mg/kg Maks 0.005 

-  Seng (Zn) Mg/kg Maks 

(40.0/25.0)* Arsen (As) %b/b Maks 0.1 

Angka 

Peroksida 

%mg 

0.2/kg 

Maks 10 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (SNI 01-3741-

2013) 

 

Sabut Kelapa 

 

Kelapa (Cocos nucifera) adalah anggota tunggal 

dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau 

Arecaceae. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua 

bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai 

tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir.  

Sabut merupakan bagian Mesokarp (selimut) yang berupa 

serat-serat kasar. Bagian yang berserabut ini merupakan 

kulit dari buah kelapa dan dapat dijadikan sebagai bahan 

baku aneka industri. Serat adalah bagian yang berharga 

dari sabut. Dilihat sifat fisisnya sabut kelapa terdiri dari 

serat kasar dan halus, mutu serat ditentukan oleh warna, 

mengandung unsur kayu.  

Sabut kelapa adalah salah satu biomassa yang mudah 

didapatkan dan merupakan hasil samping pertanian. 

Komposisi sabut dalam buah kelapa sekitar 35% dari 

berat keseluruhan buah kelapa. Sabut kelapa terdiri dari 

serat (fiber) dan gabus (pitch) yang menghubungkan satu 

serat dengan serat yang lainnya. Sabut kelapa terdiri dari 

75% serat dan 25% gabus. Potensi penggunaan serat sabut 

kelapa sebagai bioadsorben untuk menghilangkan logam 

berat dari perairan cukup tinggi karena serat sabut kelapa 

mengandung lignin (35% – 45%) dan selulosa (23%–

43%). Serat sabut kelapa sangat berpotensi sebagai 

bioadsorben karena mengandung selulosa yang di dalam 

struktur molekulnya mengandung gugus karboksil serta 

lignin yang mengandung asam phenolat yang ikut ambil 

bagian dalam pengikatan logam.  

Selulosa dan lignin adalah biopolimer yang 

berhubungan dengan proses pemisahan logam-logam 

berat. Komposisi kimia sabut kelapa secara umum 

ditunjukkan pada Tabel 4. Dimana setiap butir kelapa 

mengandung serat 525 gram (75% dari sabut), dan serbuk 

sabut kelapa 175 gram (25 % dari sabut). 

 

Tabel 4. Komposisi sabut kelapa 

 

Parameter Kadar (%) 

Selulose 

 

 

26.6 

Hemiselulosa 27.7 

Lignin 29.4 

Komponen ekstaktif  4.2 

 Unsur Anhidrat 

 

 3.5 

Nitrogen  0.1 

Abu  0.5 

Air 

 

 

 8 

 

 

 

Sumber : Hanum, 2015 

Tempurung Kelapa 

 

Tempurung kelapa memiliki komposisi kimia mirip 

dengan kayu, mengandung lignin, pentosa, dan selulosa. 

Tempurung kelapa dalam penggunaan biasanya 

digunakan sebagai bahan pokok pembuatan arang dan 

arang aktif.  

Hal tersebut dikarenakan tempurung kelapa 

merupakan bahan yang dapat menghasilkan nilai kalor 

sekitar 6500 – 7600 Kkal/kg. Selain memiliki nilai kalor 

yang cukup tinggi, tempurung kelapa juga cukup baik 

untuk bahan arang aktif. Sejak tahun 2000, penggunaan 

kopra dan butiran kelapa masih meningkat tetapi dengan 

laju pertumbuhan sangat kecil.Penggunaan tepung kelapa 

meningkat dengan laju 21,9% per tahun (Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian, 2007). Sebaliknya 

penggunaan minyak kelapa cenderung berkurang. 

Penggunaan minyak kelapa di dalam negeri yang semakin 

berkurang diduga terkait dengan perubahan preferensi 

konsumen yang lebih menyukai penggunaan minyak 

kelapa sawit karena harganya lebih murah.  

 

Tabel 5. Komposisi tempurung kelapa 

 

Parameter Kadar (%) 

Selulose 

 

 

26.6 

Pentosan 27.7 

Lignin 29.4 

Solvent ekstraktif  4.2 

 Uronat anhidrat 

 

 3.5 

Nitrogen  0.1 

Abu 0.6 

http://id.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir
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Air 

 

 

 8 

 

 

 

Sumber : Suhardiyono, 1991 

Karbon Aktif 

Karbon aktif adalah bahan berupa karbon bebas yang 

masing-masing berikatan secara kovalen atau karbon 

yang telah dibuat dan diolah secara khusus melalui proses 

aktifasi, sehingga pori-porinya terbuka dan dengan 

demikian mempunyai daya serap yang besar terhadap zat-

zat lainnya, baik dalam fase cair maupun dalam fase gas. 

Dengan demikian, permukaan karbon aktif bersifat non-

polar. Struktur pori berhubungan dengan luas permukaan, 

dimana semakin kecil pori-pori karbon aktif, 

mengakibatkan luas permukaan semakin besar. Dengan 

demikian kecepatan adsorpsi bertambah.  

 

Adsorbsi 

 

Adsorbsi adalah proses penyerapan yang hanya terjadi 

pada permukaan padatan. Adsorbs terjadi pada fluida baik 

berupa gas atau cairan yang biasanya terjadi akibat adanya 

pertemuaan atau gesekan pada permukaan padatan 

dimana molekul-molekul antar padatan akan saling 

bergesekan. Gaya hidrostatik adalah gaya gesekan yang 

ditimbukan antara dua padatan suatu fluida yang 

molekulnya bekerja diseluruh permukaan padatan atau 

material. Gaya-gaya antar fluida itulah yang 

menyebabkan terjadinya proses adsorbsi dan perubahan 

konsentrasi setiap molekul. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses adsorpsi adalah kecepatan 

pengadukan, luas permukaan adsorben, sifat dan 

karakteristik adsorben, kelarutan adsorbat, pH dan 

temperature. 

 

METODOLOGI  

 

Pada penelitian ini adsorben dibuat dari sabut dan 

tempurung kelapa dengan variasi komposisi 0:100; 30:70; 

50:50; 70:30; dan 100:0; selanjutnya adsorben yang sudah 

dibuat akan dikontakkan dengan minyak jelantah pada 

sebuah beker glass dengan pemanas hot plate dengan 

kondisi berikut. Berat minyak jelantah 100 mL, berat 

adsorben 10 g, temperature adsorbsi 100oC dan kecepatan 

pengadukan 100 rpm. Selain itu waktu kontak dijadikan 

variable bebas dengan variasi 0, 25, 50,75 dan 100 menit. 

Setelah selesai minyak dan adsorben dipisahkan dan 

dilakukan analisa kadar FFA, kadar air, Bilangan 

peroksida dan warna. 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Pengaruh Komposisi Adsorben dan Lama Waktu 

Kontak Pada Proses Adsorbsi Terhadap Kadar FFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Variasi komposisi adsorben dan lama waktu 

kontak pada proses adsorbsi terhadap kadar FFA 

 

Sebelum melakukan pembahasan, peneliti ingin 

menjelaskan alasan kenapa tidak dilakukan aktivasi pada 

karbon aktif sebelum digunakan. Yaitu karena proses 

aktivasi secara tidak langsung sudah dilakukan pada saat 

proses deligninasi sabut dan tempurung kelapa dengan 

menggunakan larutan basa kuat, serta saat proses 

karbonisasi sabut dan tempurung kelapa dengan 

menggunakan furnace pada suhu mencapai 500 OC. 

Kadar FFA (Free Fatty Acid) merupakan salah satu 

indikator dalam menentukan mutu minyak goreng. Pada 

analisa awal minyak goreng yang diuji kali ini kadar FFA 

yang ditunjukkan adalah sebesar 3,35 mg NaOH/g, 

dimana kadar FFA ini sangat jauh dari nilai batas FFA 

untuk minyak goreng pada Standar SNI 3741: 2013 

dimana Kadar Free Fatty Acid Maksimal adalah 0,6 mg 

NaOH/g.    

Kadar FFA sendiri merupakan presentase dari jumlah 

asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak goreng 

yang dinetralkan oleh senyawa NaOH atau KOH. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kadar FFA merupakan 

bilangan yang menandakan jumlah NaOH yang 

dibutuhkan untuk menetralkan 1 gram sampel minyak 

goreng.  

Kadar FFA pada minyak jelantah yang menjadi tinggi 

menunjukkan bahwa banyak Trigliserida yang terurai 

menjadi asam lemak bebas. Rusaknya Trigliserida 

tersebut dapat disebabkan oleh pemanasan pada suhu 

tinggi yang dilakukan berulang-ulang serta minyak yang 

telah terkontaminasi oleh zat lain pada saat penggorengan. 

Untuk itu dilakukan proses adsorpsi untuk menurunkan 

kadar FFA pada minyak goreng dengan menggunakan 

adsorben dengan variasi komposisi dan waktu yang telah 

ditentukan.  

Hasil analisa dari proses adsorpsi yang telah dilakukan 

ditunjukkan pada grafik di Gambar 1. Berdasarkan dari 
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grafik diatas terlihat bahwa penurunan kadar FFA terbaik 

terjadi pada adsorben dengan variasi 70:30 antara sabut 

dan tempurung kelapa dan waktu kontak 100 menit 

dimana didapatkan Kadar Free Fatty Acid 0,25 mg 

NaOH/g.  

Hal ini karena pada adsorben dengan komposisi 70:30 

antara sabut dan tempurung kelapa memiliki struktur yang 

paling baik dibandingkan dengan variasi adsorben lain, 

dimana struktur adsorben tidak terlalu halus dan tidak 

pula terlalu kasar. Seperti yang kita ketahui bahwa 

tempurung kelapa memiliki struktur pori yang lebih besar 

dibandingkan dengan sabut kelapa dengan nilai surface 

area (BET) antara 189,630 – 1900,69 m2/g, akan tetapi 

sabut kelapa memiliki nilai kadar abu yang lebih sedikit, 

sehingga kemampuan penyerapannya lebih optimal. Oleh 

karena itu adanya penambahan tempurung kelapa akan 

membuat kemampuan adsorben dalam menyerap kadar 

FFA akan lebih maksimal bila dibandingkan dengan 

penggunaan adsorben dengan komposisi 100% sabut 

kelapa atau sebaliknya.  

 

2. Pengaruh Komposisi Adsorben dan Lama Waktu 

Kontak Pada Proses Adsorbsi Terhadap Kadar Air 

 

 

Gambar 2. Variasi komposisi adsorben dan lama waktu 

kontak pada proses adsorbsi terhadap kadar air 

 

Salah satu indikator mutu minyak goreng selanjutnya 

adalah Kadar Air yang terkandung didalam minyak. Pada 

analisa awal bahan baku, kadar air dari minyak jelantah 

yang akan diuji adalah 0,985 %b/b. Kadar Air tersebut 

dihitung dari selisih bobot minyak sebelum air di dalam 

minyak diuapkan dengan bobot minyak setelah air 

didalam minyak diuapakan. 

Tingginya kadar Air didalam minyak dapat berasal 

dari bahan makanan yang digoreng, proses saat 

penggorengan, atau kelembaban udara saat penyimpanan 

minyak goreng. Selama proses menggoreng, air didalam 

bahan pangan akan keluar dan menaikkan kadar air 

didalam minyak goreng.  

Kadar Air didalam minyak dapat dikurangi dengan 

proses adsorbsi dengan menggunakan adsorben karbon 

aktif yang memiliki ukuran 100 mesh dan pada suhu 900C. 

Penurunan kadar air dengan metode adsorpsi 

menggunakan variasi komposisi adsorben dan waktu 

kontak yang telah ditentukan dapat dilihat pada gambar 2.  

Dimana terjadi penurunan kadar air yang paling baik pada 

variasi adsorben 70:30 antara sabut dan tempurung kelapa 

dengan waktu kontak 100 menit, dan didapatkan nilai 

kadar air 0,339%b/b. Akan tetapi penurunan kadar air ini 

belum memenuhi angka standar kadar air menurut 

Menurut Standar SNI 3741 : 2013 dimana Kadar Air 

Maksimal adalah 0,15 %b/b.   

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah kadar air dari minyak jelantah yang diuji memang 

sudah terlalu tinggi sehingga sulit untuk menurunkan 

kadar air minyak sampai sesuai dengan standar SNI yang 

ditetapkan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kemampuan 

penyerapan adsorben dimana kemungkinan adsorben 

telah mencapai kondisi jenuh sehingga penyerapannya 

kurang optimal. 

 

3. Pengaruh Komposisi Adsorben dan Lama Waktu 

Kontak Pada Proses Adsorbsi Terhadap Bilangan 

Peroksida 

 

 

Gambar 3. Variasi komposisi adsorben dan lama waktu 

kontak pada proses adsorbsi terhadap bilangan peroksida 

 

Selain Kadar FFA dan Kadar Air, indikator mutu 

minyak goreng lainnya adalah Bilangan Peroksida. 

Bilangan peroksida sendiri merupakan angka yang 

berkaitan dengan kualitas warna, aroma dan kekentalan 

minyak goreng. Warna gelap pada minyak jelantah 

disebabkan oleh terjadinya oksidasi antioksidan tokofenol 

yang menyebabkan terbentuknya peroksida pada ikatan 

tidak jenuh. Selanjutnya peroksida akan mengalami 

dekomposisi menjadi senyawa karbonil dan membentuk 

polimerisasi. Hal ini yang menyebabkan minyak 

berwarna gelap. Semakin lama dan tinggi suhu minyak 
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pada saat penggorengan maka senyawa peroksida yang 

terbentuk akan semakin banyak. 

Pada analisa awal minyak goreng yang diuji kali ini 

Angka Peroksida yang ditunjukkan adalah sebesar 44,2 

mek O2/g, dimana Angka Peroksida ini sangat jauh dari 

nilai batas Bilangan Peroksida untuk minyak goreng pada 

Standar SNI 3741 : 2013 dimana Nilai Bilangan Peroksida 

Maksimal adalah 10 mek O2/g.Untuk itu dilakukan proses 

adsorpsi pada minyak goreng dengan menggunakan 

adsorben dengan variasi komposisi dan waktu yang telah 

ditentukan. Hasil analisa nilai Bilangan Peroksida dari 

proses adsorpsi yang telah dilakukan ditunjukkan pada 

grafik di Gambar 3.  

Berdasarkan dari grafik diatas terlihat bahwa pada 

adsorben dengan variasi 50:50 sabut dan tempurung 

kelapa dengan waktu kontak 100 menit nilai penurunan 

kadar Bilangan Peroksida paling tinggi terjadi. Pada 

adsorben dengan variasi tersebut didapatkan Angka 

Peroksida sebesar 10,3 mek O2/g. Nilai tersebut dapat 

dikatakan memenuhi standar SNI untuk Bilangan 

peroksida pada minyak goreng. 

Hal ini karena pada adsorben dengan komposisi 50:50 

ini kandungan serbuk sabut maupun tempurung kelapa 

yang tinggal berupa selulose akan memiliki kemampuan 

yang lebih besar mengikat senyawa-senyawa peroksida, 

aldehida dan keton yang merupakan hasil dekomposisi 

minyak. Molekul-molekul kecil peroksida, aldehyde dan 

keton memiliki gugus polar sehingga dapat berinteraksi 

atau terikat dengan selulose sabut/tempurung kelapa yang 

kaya akan gugus hidroksil (-OH) yang polar (Rahayu dkk., 

2014). 

 

4. Pengaruh Komposisi Adsorben dan Lama Waktu 

Kontak Pada Proses Adsorbsi Terhadap Warna 

 

Gambar 4. Variasi Komposisi Adsorben dan Lama Waktu 

Kontak pada proses Adsorbsi terhadap warna 

 

Indikator mutu minyak goreng selanjutnya adalah 

Warna. Umumnya pada pengujian  warna pada minyak 

goreng dilakukan dengan metode organoleptik, dimana 

pengujian menggunakan indera baik itu pengelihatan 

maupun penciuman tanpa menggunakan alat bantu. Pada 

Standar SNI 3741 : 2013 tentang mutu minyak goreng, 

indikasi minyak goreng yang normal ditunjukkan dengan 

warna yang kuning kecoklatan dengan aroma khas 

minyak kelapa.  

Pada analisa awal minyak goreng yang diuji kali ini 

absorbansi warna yang ditunjukkan adalah sebesar 1,003 

Abs, sedangkan nilai absorbansi untuk minyak goreng 

baru berwarna kuning keemasan adalah 0,124 Abs. 

Pengukuran dengan spektrofotometer absorban dengan 

panjang gelombang 448 nm ini kemudian menunjukkan 

data absorbansi warna dari minyak goreng bekas yang 

terlihat pada gambar 4. Dimana pada penggunaan 

adsorben dengan komposisi sabut dan tempurung kelapa 

dengan variasi waktu kontak yang telah ditentukan, 

penurunan kadar warna relatif rendah, penurunan terbaik 

terjadi pada adsorben dengan komposisi 100% tempurung 

kelapa dengan waktu kontak 75 menit dimana terjadi 

penurunan dari 1,0032 Abs menjadi 0,731 Abs. Angka ini 

masih jauh dari absorbansi minyak goreng murni. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah karena adsorben arang aktif memang cendrung 

lebih mudah menyerap zat mikro dan lebih bersifat 

sebagai pengabsorb zat pengotor sehingga 

kemampuannya menyerap pigmen warna memang relatif 

rendah. Bahan terbaik untuk menyerap dan memperbaiki 

kualitas warna adalah bentonin. 

 

5. Hasil dan Kondisi Terbaik dibandingkan dengan 

Standar Nasional Indonesia 

 

Berikut adalah tabel perbandingan yang menunjukkan 

nilai penurunan kadar FFA, kadar air, bilangan peroksida 

dan warna pada minyak jelantah setelah adsorpsi terhadap 

standar SNI minyak goreng 

 

Tabel 6. Komposisi tempurung kelapa 

 

No 
Kriteria 

Uji 

Sebelum 

Adsorbsi 

Setelah 

Adsorbsi 

Standar 

SNI 

3741:201

3 

1 

Free 

Fatty 

Acid (mg 

NaOH/g) 

3,35 0,25 Maks.0,6 

2 

Kadar 

Air (% 

(b/b) 

0,985 0,339 
Maks. 

0,15 

3 

Angka 

Peroksid

a (Mek 

O2/g) 

44,2 10,3 10 

4 
Warna 

(Abs) 
1,003 0,731 Normal 
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KESIMPULAN 

 

1. Sabut dan tempurung kelapa dapat diolah menjadi 

adsorben arang aktif yang secara efektif dapat 

memperbaiki kualitas minyak goreng bekas 

2. Adsorben arang aktif dari sabut dan tempurung kelapa 

dapat menurunkan kadar FFA, kadar Air dan Bilangan 

Peroksida pada minyak goreng bekas secara signifikan 

akan tetapi kurang berpengaruh pada perubahan warna 

minyak jelantah 

3. Adsorben yang paling baik dalam menurunkan kadar 

FFA dan kadar Air adalah adsorben dengan komposisi 

70% sabut dan 30% tempurung kelapa. Adsorben 

terbaik dalam menurunkan kadar Bilangan Peroksida 

adalah adsorben dengan komposisi 50% sabut dan 

50% tempurung kelapa. Sedangkan untuk penurunan 

warna variasi terbaik adalah adsorben dengan 

komposisi 100% tempurung kelapa 

4. Waktu kontak terbaik dalam dalam penurunan kadar 

FFA, kadar air dan Bilangan Peroksida pada minyak 

jelantah adalah 100 menit. Sedangkan waktu kontak 

terbaik dalam penurunan warna minyak jelantah 

adalah 75 menit 
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ABSTRAK: Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tumbuhan yang hidup di perairan dan dapat berpotensi 

menghambat lancarnya arus perairan, mempercepat pendangkalan, dan memperbesar potensi terbentuknya sarang 

penyakit. Eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol karena kandungan lignoselulosanya yang tinggi dan terdiri 

dari hemiselulosa (32,69%), selulosa (19,02%), dan lignin (4,37%). Kandungan glukosa yang ditemukan dalam bentuk 

selulosa pada eceng gondok dapat diubah menjadi etanol. Proses pembuatan bioetanol meliputi proses delignifikasi, 

hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Delignifikasi dilakukan untuk mengurangi kandungan lignin pada eceng gondok 

dengan larutan NaOH 5%. Selanjutnya, bahan baku dihidrolisis dengan larutan H2SO4 dengan variasi konsentrasi, yaitu 

1%, 1,5%, 2%, dan 2,5% serta variasi waktu hidrolisis 1, 1,5, dan 2 jam. Glukosa sebagai hasil hidrolisis difermentasi 

dengan ragi tape (Saccharomyces cerevisae) dan kemudian didistilasi secara vakum. Hasil penelitian menunjukkan kadar 

bioetanol tertinggi pada hasil analisa gas chromatography (GC) sebesar 66,935% pada konsentrasi asam 2,5% dengan 

waktu hidrolisis selama dua jam. 

 

Kata Kunci: bioetanol, eceng gondok, delignifikasi, hidrolisis,  fermentasi, distilasi vakum 

 

ABSTRACT: Water hyacinth (Eichornia crassipes) is an aquatic plant which may obstruct water flow, silt up the river, 

and increase the cause of disease as the result of the accumulation on water surface. The composition of water hyacinth 

can be used to produce bioethanol, which contains high level of lignocellulose. Lignocellulose consists of hemicellulose 

(32,69%), cellulose (19,02%) and lignin (4,37%). Glucose, which is found in the form of cellulose, can be processed to 

be ethanol by the help of microorganism. The making process involves delignification, hydrolysys, fermentation, and 

distillation. Delignification can reduce the level of lignin in the plant by adding 5% of NaOH. Then, the material is 

hydrolyzed with the variated concentration of sulphuric acid (1%; 1,5%; 2%; 2,5%) and the process time (1; 1,5; and 2 

hours). As the result of hydrolysys, glucose will be fermented by using the yeast of tape (Saccharomyces cerevisae), and 

then vacuumly distilled. The analysys of gas chromatography shows that the highest level of bioethanol is 66,935% as 

the result of  adding 2,5% of H2SO4 and 2 hours of hydrolysys time. 

 

Key Word: bioethanol, water hyacinth, delignification, hydrolysys, fermentation, vacuum distillatio 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Hampir setiap kegiatan manusia membutuhkan 

energi, terutama untuk kegiatan transportasi, industri, 

dan lainnya. Namun, keberadaan energi fosil di dunia 

sudah semakin  menipisnya cadangan minyak bumi. 

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, 

produksi minyak di Indonesia cenderung mengalami 

penurunan. Oleh karena itu, diperlukan energi 

alternatif seperti biofuel yang bersifat lebih ekonomis 

dan ramah lingkungan. 

Produksi bioetanol kebanyakan memanfaatkan bahan 

baku pangan seperti umbi-umbian dan buah-buahan. 

Namun, penggunaan bahan pangan untuk material 

bioetanol dapat menyebabkan adanya persoalan  baru 

yang dihadapi dalam kehidupan manusia (Kullander, 

2010). Oleh karena itu, pemilihan bahan non-pangan 

dalam pembuatan bioetanol menjadi yang paling 
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diutamakan. Salah satu material non-pangan yang 

potensial adalah Eceng Gondok. 

 

Eceng Gondok 

 

Eceng gondok adalah sejenis tumbuhan hidup di 

air yang dapat ditemukan di danau, sungai. 

Perkembangan Eceng Gondok  sangat cepat,  dapat 

menutupi seluruh permukaan perairan. Eceng Gondok 

kemudian dibuang di sekitar Kebun Raya Bogor, dan 

terus menyebar ke seluruh perairan di Indonesia. 

 

  

Fermentasi 

 

Fermentasi adalah  mengubah  karbohidrat, protein 

atau lemak melalui aktifitas suatu mikroba atau enzim. 

Fermentasi dilakukan oleh mikroorganisme berupa 

khamir seperti Saccharomyces cerevisiae karena 

memiliki daya konversi yang tinggi dan dapat hidup 

baik dalam kondisi cukup oksigen maupun kurang 

oksigen.  

 

Distilasi 

 

Distilasi untuk memisahkan campuran dua atau 

lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. 

Titik didih etanol murni adalah 78ºC  

 

Bioetanol 

 

Bioetanol (bioethanol) dapat disebut sebagai 

etanol (etil alkohol) yang dihasilkan dari bahan baku 

alami. Keunggulan bioetanol dibandingkan bahan 

bakar bensin, yaitu lebih aman digunakan, emisi yang 

lebih sedikit, dan titik nyala etanol tiga kali lebih 

tinggi, sedangkan kekurangannya adalah, sulit 

dilakukan starter dan adanya kemampuan bereaksi 

dengan logam aluminium dan magnesium 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian di Laboratorium Politeknik Sriwijaya 

dan Laboratorium Badan Pengawasan Lingkungan 

Hidup Propinsi Sumatera Selatan. 

 

Alat Penelitian 

 

Alat yang digunakan blender, saringan plastik, 

autoklaf,  gelas ukur, beaker gelas, pipet tetes, hot 

plate, magnetic stirrer, shaker, alat distilasi, pompa 

vakum, termometer, kromatografi gas, piknometer, 

neraca analitik, kertas pH, dan abbe refractometer. 

 

Bahan Penelitian 

 

Bahan yang digunakan adalah batang eceng gondok, 

aquadest, Natrium hidroksida 5%, asam sulfat (1,5%, 

2%, dan 2,5%), ragi tape saccharomyces cerevisiae, 

dan nutrient. 

 

Prosedur Penelitian 

 

1. Persiapan Bahan Baku Eceng gondok dicuci 

dengan air bersih. dijemur selama  7 hari 

dihaluskan  menjadi tepung. 

2. Pre-treatment 

a. Tepung eceng gondok ditambahkan   larutan 

natrium hidroksida 5% dipanaskan  100oC 

selama 1 jam.  

b. Bubur hasil perendaman dicuci aquadest 

sebanyak 3 kali pencucian dan disaring 

dengan kertas saring untuk memisahkan 

lignin yang terlarut. 

c. Bubur yang telah dicuci dimasukan oven 

pada suhu 70oC untuk sehingga diperoleh 

selulosa. 

 

Hidrolisis 

 

a. Selulosa ditambahkan larutan asam sulfat dengan 

variasi konsentrasi 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%  yang 

ditutup rapat dengan gabus dan aluminium foil. 

b. Larutan dimasukkan ke dalam waterbatch dan 

dipanaskan 100oC pada variasi waktu 60 menit, 90 

menit dan 120 menit . 

c. Hasil hidrolisis  glukosa lalu dinginkan 28oC. 

 

Fermentasi 

 

a. Glukosa diperoleh  ditambahkan gula pasir sebagai 

nutrient. 

b. Fermentasi dengan menambahkan ragi 

Saccharomyces cerevisiae  fermentasi selama 80 

jam. 

c. Suhu  28oC. 

d. Lalu disaring. 

 

Distilasi 

 

Proses distilasi menggunakan  distilasi vakum 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Indeks Bias 

 

 Analisa indeks bias dilakukan dengan alat Abbé 

refractometer.  

 

Tabel 1. Hasil Analisa Indeks Bias Tiap Sampel 

 

No. 

Waktu 

Hidrolisi

s(Jam) 

Konsen-

trasi 

asam 

sulfat (%) 

Hasil 

Analis

a 

Indeks 

Bias 

Tempe

-ratur 

(oC) 

1. 1  1 1,3370 30,60 

2. 1  1,5 1,3375 31,10 

3. 1  2 1,3385 31,30 

4. 1  2,5 1,3397 31,02 

5. 1,5  1 1,3390 29,80 

6. 1,5  1,5 1,3398 30,60 

7. 1,5  2 1,3410 30,70 

8. 1,5  2,5 1,3420 30,00 

9. 2  1 1,3398 32,00 

10. 2  1,5 1,3423 32,02 

11. 2  2 1,3439 32,00 

12. 2  2,5 1,3456 32,02 

 

Kadar Etanol 

 

Analisa kadar etanol menunjukkan hubungan antara 

densitas dan kadar etanol yang dihasilkan. 

 

Tabel 2 Kadar Bioetanol 

 

 Sampel Hidrolisis (%)  Kadar Bioetanol 

                 1         38,26 

                 1,5         51,20 

                 2,0         61,54 

                 2,5                        66,94 

 

Analisa Indeks Bias 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, 

proses setiap variasi konsentrasi asam dan waktu 

hidrolisis, bahwa semakin tinggi konsentrasi asam dan 

semakin lama waktu hidrolisis, maka semakin tinggi 

indeks biasnya.. Sampel dengan konsentrasi asam 1% 

dan waktu hidrolisis 1 jam, menghasilkan indeks bias 

paling rendah dari seluruh sampel,  sebesar 1,337. 

Dengan meningkatnya konsentrasi asam, waktu 1 jam 

indeks bias mengalami kenaikan sebesar 1,3375, 

1,3385, dan 1,3397.  

 
 

Grafik 1. Grafik Indeks Bias Tiap Sampel 

 

Demikian waktu hidrolisis 1,5 jam dan 2 jam, 

mengalami peningkatan . Indeks bias tertinggi dicapai 

pada sampel dengan konsentrasi tertinggi 2,5% 

dengan waktu hidrolisis 2 jam,  sebesar 1,3456. Hal ini 

menunjukkan semakin mendekati harga indeks bias 

dengan kadar etanol tertinggi, sebesar 1,36116  

Analisa Densitas 

 

Analisa densitas pada sampel dilakukan dengan 

menggunakan piknometer  

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa semakin 

besar konsentrasi asam dan semakin lama waktu 

hidrolisis, maka harga densitas tiap sampel cenderung 

mengalami penurunan. Apabila harga densitas 

semakin meningkat dan mendekati nilai densitas air, 

sebesar 0,9970 g/mL, maka  kadar etanol akan 

semakin berkurang. Nilai densitas etanol murni 

sebesar 0,789 g/mL, sehingga dapat  memiliki kadar 

etanol yang semakin tinggi nilainya. 

 

 
 

Grafik 2. Grafik Densitas pada Setiap sampel 

 

Dari hasil analisa, densitas tertinggi dicapai pada 

waktu hidrolisis 1 jam dengan konsentrasi asam  1%, 
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diperoleh  sebesar 0,961513 gr/mL. Nilai densitas 

tersebut mengacu pada rendahnya kadar etanol yang 

dihasilkan pada kondisi tersebut,  sebesar 31,892%. 

Densitas terendah dicapai oleh sampel dengan 

konsentrasi asam sulfat 2,5% dan waktu hidrolisis 

terlama 2 jam, dimana sampel ini menghasilkan kadar 

etanol tertinggi,  sebesar 63,007%. 

 

Kadar Etanol  

 

Dari grafik berikut ini, ditunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi asam dan waktu hidrolisis, maka 

semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan. 

Merujuk pada nilai densitas yang telah dianalisa, 

kadar etanol dan densitas memiliki hubungan yang 

saling berbanding terbalik. Kadar etanol terendah 

dicapai pada sampel dengan konsentrasi asam 1% dan  

waktu hidrolisis 1 jam,  sebesar 31,892%, dan terus 

mengalami kenaikan. Kadar etanol tertinggi sebesar 

63,007% dicapai pada sampel dengan waktu hidrolisis 

2 jam dan konsentrasi asam 2,5%.  

 

 
 

Grafik 3. Grafik Kadar Etanol pada Setiap sampel  

Analisa Kromatografi Gas 

 

Kadar etanol menggunakan kromatografi gas 

digunakan untuk sampel H2SO4 1 %, H2SO4 1,5 %, 

H2SO4 2 %, H2SO4 2,5 % untuk waktu hidrolisis 

selama 1 jam,1,5 jam dan  2 jam. Sampel yang dipilih 

untuk analisa kromatografi gas (GC),dan uji coba  

sampel dapat menghasilkan nyala api . Pengukuran 

kadar etanol menggunakan kromatografi gas memiliki 

nilai kadar etanol yang akurat dalam satuan persen. 

Analisa kromatografi gas ini menggunakan larutan 

strandar berupa etanol dengan kemurnian 98%.   

Kadar etanol yang tertinggi terdapat pada sampel 

dengan variasi konsentrasi asam sulfat 2,5% sebesar 

66,395%  

 

Perbandingan Kadar Etanol dari Hasil Perhitungan 

Densitas dan Kromatografi Gas 

   

 Hasil analisa dengan menggunakan metode massa 

jenis dan kromatografi gas, diperoleh sampel yang 

memiliki kadar etanol tertinggi Hal ini dikarenakan, 

analisa kadar etanol menggunakan kromatografi gas 

berlangsung dalam waktu yang singkat yaitu selama 3 

menit – 4 menit, dengan ketajaman pemisahan yang 

tinggi, serta menggunakan kolom lebih panjang 

sehingga menghasilkan efisiensi pemisahan yang 

tinggi. Selain itu, pengukuran kadar etanol 

menggunakan  metode densitas diperoleh hasil 

interpolasi data  diperoleh dari Farmakop Indonesia 

dimana data pada larutan etanol dengan kemurnian 

98%.  

 

 Grafik 4.4. Hasil Analisa Kadar Etanol dengan 

Menggunakan Metode Massa Jenis dan Kromatografi 

Gas (Waktu Hidrolisis 2 Jam) 

 

KESIMPULAN 

 

1. Semakin tinggi konsentrasi asam sulfat yang 

digunakan maka semakin tinggi pula kadar etanol 

yang dihasilkan 

2. Semakin lama waktu hidrolisis maka semakin 

tinggi pula kadar etanol yang dihasilkan. Kadar 

etanol tertinggii  waktu hidrolisis 2 jam. 

3. Hasil kadar etanol terbaik  asam sulfat 2,5% dan 

waktu hidrolisis 2 jam, dengan kadar etanol yang 

dihasilkan 63,007 %  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 Jam 1,5 Jam 2 Jam

K
ad

ar
 E

ta
n
o

l 
(%

)

Waktu Hidrolisis

Konsentrasi Asam 1% Konsentrasi Asam 1,5%

Konsentrasi Asam 2% Konsentrasi Asam 2,5%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 1,5 2 2,5

K
a
d

a
r 

E
ta

n
o
l 

(%
)

Konsentrasi Asam Sulfat (%)

Metode Massa Jenis

Metode Kromatografi Gas



Pembuatan Bioetanol Dari Batang Eceng Gondok Menggunakan Metode Hidrolisis 

353 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Budiyanto, M. 2003. Konsistensi Mutu dan Rendemen 

Crude Palm Oil di PT. Agricinal Bengkulu. Jurnal 

Penelitian UNIB. Vol. 9.  

Fahmi, D., Bambang S., dan Wahyunanto A. N. 2014. 

Pemurnian Etanol Hasil Fermentasi Kulit Nanas 

dengan Menggunakan Distilasi Vakum. Jurnal 

Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem. 2: 

131-137.. 

Kullander, S. 2010. Food Security: Crops for People 

not for Cars. Ambio. 39: 249-2-56. 

Lestari, D., dan Tri, W. S. 2014. Pengaruh Konsentrasi 

Asam Sulfat dan Waktu Fermentasi terhadap 

Kadar Bioetanol yang Dihasilkan dari Biji 

Alpukat. Jurnal Teknik Kimia Vol. 20. 

Nowakowska, J. 1939. The Refractive Indices of Ethyl 

Alcohol and Water Mixtures. Master’s Theses of 

Loyola University of Chicago pg. 668. 

Nyananyo, B.L., dkk. 2007. Phytochemical 

Investigations of Some Tropical Plants from The 

Niger Delta Area of Nigeria. Scientia Africana. 9: 

173-177. 

Panji, H. M. 2010. Bioaktif Ekstrak Etanol dari Bunga 

Kecombrang. Jakarta: Rajawali Pers.  

Patel, G. B. 2012. Isolation and Characterization of 

Methanobacterium Espanol. International Journal 

of Systematic Bacteriology. 95: 5. 

Ratanakhanokchai, K., dkk. 2012. Present and 

Potential Applications of Cellulases in Agriculture, 

Biotechnology, and Bioenergy. Folia Microbiol 

58: 163-176.  

Sarlos, P. S., Favela, T. E, dan Gutierrez, R. M. 1996. 

Production of Pectinase by Aspergillus niger in 

Solid State Fermentation at High Initial Glucose 

Concentrations. World J Microbiol Biotechnol. 12: 

257-260.  

Shahab, S., dkk. 2010. “Allelopathic Effects of Water 

Hyacinth (Eichhornia Crassipes)”. Plos One Journal. 

Sidiras., D. K., dan Koukios, E.G. 1989. Acid 

saccharification of Ball Milled Straw. Biomass. 

19(4): 289–306.  

 

 



 
 

354 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

PEMBUATAN ADSORBEN CRUDE OIL DARI LATEKS DENGAN CAMPURAN DAUN 

NANAS DAN DAUN MAHKOTA NANAS 
 

Farida Ali*, Farah Dilla, Ventha Try Rizka 

 

*) Fakultas Teknik  Jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya 

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662  

E-mail: umikrachmi@gmail.com 

 

 

 

ABSTRAK: Tumpahan minyak mentah di laut merupakan sumber pencemaran laut yang menjadi salah satu fokus 

perhatian dari masyarakat luas, karena mengakibatkan kerusakan disekitar pantai. Penggunaan adsorben merupakan salah 

satu cara menanggulangi tumpahan minyak di laut. Lateks dan daun nanas 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 waktu kontak optimum dan massa crude oil optimum yang teradsorp. Penelitian dilakukan 

dengan proses batch dan dilakukan dengan melakukan variasi waktu kontak (15,30,45,60,75) menit dan massa crude oil 

(3,6,9,12,15) gram. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa waktu kontak optimum 20%, 30%, 40%  

daun nanas dan daun mahkota nanas di air laut dan di air aquadest adalah 75 menit. Analisa massa crude oil optimum 

pada 20%, 30%, 40% daun nanas di air laut dan air aquadest adalah 9 gram, 12 gram, 12 gram. Pada 20%, 30%, 40% 

Daun Mahkota Nanas di air laut dan air aquadest adalah 9 gram, 9 gram, 12 gram.  

 

Kata Kunci : adsorben, tumpahan minyak mentah, lateks, daun nanas 

 

ABSTRACT: Crude oil spills at sea are one of marine pollution which has always been the focus of attention from the 

public, because of the consequences that could damage living things around the coast. The use of adsorbent is one way 

to cope with oil spills at the sea. latex, pineapple leaves, and pineapple crowns can be used as an adsorbent which can 

absorb crude oil spills on the sea. The purpose of this study was to determine optimum contact time and optimum crude 

oil mass adsorbed by the adsorbent. Research carried out using batch process with variant contact time (15,30,45,60,75) 

minutes and the mass of crude oil are (3,6,9,12,15) gram. The results obtained from this study indicate that the optimum 

contact time of adsorbent are 20%, 30%, 40%, while the optimum contact time of pineapple leaves and pineapple crown 

leaves in sea water and aquadest is 75 minutes. Analysis of the optimum crude oil mass of 20%, 30%, 40% pineapple 

leaves in sea water and aquadest is 9 gram, 12 gram, 12 gram. The optimum crude oil mass of 20%, 30%, 40% pineapple 

crown leaves in sea water and aquadest is 9 gram, 9 gram, 12 gram. 

 

Keywords : adsorbent, crude oil, latex, pineapple leaves 

 

PENDAHULUAN 

Adsorben merupakan zat padat yang dapat meng-

adsorb komponen tertentu dari suatu fase fluida. 

Kemampuan adsorben dalam menyerap komponen 

tertentu dari suatu fase fluida. Kemampuan adsorben 

dalam menyerap komponen dipengaruhi oleh pori-pori 

yang terdapat pada suatu bahan. Adsorben, dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok polar dan 

non polar. (Hasibuan, 2012). Industri lateks karet alam 

adalah industri yang sudah lama di Indonesia dan 

merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak 

menunjang perekonomian Negara. Lateks cocok 

digunakan sebagai adsorben dikarenakan sifatnya yang 

memiliki permeabilitas air yang rendah. Menurut 

(Ahmad,2005) Lateks memiliki permukaan yang bersifat 

hidrofobik yang dimana dapat menyerap minyak dengan 

baik. 

Tumpahan minyak di laut dianggap sebagai 

masalah lingkungan yang cukup serius. Penggunaan 

adsorben dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut, penggunaan adsorben alami berbahan selulosa 

cukup efisien digunakan diakrenakan harganya yang 

murah dan mudah untuk di dapat. Pada penelitian ini 
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memanfaatkan daun nanas sebagai adsorben untuk 

menyerap minyak di air laut. 

Serat nanas merupakan sumber daya hayati alami 

(serat alami) yang berpotensi untuk dimanfaatkan di 

Indonesia. Nanas (Ananas cosmosus) merupakan 

tanaman berserat tinggi. Hidayat (2008), menyatakan 

bahwa dalam serat daun nanas mengandung 69,5-71,5% 

selulosa, dan  daun mahkota nanas mengandung 57,83% 

selulosa (Susana, 2011). Menurut salah satu produk 

Enretch mengatakan bahwa selulosa dapat menyerap 

crude oil didalam air. Selulosa ini dapat dibiodegradasi 

dan diproduksi dari limbah pertanian. Sangat 

disayangkan jika kandungan selulosa yang tinggi 

tersebut tidak dimanfaatkan lebih lanjut. Atas pemikiran 

inilah, peneliti memanfaatkan lateks dengan campuran 

daun nanas dan daun mahkota nanas sebagai adsorben 

crude oil. 

 

Lateks  

 

 Pohon Hevea Brasiliensis dapat menghasilkan 

lateks alam (Euphorbia ceae) yang berada di kawasan 

tropikal Amazon, Amerika Selatan yang dibawa ke benua 

lain. Lateks yang berasal dari pohon tersebut dalam kimia 

disebut dengan poliisoprena (Ciesielki,1999). 

Poliisoprena terdiri dari unit-unit monomer hidrokarbon 

C5H8 (isoprena) yang merupakan rantai panjang 

berjumlah banyak. Lateks belum banyak dikembangkan 

sebagai bahan baku dari pembuatan adorben minyak. 

Bahan polimer yang biasanya digunakan sebagai 

adsorben minyak merupakan polipropilen akan tetapi 

senyawa ini  merupakan senyawa non biodegradable. 

Lateks karet alam merupakan polimer biodegradable dan 

biokompatibel (Swarnalatha,2014). 

Lateks Hevea Brasiliensis ini  dan 10% dari guayule 

merupakan cairan putih seperti dari proses penorehan 

batang pohon karet. Komposisi dari cairan ini adalah 30-

40% partikel hidrokarbon, selain itu juga pada serum 

terdapat protein, karbohidrat dan komposisi-komposisi 

organik serta non organik (De Boer, 1952). Lateks 

memiliki PH 6,5-7 dan densitas 0,95 g/cm3. Komposisi 

lateks dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Komposisi Lateks 

 

Material Penyusun Komposisi 

Material padat 3,0-3,8% 

Protein dan fosfoprotein 1,0-2,0% 

Resin 2,0% 

Asam-asam lemak 1,0% 

Karbohidrat 1,0 % 

Garam-garam anorganik 0,5 % 

Nanas 

 

Tanaman nanas dibudidayakan di pulau Jawa dan 

Sumatera. Tanaman nanas akan diganti dengan tanaman 

baru setelah tiga kali, oleh karena itu limbah daun nanas 

cukup banyak sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan untuk pembuat kertas (Pratikno 

Hidayat,2008). Nanas merupakan famili Bromeliaceae 

yang terdiri dari 45 genus serta 2000 spesies. Nanas 

dikenal dengan nama latin yaitu Ananas comosus (Merr.) 

L. (Morton, 1987).  Perkebunan nanas menghasilkan 

limbah yang cukup tinggi. Produksi buah nanas secara 

nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 1.558.196 ton 

(BPS, 2014) yang dimana semakin besar produksi nanas 

maka limbah yang dihasilkan semakin besar pula. 

Limbah nanas terdiri dari dua tipe yaitu sisa 

tanaman nanas yang terdiri dari daun, tangkai dan batang 

yang komposisi kimia serat daun nanasnya dapat dilihat 

pada tabel 2.2 

 

Tabel 2.2. Komposisi Kimia Serat Daun Nanas 

 

Komposisi Kimia  Serat Daun Nanas (%) 

Selulosa 69,5 – 71,5 

Pentosan 17,0 – 17,8 

Lignin 4,4 – 4,7 

Pektin 1,0 – 1,2 

Lemak dan Wax 3,0 – 3,3 

Abu 0,71 – 0,87 

Zat-zat lain (protein, asam 

organik, dll) 

4,5 – 5,3 

 

Tipe kedua adalah limbah pengalengan nanas yang 

terdiri dari kulit, mahkota, pucuk, inti buah dan ampas 

nanas. Jumlah limbah buah nanas mencapai 60-80% dari 

total produksi buah nanas yang komposisi serat mahkota 

nanasnya dapat dilihat pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Komposisi Kimia Serat Mahkota Nanas 

 

Komposisi Kimia Serat Mahkota Nanas 

(%) 

Selulosa 57,83% 

Kadar air 10,66% 

Kadar Abu 6,08% 

 

Pada pohon nanas yang paling banyak serat yaitu 

pada daun. Serat daun nanas  (pineapple-leaf fibres) 

adalah salah satu jenis serat yang berasal dari tumbuhan 

(vegetable fibre) yang diperoleh dari daun-daun tanaman 

nanas. Menurut salah satu produk enterch menyatakan 

cellusorb yang mengandung 100% selulosa dapat 

digunakan sebagai adsorben yang dapat menyerap minyak 

di dalam air hingga 19 kali bobotnya. Cellusorb ini sangat 
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cocok untuk digunakan pada  semua jenis hidrokarbon. 

Dalam penelitian ini selulosa yang akan digunakan yaitu 

adalah daun nanas mengandung selulosa yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 69,5%. 

 

 

Adsorpsi  
 

Adsorpsi merupakan metode penyerapan fluida, 

hal ini dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik 

secara elektrostatis maupun gaya tarik-menarik yang 

diperbesar dengan ikatan koordinasi hidrogen atau ikatan 

Van Der Walls. Terdapat dua tipe adsorpsi  yaitu adsorpsi 

fisik dan kimia. Adsorpsi fisik memiliki kekuatan ikatan 

antara molekul teradsorbsi terhadap permukaan molekul 

yang lemah, atau tipe Van der Waals.  Hal ini disebabkan 

karena gaya yang menahan molekul fluida pada 

permukaan solid relatif lemah dan besarnya sama dengan 

gaya kohesi molekul pada fase cair (gaya Van der Waals) 

mempunyai derajat yang sama dengan panas kondensasi 

dari gas menjadi cair. Titik keseimbangan antara 

permukaan solid dengan molekul cair dapat dicapai 

dengan cepat dan reversibel.  

 Adsorpsi kimia adalah reaksi antara zat padat 

dengan zat terlarut yang terserap.. Penyerapan bersifat 

spesifik dengan adanya gaya yang jauh lebih besar 

dibandingkan adsorpsi fisika. Adanya ikatan kimia 

menyebabkan terbentuknya lapisan pada permukaan 

adsorben, yang mengakibatkan penghambatan proses 

penyerapan sehingga efektifitasnya berkurang.  (Noviati, 

2011) 

 

 

Adsorben 

 

Adsorben adalah bahan berpori dan lokasi 

terjadinya adsorpsi berlangsung pada dinding-dinding 

pori atau pada letak tertentu didalam partikel tersebut. 

Karena pori-pori kecil, maka luas permukaan dalam lebih 

besar dari permukaan luar. Perbedaan bobot molekul atau 

polaritas mengakibatkan sebagian besar molekul melekat 

pada  permukaan itu lebih erat dari molekul-molekul 

lainnya. Adsorben jenuh dapat diregenerasi dan 

digunakan kembali untuk proses penyerapan. Adsorben 

yang baik dapat dinilai dari sisi waktu. Durasi operasi 

terbagi dua, yaitu waktu penyerapan dan waktu regenerasi 

/ pengeringan. Dua variabel ini dapat menentukan tingkat 

kualitas kerja adsorben tersebut.  

 

 

 

Air Laut 

 

Air laut adalah air yang berasal dari laut, yang 

mengandung kadar garam rata-rata 3,5%. Air laut terdiri 

dari 96,5% air murni dan 3,5% komponen lainnya seperti 

garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan 

partikel-partikel tak terlarut. 

 

Tabel 2.4. Kadar Garam Air Laut 

 

Senyawa Kandungan 

Klorida 55 % 

Magnesium 4% 

Sulfat 8% 

Natrium 31% 

Potasium 1% 

 

 

Aquadest 

 

Aquadest adalah air hasil destilasi atau air hasil 

penyulingan. H2O hampir tidak mengandung mineral. Air 

mineral merupakan pelarut, yang mudah menyerap atau 

melarutkan berbagai partikel mineral anorganik, logam 

berat dan mikroorganisme yang ditemuinya.    

Dalam penyulingan, zat dididihkan sehingga 

terjadi penguapan, dan uap didinginkan kembali ke 

bentuk cairan. Zat yang titik didihnya lebih rendah akan 

lebih cepat menguap. Penerapan proses ini didasarkan 

pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing 

komponen akan menguap pada titik didihnya. 

 

Minyak Mentah 

 

Minyak Mentah adalah produk cair (natural gas 

liquid (NGL) termasuk didalamnya) yang berasal dari 

sumur minyak, sebagian besar berupa hidrokarbon non 

aromatic.  

Minyak mentah dapat datang dalam bobot yang 

berbeda dan warna, dan dapat sangat berbeda dalam 

komposisinya. Sesedikit setengah dari komposisi minyak 

berat dapat terdiri dari hidrokarbon, sedangkan minyak 

ringan bisa sampai 97% hidrokarbon. Ada empat 

hidrokarbon utama yang ditemukan dalam minyak 

mentah, dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada 

minyak. Sekitar setengah dari hidrokarbon dalam minyak 

mentah sebagian besar naphthenes, satu-ketiga adalah 

parafin, seperenam adalah aromatik, dan sisanya adalah 

asphaltics. Warna bisa berkisar dari hitam murni atau 

coklat gelap untuk kehijauan atau kekuningan, tergantung 

pada komposisi. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Penelitian dilasanakan di Laboratorium Politeknik 

Negeri Sriwijaya. Waktu penelitian berlangsung selama 

dua bulan, yaitu pada bulan November 2016 sampai 

dengan Desember 2016. 

 

Bahan  

 

1.  Lateks karet alam 

2.  Daun Nanas 

3. Daun Mahkota Nanas 

4.  Crude Oil 

5.  Air 

 

Alat 

 

1.  Grinder 

2.  Ayakan dengan ukuran 120 mesh 

3.  Oven 

4.  Mixer/ blender 

5.  Alat-alat gelas laboratorium 

6.  Neraca Analitik 

 

Prosedur Penelitian 

 

Persiapan Daun Nanas (Berbatang dan Tidak Berbatang) 

a)  Daun nanas (berbatang dan tidak   berbatang) dicuci 

bersih dengan air. 

b)  Daun nanas (berbatang dan tidak berbatang) yang 

sudah dicuci bersih dengan air kemudian di potong 

kecil-kecil dengan ukuran 1-2 cm2 kemudian 

dikeringkan di sinar matahari kurang lebih selama 3 

hari  

  c) Daun nanas kering (berbatang dan tidak berbatang) 

selanjutnya dihaluskan menggunakan  grinder dan 

diayak dengan ukuran 120 mesh. 

3.3.2.  Pembuatan Adsorben dari Lateks dengan daun 

nanas   

a)  Lateks sebanyak 10 ml dicampur daun nanas 

(berbatang dan tidak berbatang) pada komposisi 

20%, 30%, 40% (b/b) 

b) Campuran diaduk selama 15 menit. 

c) Campuran dikeringkan dalam oven pada suhu 

110oC selama 5 jam  

d) Adsorben diperkecil hingga 1-3 mm. 

3.3.3. Analisa  Waktu Kontak Optimum Adsorben 

terhadap Crude Oil pada Air Aquadest 

a) Dimasukkan 4 gram adsorben dengan masing-

masing komposisi ke dalam beaker glass yang 

berisi 100 ml air dan 6 gr crude oil. 

b) Adsorpsi dilakukan dengan variasi waktu lima 

belas, tiga puluh, empat lima, enam puluh, dan 

tujuh puluh lima menit. 

c) Adsorben disaring dan dicatat berat akhirnya. 

d) Dicari daya adsorpsinya dengan rumus 

 𝑞 =  
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 

Dimana :  

q = Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben) 

 W = Berat adsorben akhir (g) 

               Wo = Bert adsorben mula-mula (g) 

3.3.4. Analisa Waktu Kontak Optimum Adsorben 

terhadap Crude Oil pada Air Laut 

a) Dimasukkan 4 gram adsorben dengan masing-

masing komposisi ke dalam beaker glass yang 

berisi 100 ml air laut dan 6 gr crude oil. 

b) Adsorpsi dilakukan dengan variasi waktu lima 

belas, tiga puluh, empat lima, enam puluh, dan 

tujuh puluh lima menit. 

c) Adsorben disaring dan dicatat berat akhirnya. 

d) Dicari daya adsorpsinya dengan rumus 

 𝑞 =  
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 

Dimana :  

q = Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben) 

 W = Berat adsorben akhir (g) 

Wo = Bert adsorben mula-mula (g) 

3.3.5. Analisa Massa Crude Oil Optimum yang 

Teradsorpsi pada Air   Aquadest 

a) Dimasukkan minyak dengan variasi masssa 3 gram, 

6 gram, 9 gram, 12 gram dan 15 gram ke dalam 

beaker glass yang berisi 100 ml air aquadest 

b) Dimasukkan 4 gram adsorben dengan masing 

masing komposisi. 

c) Adsorpsi dilakukan selama waktu kontak 

maksimum. 

d) Adsorben disaring dan dicatat berat akhirnya. 

e) Dicari daya adsorpsinya dengan rumus 

 𝑞 =  
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 

Dimana :  

q = Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben) 

W = Berat adsorben akhir (g) 

Wo = Bert adsorben mula-mula (g) 

3.3.6. Analisa Massa Crude Oil Optimum yang 

Teradsorpsi pada Air Laut 

a) Dimasukkan minyak dengan variasi masssa 3 gram, 

6 gram, 9 gram, 12 gram dan 15 gram ke dalam 

beaker glass yang berisi 100 ml air laut 

b) Dimasukkan 4 gram adsorben dengan masing 

masing komposisi. 

c) Adsorpsi dilakukan selama waktu kontak 

maksimum. 

d) Adsorben disaring dan dicatat berat akhirnya. 

e) Dicari daya adsorpsinya dengan rumus 

 𝑞 =  
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 

 

Dimana :  

q = Daya adsorpsi (g minyak/ g adsorben) 
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W = Berat adsorben akhir (g) 

 Wo = Berat adsorben mula-mula (g) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Waktu Kontak Optimum 

 

 

 

Grafik 4.1. Hubungan Waktu Kontak terhadap Daya 

Adsorpsi oleh Adsorben Daun Nanas dan Daun Mahkota 

Nanas pada Air Laut  

 

Pada grafik 4.1.diatas dapat dilihat dengan dua jenis 

adsorben yang berbeda yaitu adsorben dari lateks dengan 

daun nanas dan adsorben Daun Mahkota Nanas dalam air 

laut bahwa daya adsorpsi yang dihasilkan oleh adsorben 

daun nanas lebih besar dibandingkan adsorben Daun 

Mahkota Nanas. Hal itu dikarenakan perbedaan 

kandungan selulosa yang terdapat pada adsorben daun 

nanas lebih tinggi dibandingkan adsorben Daun Mahkota 

Nanas. Menurut (Onggo,2013) kandungan selulosa daun 

nanas yaitu sebesar 69%. Menurut Perdana (2008), 

semakin lama waktu kontak maka semakin besar daya 

adsorpsi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena sifat 

oleofilik dari adsorben sehingga daya adsorspi semakin 

meningkat. Lateks karet alam berperan sebagai 

supporting agent karena memiliki sifat hidrofobik agar air 

tidak kut terserap oleh adsorben. Daya adsorpsi kedua 

jenis adsorben mengalami kenaikan seiring kenaikan 

waktu kontak Tiap sampel mempunyai waktu optimum 

pada menit ke 75 dengan daya adsorpsi yang dihasilkan 

jenis adsorben dengan daun nanas 20 % yaitu 1,3997 (g/g) 

sedangkan jenis adsorben dengan Daun Mahkota Nanas 

20% yaitu 1,1369 (g/g) yang kemudian mengalami 

kenaikan pada jenis adsorben dengan  daun nanas 30% 

yaitu 1,4483(g/g) sedangkan jenis adsorben dengan Daun 

Mahkota Nanas 30% yaitu 1,1766 (g/g) dan daya adsorpsi 

tertinggi yang dihasilkan yaitu pada jenis adsorben 

dengan daun nanas 40% sebesar 1,4968 (g/g) sedangkan 

pada jenis adsorben dengan Daun Mahkota Nanas 40% 

sebesar 1,2275(g/g). 

 

 

 

Grafik 4.2. Hubungan waktu kontak terhadap daya 

adsorpsi oleh adsorben daun nanas dan Daun Mahkota 

Nanas pada air aquadest. 

 

Pada grafik 4.2. diatas dapat dilihat perbandingan dua 

jenis adsorben yang berbeda yaitu adsorben dari lateks 

dengan daun nanas dan adsorben Daun Mahkota Nanas di 

air laut   bahwa daya adsorpsi yang dihasilkan oleh 

adsorben daun nanas juga lebih besar  dibandingkan 

adsorben Daun Mahkota Nanas dalam air laut. Hal itu 

dikarenakan perbedaan kandungan selulosa yang terdapat 

pada adsorben daun nanas lebih tinggi dibandingkan 

adsorben Daun Mahkota Nanas. Daya adsorpsi kedua 

jenis adsorben mengalami kenaikan seiring kenaikan 

waktu kontak Tiap sampel mempunyai waktu optimum 

pada menit ke 75 dengan daya adsorpsi yang dihasilkan 

jenis adsorben dengan daun nanas 20 % yaitu  1,1799 

(g/g) sedangkan jenis adsorben  dengan Daun Mahkota 

Nanas 20% yaitu 0,9741(g/g) yang kemudian mengalami 

kenaikan pada jenis adsorben dengan  daun nanas 30% 

yaitu 1,2407(g/g) sedangkan jenis adsorben dengan Daun 

Mahkota Nanas 30% yaitu 1,0295(g/g) dan daya adsorpsi 

tertinggi yang dihasilkan yaitu pada jenis adsorben 

dengan daun nanas 40% sebesar 1,2496 (g/g) sedangkan 

pada jenis adsorben dengan Daun Mahkota Nanas 40% 

sebesar 1,0884 (g/g). 
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Grafik 4.3. Hubungan kurva waktu kontak terhadap daya 

adsorpsi oleh adsorben dairi lateks dengan daun nanas 

pada air laut dan air aquadest 

 

   Pada grafik 4.3 diatas dapat dilihat perbandingan 

jenis adsorben dari lateks dengan daun nanas dalam air 

laut dan air aquadest. Daya adsorpsi yang dihasilkan oleh 

adsorben dalam air laut lebih besar dibandingkan dalam 

air aquadest. Menurut (Abkenar,2015). Daya adsorpsi 

crude oil yang berada di air laut lebih tinggi dibandingkan 

pada air aquadest dikarenakan dengan adanya NaCl 

(garam),semakin tinggi konsentrasi garam dapat menekan 

lapisan electrical double layer sehingga dapat 

meningkatkan daya adsorpsi. Daya adsorpsi adsorben 

dengan daun nanas dalam air laut dan air aquadest 

mengalami kenaikan seiring meningkatnya waktu kontak. 

Tiap sampel mempunyai waktu optimum pada menit ke 

75 dengan daya adsorpsi yang dihasilkan jenis adsorben 

dengan daun nanas 20 % dalam air laut yaitu 1,3997 (g/g) 

sedangkan dalam air aquadest sebesar yaitu 1,1799 (g/g) 

yang kemudian adsorben dengan daun nanas 30% dalam 

air laut mengalami kenaikan yaitu 1,4483(g/g) sedangkan 

dalam air aquadest yaitu 1,2047(g/g) dan daya adsorpsi 

tertinggi yang dihasilkan adsorben dengan daun nanas 

40% dalam air laut yaitu sebesar 1,4718 (g/g) sedangkan 

dalam air aquadest  sebesar 1,24955 (g/g). 

 

 

Grafik 4.4. Hubungan kurva waktu kontak terhadap daya 

adsorpsi oleh adsorben dari lateks dengan Daun Mahkota 

Nanas pada air laut dan air aquadest 

 

   Pada grafik 4.4..diatas dapat dilihat perbandingan jenis 

adsorben dari lateks dengan daun nanas dalam air laut dan 

air aquadest. Seperti adsorben dengan dau nanas, daya 

adsorpsi yang dihasilkan oleh adsorben dengan Daun 

Mahkota Nanas dalam air laut lebih besar dibandingkan 

dalam air aquadest. Daya adsorpsi adsorben dengan daun 

nanas dalam air laut dan air aquadest mengalami kenaikan 

seiring meningkatnya waktu kontak. Tiap sampel 

mempunyai waktu optimum pada menit ke 75 dengan 

daya adsorpsi yang dihasilkan jenis adsorben dengan daun 

nanas 20 % dalam air laut yaitu 0,9741 (g/g) sedangkan 

dalam air aquadest sebesar yaitu  1,1369(g/g) yang 

kemudian adsorben dengan daun nanas 30% dalam air 

laut mengalami kenaikan yaitu 1,0295 (g/g) sedangkan 

dalam air aquadest yaitu1,1766 (g/g) dan daya adsorpsi 

tertinggi yang dihasilkan adsorben dengan daun nanas 

40% dalam air laut yaitu sebesar 1,0884 (g/g) sedangkan 

dalam air aquadest  sebesar 1,2275 (g/g). 

 

 

 

Grafik 4.5. Hubungan penambahan massa crude oil 

terhadap daya adsorpsi oleh daun nanas  dan Daun 

Mahkota Nanas pada air aquadest. 

 

Pada grafik 4.5 diatas dapat dilihat perbandingan jenis 

adsorben daun nanas dan Daun Mahkota Nanas dalam air 

aquadest. Pada variasi kandungan sample terhadap variasi 

massa crude oil yaitu, 3 gr, 6gr, 9 gr, 12 gr, 15 gr. Pada 

grafik, terlihat bahwa pada sample 20%, 30% Daun 

Mahkota Nanas dan 20% daun nanas, sample pertama 

sampai ketiga mengalami kenaikan, namun terjadi 

penurunan pada sample keempat dan kelima. Pada sample 

40% Daun Mahkota Nanas dan 30%, 40% daun nanas. 

Sample pertama sampai keempat mengalami kenaikan, 

namun mengalami penurunan pada sample kelima. Hal ini 

disebabkan karena setelah mencapai titik optimal, 

adsorben memasuki titik jenuh sehingga daya adsorpsi 

mengalami penurunan setelahnya. Sehingga hasil 

optimum daya adsorpsi adsorben 20%, 30% Daun 

Mahkota Nanas adalah pada variasi crude oil sebesar 9 
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gram, yaitu sebesar 1,3482 gram dan 1,4288 gram dan 

daya adsorpsi adsorben 20% daun nanas adalah pada 

variasi crude oil sebesar 9 gram, yaitu sebesar 1,9818 

gram. Daya adsorpsi optimum pada adsorben 40%  Daun 

Mahkota Nanas adalah pada variasi 12 gram sebesar 

1,5584 gram. Untuk daya adsorpsi optimum adsorben 

30%, 40% daun nanas adalah pada variasi crude oil 12 

gram sebesar 2,0558 gram dan 2,0938 gram.  

                                         

.  

 

Grafik 4.6. Hubungan penambahan massa crude oil 

terhadap daya adsorpsi oleh daun nanas dan Daun 

Mahkota Nanas pada air laut. 

 

Pada grafik 4.6 diatas dapat dilihat perbandingan jenis 

adsorben daun nanas dalam air laut dan air aquadest. Pada 

variasi kandungan sample terhadap variasi massa crude 

oil yaitu, 3 gr, 6gr, 9 gr, 12 gr, 15 gr. Pada grafik, terlihat 

bahwa pada sample 20%, 30% Daun Mahkota Nanas dan 

20% daun nanas, sample pertama sampai ketiga 

mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada 

sample keempat dan kelima. Pada sample 40% Daun 

Mahkota Nanas dan 30%, 40% daun nanas, sample 

pertama sampai keempat mengalami kenaikan, namun 

mengalami penurunan pada sample kelima. Hal ini 

disebabkan karena setelah mencapai titik optimal, 

adsorben memasuki titik jenuh sehingga daya adsorpsi 

mengalami penurunan setelahnya. Sehingga hasil 

optimum daya adsorpsi adsorben 20%, 30% Daun 

Mahkota Nanas adalah pada variasi crude oil sebesar 9 

gram, yaitu sebesar 1,6435 gram dan 1,6908 gram. Daya 

adsorpsi adsorben 20% daun nanas adalah pada variasi 

crude oil sebesar 9 gram, yaitu sebesar 2,1312 gram. Daya 

adsorpsi optimum pada adsorben 40%  Daun Mahkota 

Nanas adalah pada variasi 12 gram sebesar 1,7936 gram. 

Untuk daya adsorpsi optimum adsorben 30%, 40% daun 

nanas adalah pada variasi crude oil 12 gram sebesar 

2,2459 gram dan 2,3437 gram. 

 

 

Grafik 4.7. Hubungan penambahan massa crude oil 

terhadap daya adsorpsi oleh Daun Mahkota Nanas pada 

air laut dan air aquadest 

 

Pada grafik 4.7 diatas dapat dilihat perbandingan jenis 

adsorben Daun Mahkota Nanas dalam air laut dan air 

aquadest. Pada variasi kandungan sample terhadap variasi 

massa crude oil yaitu, 3 gr, 6gr, 9 gr, 12 gr, 15 gr. Pada 

grafik, terlihat bahwa pada sample 20% dan 30% air 

aquadest, serta 20% dan 30% air laut Daun Mahkota 

Nanas, sample pertama sampai ketiga mengalami 

kenaikan, namun terjadi penurunan pada sample keempat 

dan kelima. Pada sample 40% air aquadest dan 40% air 

laut sample pertama sampai keempat mengalami 

kenaikan, namun mengalami penurunan pada sample 

kelima. Hal ini disebabkan karena setelah mencapai titik 

optimal, adsorpsi memasuki titik jenuh sehingga daya 

adsorpsi mengalami penurunan setelahnya. Sehingga 

hasil optimum daya adsorpsi adsorben 20% dan 30% 

Daun Mahkota Nanas di air aquadest adalah pada variasi 

crude oil sebesar 9 gram, yaitu sebesar 1,3842 gram dan 

1,4288 gram. Daya adsorpsi optimum pada adsorben 20% 

dan 30%  Daun Mahkota Nanas di air laut adalah pada 

variasi 9 gram sebesar 1,435 gram dan 1,6908gram. 

Untuk daya adsorpsi optimum adsorben 40% Daun 

Mahkota Nanas di aquadest adalah pada variasi crude oil 

12 gram sebesar 1,5584 gram. Sedangkan daya adsorpsi 

optimum 40% Daun Mahkota Nanas di air laut adalah 

pada variasi crude oil 12 gram sebesar 1,7936 gram. 
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Grafik 4.8. Hubungan penambahan massa crude oil 

terhadap daya adsorpsi oleh daun nanas pada air laut dan 

air aquadest. 

 

Pada grafik 4.8 diatas dapat dilihat perbandingan jenis 

adsorben daun nanas dalam air laut dan air aquadest. Pada 

variasi kandungan sample terhadap variasi massa crude 

oil yaitu, 3 gr, 6gr, 9 gr, 12 gr, 15 gr. Pada grafik, terlihat 

bahwa pada sample 20% air aquadest dan 20% air laut, 

sample pertama sampai ketiga mengalami kenaikan, 

namun terjadi penurunan pada sample keempat dan 

kelima. Pada sample 30% , 40% air aquadest dan 30%, 

40% air laut sample pertama sampai keempat mengalami 

kenaikan, namun mengalami penurunan pada sample 

kelima. Hal ini disebabkan karena setelah mencapai titik 

optimal, adsorben memasuki titik jenuh sehingga daya 

adsorpsi mengalami penurunan setelahnya. Hasil 

optimum daya adsorpsi adsorben 20% daun nanas di air 

aquadest adalah pada variasi crude oil sebesar 9 gram, 

yaitu sebesar 1,9818 gram dan daya adsorpsi adsorben 

20% daun nanas di air laut adalah pada variasi crude oil 

sebesar 9 gram, yaitu sebesar 2,131 gram. Daya adsorpsi 

optimum pada adsorben 30% dan 40%  daun nanas di air 

aquadest adalah pada variasi 12 gram sebesar 2,0558 

gram dan 2,0938 gram. Untuk daya adsorpsi optimum 

adsorben 30%, 40% daun nanas di air laut adalah pada 

variasi crude oil 12 gram sebesar 2,2459 gram dan 2,3437 

gram. 

 

KESIMPULAN 

 

 Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini 

adalah : 

1. Semakin tinggi kandungan persentase daun nanas 

dan daun mahkota nanas semakin besar daya adsorpsi 

yang dihasilkan. 

2. Waktu kontak optimum pada proses adsorpsi crude 

oil oleh adsorben dengan daun nanas dan daun mahkota 

nanas  20 %, 30% dan 40% dalam air laut adalah 75 menit 

dengan daya adsorpsi adsorben dengan daun nanas yang 

dihasilkan sebesar 1,3997 (g/g), 1,4883 (g/g), 1,4968 (g/g) 

dan daya adsorpsi daun mahkota nanas sebesar 1,1369 

(g/g), 1,1766 (g/g), 1,2275 (g/g). Waktu kontak optimum 

pada proses adsorpsi crude oil oleh adsorben dengan daun 

nanas dan daun mahkota nanas 20%,30%,40% dalam air 

aquadest adalah 75 menit dengan daya adsorpsi dengan 

daun nanas yang dihasilkan sebesar 1,1799 (g/g), 1,2407 

(g/g), 1,2496 (g/g) dan daya adsorpsi daun mahkota nanas 

sebesar 0,9741 (g/g), 1,0295 (g/g), 1,0884 (g/g) 

3. Massa Crude Oil Optimum oleh adsorben dengan 

daun nanas  20 %, 30% dan 40% dalam air laut adalah 9 

gram, 12 gram, 12 gram dengan daya adsorpsi adsorben 

dengan daun nanas yang dihasilkan sebesar 2,1312 (g/g), 

2,2459 (g/g), 2,3437 (g/g) dan daya adsorpsi daun 

mahkota nanas adalah 9 gram, 9 gram, 12 gram sebesar 

1,643575 (g/g), 1,6908 (g/g), 1,7936 (g/g). Massa Crude 

Oil Optimum oleh adsorben dengan daun nanas  20 %, 

30% dan 40% dalam air aquadest adalah 9 gram, 12 gram, 

12 gram dengan daya adsorpsi adsorben dengan daun 

nanas yang dihasilkan sebesar 1,9818 (g/g), 2,0558 (g/g), 

2,0938 (g/g) dan daya adsorpsi daun mahkota nanas 

adalah 9 gram, 9 gram, 12 gram sebesar 1,3842 (g/g), 

1,4288 (g/g), 1,5584 (g/g). 

4. Daun nanas memiliki daya adsorpsi lebih besar 

dibandingkan daun mahkota nanas dikarenakan 

kandungan selulosa daun nanas lebih besar dibaningkan 

daun mahkota nanas. 
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ABSTRACT: One of the causes of cancer is the increase of highly reactive free radicals in the body. Efforts to reduce free 

radicals can use antioxidants. Compounds that are antioxidants one of them is the phenolic class of natural products such 

as flavonoids, tannins, xanthones, and anthraquinones. These compounds are widely found in Pucuk Idat (Cratoxylum 

glaucum). Cratoxylum glaucum leaves are used as food flavoring and are believed to be traditional medicines as booster 

breastfeeding, tighten skin, cough, and diarrhea. Therefore, this study aims to identify secondary metabolites and 

antioxidant activity of extract ethanol Pucuk Idat (Cratoxylum glaucum). The method used in this research using 

maseration method with ethanol solvent. Antioxidant activity using DPPH (Diphenylpicrylhydrazyl) method. The results 

of this study indicate that the secondary metabolite content in the extract are: alkaloids, phenol hydroquinone (tannins), 

flavonoids, dan steroids. This extract is active as an antioxidant with IC50 value 31,658 μg/mL. 

 

Keywords: Cratoxylum glaucum; secondary metabolism; antioxidant 

 

ABSTRAK: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah meningkatnya radikal bebas yang sangat reaktif dalam tubuh. 

Upaya mengurangi radikal bebas tersebut dapat menggunakan antioksidan. Senyawa yang bersifat antioksidan salah 

satunya adalah golongan fenolik dari bahan alam seperti flavonoid, tanin, santon, dan antrakuinon. Senyawa-senyawa 

tersebut banyak terdapat pada tanaman pucuk idat (Cratoxylum glaucum). Daun Cratoxylum glaucum sering digunakan 

sebagai penyedap masakan oleh masyarakat Bangka Belitung dan dipercaya sebagai obat tradisional untuk memperlancar 

ASI, mengencangkan kulit, batuk, dan diare. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metabolit 

sekunder dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol pucuk idat (Cratoxylum glaucum). Metode yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol. Uji antioksidannya menggunakan metode DPPH 

(Diphenylpicrylhydrazyl). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan metabolit sekunder pada ekstrak tersebut 

yaitu: alkaloid, fenol hidrokuinon (tanin), flavonoid, dan steroid. Ekstrak ini aktif sebagai antioksidan dengan nilai IC50 

sebesar 31,658 µg/mL. 
 

Kata Kunci: Cratoxylum glaucum; metabolit sekunder; antioksidan 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Gaya hidup dan pengaruh lingkungan penjadi faktor 

penyebab meningkatnya radikal bebas dalam tubuh. 

Adanya radikal bebas dalam tubuh dengan jumlah besar 

dapat menyebabkan kanker serta bebarapa penyakit lain 

seperti aterosklerosis, rematik, jantung koroner, dan 

bebrapa penyakit degeneratif (Toripah 2014). Oleh sebab 

itu perlu adanya substansi untuk mengurangi radikal 

bebas yaitu antioksidan.  

Antioksidan  merupakan  senyawa yang  dapat  

menghambat  reaksi  oksidasi dengan cara mengikat 

radikal bebas dan molekul yang  sangat  reaktif (Winarsi, 

2007). Antioksidan  bersifat  sangat mudah  teroksidasi  

atau  bersifat  reduktor  kuat  dibanding  dengan  molekul  

yang  lain. Senyawa antioksidan banyak berasal dari 

bahan alami salah satunya adalah golongan fenolik. 

Kekuatan  senyawa  fenolik  sebagai  antioksidan  

tergantung pada kemampuan senyawa tersebut dalam 

memberi donor hidrogen radikal. Hidrogen radikal ini 

yang mengakibatkan terbentuknya radikal fenoksi yang 

relatif stabil. Selain itu hidrogen radikal juga dapat 

mengurangi radikal bebas yang terbentuk dalam tubuh 

(Mokgope, 2006). 

Senyawa fenolik diantaranya antrakuinon dan santon 

merupakan metabolit mayor yang ditemukan pada kulit 

Garcinia mangostana (manggis) (Chin, 2008). Penelitian 

yang telah dilakukan, kandungan metabolit sekunder 



R.G. Mahardika, et al. 

364 

 

mayor yang ditemukan pada Cratoxylum glaucum 

meliputi antrakuinon dan santon (Rahmani, 2007). 

Keunikan metabolit sekunder yang ditemukan dari spesies 

tersebut adalah adanya substituen tambahan yang berasal 

dari gugus terpenil berupa gugus prenil (C5), dan gugus 

geranil (C10) (Sim 2011). Menurut Dewick (2007), 

kemiripan kandungan metabolit sekunder antar spesies 

tumbuhan yang berbeda akan memiliki bioaktivitas yang 

hampir sama. Harapannya Pucuk Idat (Cratoxylum 

glaucum) memiliki aktivitas biologis yang sama dengan 

manggis (Garcinia mangostana) yang telah dikenal 

mempunyai aktivitas antioksidan yang bagus. 

Pucuk Idat (Cratoxylum glaucum) sendiri sangat 

sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional 

oleh masyarakat Bangka Belitung. Tetapi, kajian 

metabolit sekunder dan bioaktivitas yang telah dilakukan 

masih terbatas pada Cratoxylum glaucum dari Sabah dan 

Sarawak (Rahmani dan Yap, 2007), sedangkan 

Cratoxylum glaucum dari Indonesia belum ada 

pengkajian. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan 

mengkaji kandungan kimia dari ekstrak etanol pucuk idat 

(Cratoxylum glaucum) serta bioaktivitas sebagai 

antioksidan (Yingngam, 2014). 

Salah satu pengujian aktivitas antioksidan yang 

dilakukan yaitu uji DPPH. Metode uji DPPH didasarkan 

pada kemampuan antioksidan untuk menghambat radikal 

bebas dari DPPH. Penangkapan radikal hidrogen atau 

transfer elektron DPPH oleh senyawa antioksidan 

membuat DPPH berubah dari ungu tua menjadi kuning 

terang (Ilmiawati, 2012). Pada penelitian ini dilakukan 

identifikasi metabolit sekunder dan aktivitas antioksidan 

dari ekstrak etanol pucuk idat (Cratoxylum glaucum). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Preparasi Sampel 

 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan merupakan 

daun pucuk idat (Cratoxylum glaucum) dari Desa 

Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Sampel 

tersebut dikeringkan dan dihaluskan. Simplisia ini 

selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan dengan pelarut 

etanol 

 

Ekstraksi  

 

Proses eksrakasi yang dilakukan yaitu dengan metode 

maserasi. Serbuk kering daun pucuk idat (Cratoxylum 

glaucum) (65 gram) dimaserasi dengan pelarut etanol 

sebanyak 500 mL. Setelah itu dipisahkan antara filtrat 

dengan residu menggunakan corong büchner. Filtrat yang 

diperoleh dipekatkan yang selanjutnya dilakukan 

identifikasi metabolit sekunder (Dungir, 2012).  

 

Uji Aktivitas Antioksidan 

 

Aktivitas antioksidan diuji dengan dengan metode 

DPPH (2,2-difenil-1-pikril hidrazil). Ekstrak etanol pucuk 

idat (Cratoxylum glaucum) dibuat dalam variasi 

konsentrasi (1, 3, 5, 8, dan 10 μg/mL). Masing–masing 

konsentrasi dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 1 

mL dan ditambahkan larutan DPPH 100 μg/mL 1 mL 

serta metanol p.a. 2 mL. Selanjutnya larutan diinkubasi 

dalam suhu 37oC selama 30 menit dan diukur absorbansi 

pada panjang gelombang 516 nm menggunakan 

spektroskopi UV-Vis 1800 (Wijaya, 2014). Kontrol 

positif menggunakan vitamin C dengan konsentrasi 1, 3, 

5, 6, dan 8 μg/mL. Aktivitas antioksidan dinyatakan dalan 

IC50 dari hasil perhitungan inhibisi dari konsenrasi larutan 

sampel dengan rumus :  

%Inhibisi = [(Ablanko-Asampel)/Ablanko] x 100%      {1} 

 

 

HASIL DAN PEMBAHAASAN 

 

Spesies Cratoxylum glaucum merupakan salah satu 

tumbuhan semak atau pohon kecil. Penyebaran di 

Indonesia meliputi daerah Sumatera, Bangka, Belitung, 

dan Kepulauan Natuna. Di Bangka Cratoxylum glaucum 

dikenal dengan naman Pucuk Idat. Daun pucuk idat 

berbentuk bulat dengan ukutan 2-5 x 1,5-3 cm yang 

berwarna hijau diatasnya dan berwarna keabu-abuan 

dibawahnya (Wong 2007). Pada penelitian ini ekstraksi 

yang dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol. 

Penggunaan etanol yang bersifat semipolar harapannya 

dapat mengekstrak metabolit sekunder yang bersifat polar 

maupun non polar. Ekstrak tersebut yang selanjutnya 

dilakukan identifikasi metabolit sekunder dan uji aktivitas 

antioksidan  

Identifikasi metabolit sekunder ekstrak etanol 

Cratoxylum glaucum pada penelitian ini menggunakan 

beberapa metode uji. Identifikasi metabolit sekunder yang 

dilakukukan untuk menentukan secara kualitatif golongen 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak tersebut seperti 

alkaloid, tanin, flavonoid, saponin dan steroid. Hasil 

identifikasi metabolit sekunder ekstrak etanol Cratoxylum 

glaucum disajikan dalam Tabel 1 
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Tabel 1. Hasil identifikasi metabolit sekunder ekstrak 

etanol pucuk idat (Cratoxylum glaucum) 

 

Uji 
Metode 

Pengujian 
Hasil Ket. 

Alkaloid 

Mayer Terbentuk 

endapan putih 

kekuningan  

+ 

Wagner Terbentuk 

endapan coklat 
+ 

Tanin 

FeCl3 Terbentuk 

warna hijau atau 

hijau biru 

+ 

Flavonoid 
Uji Wilstater 

sianidin 

Terbentuk 

warna jingga. 
+ 

Saponin Uji Forth Tidak ada busa - 

Steroid 

Uji 

Liebermann- 

Burchard 

Terbentuk 

warna hijau tua + 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengujian 

alkaloid dengan metode Mayer dan Wagner menujukkan 

hasil uji positif dengan terbentuknya endapan putih 

kekuningan untuk uji Mayer dan terbentuk endapan coklat 

untuk Uji Wagner. Golongan senyawa tanin diketahui dari 

hasil uji FeCl3 yang menunjukkan terbentuk warna hijau 

atau hijau kebiruan  (Marlina 2005). Hal ini menunjukkan 

uji positif adanya senyawa tanin dari ekstrak etanol 

Cratoxylum glaucum. Sedangkan adanya senyawa 

flavonoid ditunjukkan dari hasil uji Wilstater Sianidin 

yang menujukkan hasil uji positif dengan terbentuknya 

warna jingga. Golongan senyawa steroid diidentifikasi 

dengan metode uji Liebermannn-Burchard, hasil uji ini 

menunjukkan uji positif dengan terbentuknya warna hijau 

tua. Sedangkan saponin dengan uji Forth yang 

menujukkan hasil negatif. Jadi, dari hasil identifikasi 

metabolit sekunder yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol Cratoxylum glaucum  mengandung 

golongan senyawa alkaloid, tanin, flavonoid dan steroid. 

Adanya senyawa tanin dan flvonoid ini dapat berpengruh 

terhadap aktivitas antioksidan.  

 

Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Pucuk Idat 

 

Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum dari 

DPPH 100 μg/mL penelitian ini yaitu 516 nm. Panjang 

gelombang ini yang dijadikan untuk pengukuran 

absorbansi sampel ekstrak dan vitamin C. Berdasarkan 

hasil pengkuran absorbansi sampel ekstrak etanol 

Cratoxylum glaucum dan vitamin C terhadap DPPH 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya konsentrasi 

sampel semakin turun absorbansi DPPH. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat aktivitas penghambatan 

radikal bebas dengan cara melepaskan atom hidrogen 

untuk bereaksi dengan radikal bebas DPPH yang 

ditunjukkan dengan memudarnya warna ungu DPPH. 

Hasil aktivitas antioksidan disajikan pada tabel 2. 

Kemampuan antioksidan tersebut diukur melalui IC50 

yang diturunkan dari persamaan linier antara inhibisi dan 

konsentrasi (gambar 1) 

 

 
 

Gambar 1. Kurva Hubungan Konsentrasi dengan % 

Inhibisi 

 

Kontrol positif  pada penelitian ini yaitu vitamin C 

yang mempunyai nilai IC50 sebesar 12,092 µg/mL. Jika di 

bandingkan dengan kontrol positif, aktivitas ekstrak 

etanol pucuk idat (Cratoxylum glaucum) mempunyai nilai 

IC50 yang lebih besar yaitu 31,658 µg/mL. Artinya 

vitamin C lebik aktif sebagai antioksidan jika 

dibandingkan dengan ekstrak etanol pucuk idat. Semakin 

kecil nilai IC50 berarti semakin kuat aktivitas 

antioksidannya. Menurut Charissa (2016) nilai IC50  

31,658 µg/mL dikatagorikan sebagai antioksidan yang 

kuat karena nilai IC50 < 50 µg/mL. Hal ini menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol pucuk idat dapat dijadikan sebagai 

antioksida alami untuk menangkal radikal bebas dalam 

tubuh  sehingga kedepannya dapat dijadikan sebagai 

formula sediaan obat herbal.

Tabel 2. Hasil pengujian antioksidan ekstrak etanol pucuk idat (Cratoxylum glaucum) 

 

Sampel 
Konsentrasi  

(µg/mL) 

Absorbansi 
% Inhibisi Persamaan Linier 

IC50 

(µg/mL) Blanko Sampel Uji 

Vitamin C 

1 

0,565 

0,524 7,257 

y = 4,0162x + 1,4899 

R² = 0,9815 
12,078 

3 0,501 11,327 

5 0,445 21,239 

6 0,421 25,487 
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8 0,370 34,513 

Ekstrak 

Etanol 

Cratoxylum 

glaucum 

1 

0,665 

0,64 2,290 
 

y = 1,5646x + 0,4672 

R² = 0,9658 

31,658 

3 0,62 5,344 

5 0,601 8,244 

8 0,581 11,298 

10 0,541 17,405 

 

Berdasarkan hasil identifikasi metabolit sekunder dan 

aktivitas antioksidan, maka nilai IC50 yang kuat ini 

disebabkan oleh adanya senyawa tanin dan flavonoid 

dalam ekstrak tersebut. Senyawa tanin dan flavonoid 

sangat baik sebagai senyawa antioksidan karena banyak 

mengandung gugus hidroksi fenol yang aktif sebagai 

penangkal radikal bebas. Akan tetapi pengujian 

antioksidan pada penelitian ini hanya pada esktrak kasar 

etanol pucuk idat, sehingga memungkinkan senyawa 

murni yang terkandung dalam pucuk idat memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan 

ekstrak kasarnya. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Ekstrak etanol pucuk idat (Cratoxylum glaucum) dari 

Pulau Bangka mempunyai kandungan metabolit sekunder 

alkaloid, tanin, flavonoid, dan steroid serta memiliki 

aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai IC50  31,658 

µg/mL (<50 µg/mL). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol pucuk idat dapat dijadikan sebagai antioksida alami 

untuk menangkal radikal bebas sehingga kedepannya 

dapat dijadikan sebagai formula sediaan obat herbal. 
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ABSTRACT: The clean water crisis becomes a world and Indonesia problem. One of the causes of the declining 

environment quality is the contamination of antibiotic. Potential used of antibiotics in hospitals causes residual antibiotics 

to be mixed in wastewater. Antibiotics are resistant and persistent in the aquatic environment even in small concentrations. 

Ciprofloxacin is one type of antibiotic that its use increases every year. Hospital wastewater treatment has not been 

designed for antibiotics, so it needs to develop alternative technologies to solve the problem. Membrane is one of the 

newest technologies in wastewater treatment. Membranes can be integrated between membrane types and between 

processing systems (Hybrid membrane). In this research, commercial membranes are used cellulose acetate (NF) and 

composite polyamid (RO). Scale experimental research laboratory capacity 300 L/day. The pressure operated is 80 psi 

with variation of Ciprofloxacin concentration 4, 5 and 10 ppm. Membrane performance variables are flux and rejection. 

The highest flux result in a solution of 4 ppm Ciprofloxacin NF 7.63 L/m2.jam and RO 6.10 L/m2.jam, 5 ppm at NF 7.46 

L/m2.jam and RO 5.65 L/m2.jam and 10 ppm at NF 7.46 L/m2.jam and RO 5.76 L/m2.jam. The highest rejection of Hybrid 

membrane systems (NF-RO) were 98.25%, 97.4% and 98.4%, respectively. Hybrid membrane (NF-RO) has a good 

performance and can significantly reduce the level of Ciprofloxacin antibiotics. 

 

Keywords: Antibiotic, Ciprofloxacin, Hybrid membrane, Nanofiltration, Reverse Osmosis 

 

ABSTRAK: Krisis air bersih menjadi permasalahan dunia dan Indonesia. Salah satu penyebab menurunnya kualitas 

lingkungan perarian adalah cemaran antibiotik. Potensi penggunaan antibiotik di rumah sakit menyebabkan sisa antibiotik 

akan tercampur dalam air limbah. Antibiotik bersifat resisten dan persisten di lingkungan perairan walaupun dalam 

konsentrasi kecil. Ciprofloxacin merupakan salah satu jenis antibiotik yang penggunaanya meningkat setiap tahun. 

Pengolahan air limbah rumah sakit belum didesain untuk antibiotik, sehingga perlu dikembangkan teknologi alternatif 

untuk mengatasinya. Membran merupakan salah satu teknologi terbaru dalam pengolahan air limbah. Membran dapat 

diintegrasikan baik antar jenis membran maupun antar sistem pengolahan (Hibrid membran). Membran komersil yang 

digunakan selulosa asetat (NF) dan komposit poliamid (RO). Skala penelitian eksperimen laboratorium kapasitas 300 

L/hari. Tekanan dioperasikan 80 psi dengan variasi konsentrasi Ciprofloxacin 4, 5 dan 10 ppm. Variabel kinerja membran 

yaitu fluks dan rejeksi. Hasil fluks tertinggi pada larutan 4 ppm Ciprofloxacin NF 7,63 L/m2.jam dan RO 6,10 L/m2.jam, 

5 ppm pada NF 7,46 L/m2.jam dan RO 5,65 L/m2.jam dan 10 ppm pada NF 7,46 L/m2.jam dan RO 5,76 L/m2.jam. Rejeksi 

tertinggi sistem Hibrid membran (NF-RO) masing-masing 98,25%, 97,4% dan 98,4%. Hibrid membran (NF-RO) 

memiliki kinerja yang baik dan mampu mengurangi kadar Ciprofloxacin antibiotik secara siginifikan. 

 

Kata Kunci: Antibiotik, Ciprofloxacin, Hibrid membran, Nanofiltrasi, Reverse osmosis 
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PENDAHULUAN 

 

Polutan yang memerlukan pengolahan lanjut 

mencakup berbagai bahan kimia buatan manusia 

(pestisida, kosmetik, produk perawatan rumah tangga dan 

obat-obatan) yang penggunaannya di seluruh dunia untuk 

memenuhi  kebutuhan masyarakat modern (Aamand et al., 

2014). Data yang dikeluarkan oleh organisasi dunia WWF 

dalam laporannya Toxic Chemical mengungkapkan 

bahwa antara tahun 1930 sampai 2000, produksi bahan 

kimia yang diakibatkan oleh kegiatan manusia meningkat 

dari 1 juta menjadi 400 juta/tahun. Aktivitas manusia 

telah mengakibatkan kontaminasi sumber daya air melalui 

mikropolutan biologis, seperti virus dan bakteri yang 

bersifat toksik (Sui et al., 2015). 

 Verlicchi et al. (2015) menyatakan bahwa beberapa 

jenis kontaminan pencemar lingkungan yang sangat 

memerlukan perhatian dan pengolahan lebih lanjut 

dikarenakan terbatasnya regulasi akibat karakteristik khas 

limbah yaitu Pharmaceuticals and personal care products 

(PPCPs). Evgenidou et al. (2015) menemukan 

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) 

bersama dengan penggunaan obat-obatan yang sudah 

dilarang berdampak terhadap polusi lingkungan biotik 

dan abiotik serta produk turunan dari transformasi obat-

obatan tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, 

teknologi dan efisiensi dalam mereduksi obat-obatan.  

Kegiatan rumah sakit akan menghasilkan residu obat-

obatan, salah satunya antibiotik. Antibiotik merupakan 

bagian yang terpenting dalam pengobatan pada saat ini, 

karena membantu mengobati infeksi pada manusia. 

Vasquez et al. (2015) menyatakan potensi pencemaran air 

limbah rumah sakit secara biologis dapat menyebabkan 

pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung terhadap 

kesehatan manusia. Air limbah yang berasal dari sarana 

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit mengandung 

bahan kimia dan obat-obatan yang bersifat karsinogenik 

dan genotoksik yang dapat menyebabkan penyakit kanker 

serta kelainan genetik (Sharma et al., 2015). 

Karakterteristik air limbah rumah sakit yang 

mengandung Pharmaceuticals and personal care 

products (PPCPs) salah satunya antibiotik sulit untuk 

dapat direduksi oleh sistem pengolahan air limbah rumah 

sakit (Rivera-utrilla et al., 2013). Senyawa antibiotik yang 

berada di lingkungan dalam jangka waktu tertentu secara 

terus-menerus dapat menyebabkan beberapa 

mikroorganisme patogen menjadi persisten dan bertahan 

di lingkungan karena sulit diurai secara alami (Akter et al., 

2012).  

Salah satu antibiotik yang ditemukan dalam efluen air 

limbah yaitu Ciprofloxacin. Hamjinda et al. (2015) 

menggunakan lokasi penelitian di Kota Bangkok, 

Thailand menemukan Ciprofloxacin. Mater et al. (2014) 

lokasi penelitian di Perancis menemukan Ciprofloxacin. 

Varela et al. (2014) melakukan penelitian di rumah sakit 

Portugal menemukan Ciprofloxacin, Santos et al. (2013) 

menemukan senyawa antibiotik seperti Ciprofloxacin 

dengan lokasi penelitian di Spanyol dan Kurniawan et al. 

(2017) menemukan Ciprofloxacin dengan menggunakan 

sampel air limbah rumah sakit di Palembang, Indonesia. 

Penggunaan antibiotik yang sangat tinggi di rumah 

sakit menyebabkan kemungkinan terjadinya unsafe action 

dan unsafe condition karena antibiotik tersebut dapat 

terbuang secara tidak sengaja ke dalam sistem 

pembuangan air limbah. Chonova et al. (2016) 

mengatakan bahwa IPAL yang dimiliki oleh rumah sakit 

tidak dirancang untuk mengolah limbah yang 

mengandung obat-obatan sehingga limbah yang 

dihasilkan oleh proses pengolahan akan mengandung 

kontaminan tersebut. Karakteristik khas yang 

mengandung berbagai jenis pencemar, maka menurut 

Gracia-Lor et al. (2012) yang melakukan suatu penelitian 

di Valencia, Spanyol maka pengolahan air limbah rumah 

sakit memerlukan teknologi khusus melalui teknik 

minimalisasi pengolahan air limbah melalui metode 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Teknologi membran merupakan suatu instalasi unit 

pengolahan air dengan pengembangan dan kemajuannya 

sangat baik. Teknologi membran banyak dilakukan dalam 

proses filtrasi air minum (Bodzek et al., 2012). Membran 

dapat diartikan sebagai proses pemisahan beberapa 

komponen dari aliran fluida, berfungsi sebagai pemisah 

yang sangat selektif diantara dua fasa dengan kemampuan 

menahan komponen tertentu. Membran berdasarkan 

ukuran partikel yang difiltrasi terbagi menjadi 

mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi dan reverse 

osmosis (Fane et al., 2011). 

Proses membran dengan menggunakan nanofiltrasi 

(NF) dan reverse osmosis (RO) semakin banyak 

digunakan untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. 

Sejumlah penelitian telah menunjukkan kemampuan NF-

RO untuk menghilangkan air limbah dengan kandungan 

kontaminan organik dan anorganik termasuk limbah 

farmasi (Dolar et al., 2013). Frederic dan Yves (2014) 

dalam penelitiannya mengenai air limbah rumah sakit 

berpendapat bahwa perlu dikembangkan penggunaan 

teknologi terbaru instalasi pengolahan air limbah rumah 

sakit untuk mengganti teknologi saat ini karena masih 

ditemukannya beberapa senyawa mikropolutan setelah 

melewati proses pengolahan limbah.   

Teknologi membran dapat menjadi solusi dalam 

proses pengolahan air limbah rumah sakit, seiring dengan 

perkembangannya proses membran dapat 

dikombinasikan (Hybrid membrane) dengan metode 

membran nanofiltrasi dan reverse osmosis (Singh, 2015). 

Proses nanofiltrasi yang dikombinasikan dengan reverse 
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osmosis dapat memisahkan komponen pengotor yang 

memiliki karakteristik mengandung residu obat-obatan, 

sebesar 94%-100% (Dolar et al., 2012). Hibrid membran 

nanofiltrasi dan reverse osmosis merupakan teknologi 

membran yang terkini dan belum banyak dimanfaatkan 

dalam pengolahan air limbah rumah sakit. 

Perancangan Hybrid membrane dalam penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Beier et al., 

(2010) yang membuat perancangan pengolahan air limbah 

rumah sakit kapasitas 250 L/hari, dengan pretraeatmen 

Membrane Bioreactor (MBR) dan two stage-

Nanofiltration (NF) komersil dan one stage-reverse 

osmosis (RO) komersil, tipe aliran cross flow, high 

pressure 60 bar. Perancangan yang dilakukan Dolar et. al., 

(2012) kapasitas 700 L/hari menggunakan pra perlakuan 

Koagulasi FeCl3 two stage-Nanofiltration (NF) 

Dow/FilmTec NF270 dan NF90 Polyamide dan one 

stage-reverse osmosis (RO) extra low-energy 

Dow/FilmTec XLE Polyamide, tipe aliran cross flow. 

Walaupun berbeda akan tetapi tujuan yang ingin dicapai 

dari kedua penelitian tersebut sama yaitu melihat kinerja 

dari membran NF-RO dalam mengurangi Antibiotik 

dalam air limbah rumah sakit khususnya Ciprofloxacin. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sampel dan Bahan 

 

Sampe air yang digunakan dalam larutan umpan 

adalah larutan Ciprofloxacin dengan konsentrasi 4, 5 dan 

10 ppm dengan standar dari PT. Dexa Medica. Analisis 

kuantitatif Ciprofloxacin menggunakann HPLC 

Empower 3 Alliance Waters C 2695 dilengkapi dengan 

Detector UV/Vis 2489 Waters dengan kolom C18 Sunfire 

100A 5µm 4,6 mm x 150 mm (186002559) menggunakan 

perbandingan fase gerak : (buffer posfat 0,025 M + TEA 

0,05 % ditambahkan pH dengan asam posfat sampai pH 

3 ) + acetonitril (80 : 20) dan kondisi operasional flow rate 

1 mL/menit, panjang gelombang 278 nm. 

 

Instrumentasi 

 

Terdapat 2 peralatan utama dalam penelitian ini 

menggunakan membran komersil NF dan RO dengan luas 

permukaan membran (A = 2,946 m2) yang dilengkapi 

oleh housing membran. Membran nanofiltrasi dengan 

spesifikasi British portacle, Ceramic, Tubular Device, 

Standard 2 x 10 inch Water Quality USA. Membran 

reverse osmosis Model CSM Lenntech Tipe RE 2012–

100, 25 0C, type Thin-Film Composite, Material 

Polyamide (PA), Element Configuration Spiral Wound. 

 

Eksperimen 

 

Hibrid membran rancangan dengan kapasitas 300 

L/hari dilengkapi dengan Tanki Penampungan Awal, 

Pressure Gauge, dan Flow Meter dilengkapi pipa jenis 

Polyurethane Tube dengan ukuran 3/8 mm. Sistem juga 

dilengkapi dengan filter 5 micron (DAI-05) dan 1 micron 

(DAI-01) Water Quality USA Design, Granular Activated 

Carbon (GAC), Carbon Block Filter (CTO). Gambar 1 

menunjukkan rancangan yang dibuat pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Experiment Set Up Hybrid membrane (1.Inlet 

tank; 2. Pump; 3. Filter 5 micron; 4. Filter 1 micron; 5. 

GAC; 6. CTO; 7. PG; 8. Flow meter 9. Pompa; 10. NF; 

11. PG; 12. Flow Meter; 13. RO; 14. Anti flow; 15. PG; 

16. Flow meter; 17. Post Carbon; 18;19;20;21 Outlet 

Tank) 

 

Umpan dialirkan pada sistem hibrid dengan tekanan 

makismal 80 psi dan dilakukan analisis dan rejeksi setelah 

30, 60, 90, 120 menit. Analisis rejeksi membran dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan membran dalam 

mengurangi kadar Ciprofloxacin dalam air limbah rumah 

sakit dapat menghitung nilai flux dan rejeksi 

menggunakan persamaan : 

 

       Jv = V/
V

A x t
     (1)  

 

Keterangan : Jv = fluks (ml/cm2.det), V = volume permeat 

(ml), A = luas permukaan membran (cm2), t = waktu 

(detik).  

 

      
Cf

Cp
R 1              (2) 

Keterangan : R = Rejeksi (%), Cp = Konsentrasi permeat, 

Cf = Konsentrasi feed (umpan) . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Fluks 

 

Analisis fluks membran digunakan untuk mengetahui 

kinerja membran dalam melewatkan umpan dalam 

volume tertentu. Pada tiap membran semakin besar 

tekanan yang dioperasikan maka akan berbanding lurus 

dengan nilai fluks dari membran tersebut. Umpan larutan 

Ciprofloxacin dialirkan ke dalam blok membran dan 
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dioperasikan pada tekanan 80 psi dan waktu yang 

bervariasi (per 30 menit selama 2 jam). Hasil analisis 

fluks membran (Tabel 1) dengan menggunakan larutan 

Ciprofloxacin menghasilkan nilai fluks NF 6,78-8,14 

L/m2.jam dan RO 5-6,1 L/m2.jam dengan konsentrasi 

yang digunakan pada tekanan tetap 80 psi.  

 

Tabel 1. Fluks Hibrid Membran 

 

CIP 

 (ppm) 

A  

(m2) 

t 

(jam) 

Fluks NF 

(L/m2.jam) 

Fluks RO 

(L/m2.jam) 

4 

 

 

2,946 

0,5 8,14 6,10 

1 7,80 5,93 

1,5 7,69 5,76 

2 7,63 5,65 

5 

 

 

0,5 7,46 5,76 

1 7,12 5,43 

1,5 7,24 5,47 

2 7,12 5,46 

 

10 

 

 

0,5 7,46 5,76 

1 7,12 5,09 

1,5 6,78 5,20 

2 6,78 5,09 

 

Pada tekanan yang lebih tinggi maka feed larutan akan 

lebih kuat dalam melintasi pori membran sehingga 

menghasilkan nilai fluks yang juga semikin tinggi. Pola 

penurunan fluks terjadi seiring dengan lamanya waktu 

proses, akan tetapi kecendrungan perbedaan nilai fluks 

tidak terlalu signifikan walaupun konsentrasi dari larutan 

Ciprofloxacin dirubah.  

Semakin lama proses dilakukan maka akan terjadi 

penurunan nilai fluks secara linier, penurunan fluks 

permeat dapat terjadi karena naik dan turunnya tekanan 

(∆P) dan waktu operasi yang digunakan (Nasir et al., 

2013). Larutan ciprofloxacin  yang digunakan terdiri dari 

aquadest sebagai solvent dan ciprofloxacin (Dexa 

Medica) sebagai solute yang sudah dihomogenkan dengan 

kandungan impurities yang sedikit sehingga kondisi 

proses dapat berjalan dengan baik dan mempengaruhi 

volume permeat dan kemampuan pori membran. 

Volume permeat menjadi salah satu variabel penting 

dalam analisis fluks membran, sehingga pengaruhnya 

terhadap perubahan nilai fluks akan sangat signifikan 

karena banyaknya kontaminan yang melalui pori 

membran sebagai penyebab terjadinya fouling secara 

bertahap. Pembersihan filter secara teratur dapat 

dilakukan untuk mencegah penurunan nilai fluks karena 

adanya solute yang tertahan oleh filter membran dan akan 

terakumulasi pada permukaan pori.  

 

Rejeksi 

 

Rejeksi membran dilakukan untuk mengetahui kinerja 

membran dalam menghilangkan suatu kontaminan yang 

terdapat dalam umpan/feed. Penelitian ini menggunakan 

2 jenis membran komersil yaitu NF Cellulose acetate dan 

RO Composite Polyamide. Proses berlangsung 2 jam pada 

tekanan 80 psi dengan perhitungan kadar Ciprofloxacin 

dilakukan setiap 30 menit (Tabel 2). 

Penggunaan tekanan maksimal 80 psi pada proses 

menyebabkan peningkatkan persentase rejeksi pada NF, 

akan tetapi tidak meningkatkan presentase rejeksi pada 

RO. Fenomena ini yang menyebabkan rejeksi terbaik  

sistem NF-RO 98,4% yang menggunakan feed water 

dengan kualitas tinggi lebih rendah dari rejeksi 

menggunakan sampel air limbah. Faktor berikutnya 

adalah masa pakai membran yang sudah mengalami 

penurunan akibat mulai tersumbatnya pori membran dari 

tahapan proses sebelumnya walaupun sudah dilakukan 

backwash untuk meningkatkan kinerja. 

Hasil penelitian dengan menggunakan larutan 

Ciprofloxacin sebagai umpan menunjukkan kemampuan 

kinerja Hibrid membran pada hasil akhir sangat baik 

karena semua tahapan proses mampu merejeksi kadar 

Ciprofloxacin EC50 ≤ 1 ppm, senada dengan penggunaan 

antibiotik air limbah rumah sakit sebagai umpan pada 

proses sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

mulai terjadinya fouling sehingga akan menurunkan nilai 

fluks dan rejeksi secara bertahap. 

Mekanisme kerja rejeksi yang terjadi dalam proses 

membran adalah adsoprsi fisik yang terjadi dikarenakan 

gaya. Menurut Baker (2004) dalam proses adsorpsi fisika, 

gaya tarik-menarik antar molekul fluida dengan molekul 

pada permukaan padatan (membran) lebih kecil dari pada 

gaya tarik menarik antar molekul fluida tersebut sehingga 

gaya tarik-menarik antara CIP dengan permukaan 

membran relatif kecil. CIP tidak beriinteraksi kuat dengan 

permukaan membran sehingga molekul CIP dapat 

bergerak dari suatu bagian permukaan ke permukaan 

lainnya dan pada permukaan yang ditinggalkan oleh CIP 

dapat digantikan oleh CIP lainnya. Adsorpsi fisik 

berbanding lurus dengan polarisasi konsentrasi. 

Proses adsoprsi fisika tersebut menunjukkan terjadi 

interaksi antar molekul dalam proses rejeksi membran, 

dalam hal ini CIP (non polar) dengan NF cellulose acetate 

(polar) dan RO composite polyamide (polar). Akan tetapi 

interaksi molekul terjadi hanya diantara cellulose acetate 

dengan CIP dikarenakan cellulose acetate juga memiliki 

sifat non polar untuk berinteraksi dengan CIP. Interaksi 

antar molekul tidak mengakibatkan terbentuknya 

senyawa baru karena molekul-molekul tidak bereaksi. 

 

Tabel 2. Rejeksi Hibrid Membran 
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t  

(jam) 

Cf 

(ppm) 

Cp 

(ppm) 

R 

 (%) 

R 

Sistem (%) 

0,5 4,00 2,05 48,56 
98,25 

0,5 2,05 0,07 96,38 

1 4,00 2,04 48,79 
98,25 

1 2,04 0,07 96,35 

1,5 4,00 2,15 46,00 
98 

1,5 2,16 0,08 96,27 

2 4,00 2,22 44,41 
98 

2 2,22 0,08 96,13 

0,5 5,00 2,40 51,93 
97,4 

0,5 2,40 0,13 94,55 

1 5,00 2,46 50,72 
97,4 

1 2,46 0,13 94,60 

1,5 5,00 2,48 50,25 
97,4 

1,5 2,48 0,13 94,45 

2 5,00 2,50 49,82 
97 

2 2,50 0,15 93,90 

0,5 10,00 4,98 50,13 
98,4 

0,5 4,98 0,16 96,75 

1 10,00 5,01 49,82 
98,4 

1 5,01 0,16 96,73 

1,5 10,00 5,01 49,86 
98,3 

1,5 5,01 0,17 96,49 

2 10,00 5,02 49,78 
98 

2 5,02 0,20 95,99 

 

 

KESIMPULAN 

 

Ciprofloxacin larut sedikit dalam air limbah rumah 

sakit sebagai antibiotik yang harus dikurangi 

konsentrasinya sebelum lepas ke lingkungan. Hibrid 

membran proses (NF-RO) mampu mengurangi larutan  

Ciprofloxacin secara maksimal sebesar 98,40 % pada 

Kondisi Tekanan 80 psi dan berbagai konsentrasi larutan 

sehingga bias diaplikasikan dalam rangka mewujudkan 

Green Hospital. 
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ABSTRAK: Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dari bahan mentah terbaharukan selain bahan 

bakar diesel dari minyak bumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu reaksi dan 

kecepatan pengadukan pada pembuatan biodiesel dari lemak ayam terhadap konversi dan karakteristik 

biodiesel dengan katalis kapur tohor dan proses transesterifikasi. Variabel kontrol yang digunakan adalah 

bahan baku yang digunakan berupa lemak ayam yang diambil dari limbah pedagang ayam potong dipasar 

Indralaya, Ogan Ilir, temperatur reaksi 60oC, rasio perbandingan minyak ayam dan metanol adalah 1:6. 

Variasi waktu reaksi yang digunakan 20 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, dan 150 menit. Dan variasi 

kecepatan pengadukan 500 rpm, 750 rpm, 1000 rpm, 1250 rpm, dan 1500 rpm. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa waktu reaksi 75 menit dan kecepatan pengadukan 750 rpm menghasilkan konversi 

tertinggi yaitu 89,47%, dengan densitas 0,868 gr/cm3, viskositas kinematik 5,7057 cSt, titik nyala 205 oC, 

angka setana 105,8 dan karakteristik bioiesel tersebut memenuhi standar mutu bioiesel berdasarkan SNI 

No.04-7182-2006. 

Kata Kunci: Biodiesel, lemak ayam, kapur tohor, transesterifikasi. 

 

ABSTRACT: Biodiesel is an alternative fuel from renewable raw materials other than diesel fuel from 

petroleum. This research aims to investigate the influence of reaction time and stirring speed of making 

biodiesel from chicken fat to converse and characterize the biodiesel with a quicklime catalyst 

transesterification process. The raw materials used in this research in the form of chicken fat taken from 

the waste merchant market broilers in Indralaya, Ogan Ilir. Temperature of reaction is 60°C, the ratio of 

chicken fat oil and methanol is 1:6. Variations of reaction time are 20 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 

minutes and 150 minutes. The variations in stirring speed are 500 rpm, 750 rpm, 1000 rpm, 1250 rpm and 

1500 rpm. The results showed that the reaction time in 75 minutes with the stirring speed of 750 rpm has 

produced the highest conversion that is 89.47%, with the density of 0.868 g/cm3, kinematic viscosity is 

5.7057 cSt, flash point is 205°C, and 105.8 cetane number, the characteristics of the biodiesel produced 

has met the quality standards based on ISO No.04-7182-2006. 

Keywords: Biodiesel, fat chicken oil, calcium oxide, transesterification. 
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PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pola 

kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan 

mengakibatkan kebutuhan energi semakin meningkat, 

serta kebutuhan sarana transportasi dan aktivitas industri 

yang berakibat pada peningkatan kebutuhan dan 

konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Sehingga 

kersediaan energi khususnya bahan bakar fosil yang tidak 

dapat diperbaharui semakin menipis, bahkan diperkirakan 

semakin lama akan habis. 

Indonesia terancam mengalami krisis energi dalam 

beberapa tahun mendatang. Penyebabnya adalah terjadi 

kesenjangan antara permintaan energi yang tinggi dan 

pasokan produksi minyak di dalam negeri. Pada 2015 

Indonesia kekurangan pasokan minyak dan gas 2,4-2,5 

juta barrel per hari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

energi nasional melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 5 tahun 2006 tentang pengembangan 

sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar 

minyak. Secara umum, jenis bahan bakar alternatif dari 

bahan nabati tersebut dinamakan biodiesel (bahan bakar 

pengganti solar) dan bioetanol (bahan bakar pengganti 

bensin). 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dari bahan 

mentah terbaharukan (renewable) selain bahan bakar 

diesel dari minyak bumi. Produksi biodiesel yang 

dikembangkan umumnya dibuat dari minyak tumbuhan 

(minyak kedelai, canola oil, crude palm oil), lemak 

hewani (beef talow, lard, lemak ayam, lemak sapi) dan 

bahkan dari minyak goreng bekas. Proses yang biasa 

digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah 

transesterifikasi.  

Lemak ayam dipasar Indralaya, Ogan Ilir merupakan 

salah satu limbah dari penjual ayam potong. Kandungan 

lemak ayam sekitar  10% berat, dan lemak ayam belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan sering dibuang 

sebagai limbah. Oleh karena itu, lemak ayam dapat 

digunakan sebagai bahan baku biodiesel untuk 

menanggulangi pencemaan lingkungan serta menunjang 

ketahanan energi. Katalis berupa kapur tohor adalah hasil 

kalsinasi batu kapur yang harganya cukup murah. 

Diantara oksida alkali, kalsium oksida (CaO) banyak 

digunakan untuk transesterifikasi karena memiliki 

kekuatan basa yang tinggi, ramah lingkungan, kelarutan 

rendah dalam metanol dan dapat disintesis dari sumber 

yang murah seperti batu kapur, kalsium hidroksida, batu 

gamping, dll. (Zabeti et al, 2009).  

 

Biodiesel 

Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang 

terbuat dari sumberdaya hayati yang berupa minyak 

lemak nabati atau lemak hewani yang telah digunakan 

sebagai alternatif atau dicampur dengan minyak solar di 

mobil dan armada industri dengan mesin diesel.  

Biodiesel harus mempunyai kemiripan sifat fisik dan 

kimia dengan solar agar dapat digunakan sebagai 

pengganti solar. Salah satu sifat fisik yang penting adalah 

viskositas. Perbandingan sifat fisik dan sifat kimia 

biodiesel dengan minyak solar disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.   Perbandingan sifat fisik dan kimia biodiesel dan 

solar 

 

Sifat fisik / 

kimia 
Biodiesel Solar 

Komposisi Ester alkil Hidrokarbon 

Densitas, g/ml 0,8624 0,8750 

Viskositas, cSt 5,55 4,6 

Titik kilat, oC 172 98 

Angka setana 62,4 53 

Energi yang 

dihasilkan 

40,1 MJ/kg 45,3 MJ/kg 

(Internasional Biodiesel 2001) 

Dibandingkan dengan minyak solar, biodiesel 

mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan utamanya 

adalah emisi pembakarannya yang ramah lingkungan 

karena mudah diserap kembali oleh tumbuhan dan tidak 

mengandung SOx. Jika dibandingkan dengan solar, 

biodiesel memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a) Memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin 

karena termasuk kelompok minyak tidak mengering 

(non-drying oil) 

b) Mampu mengeliminasi efek rumah kaca 

c) Salah satu renewable energy (energi terbarukan) 

karena terbuat dari bahan alam yang dapat diperbarui 

sehingga kontinuitas ketersediaan bahan baku dapat 

terjamin 

d) Meningkatkan independensi suplai bahan bakar 

karena dapat diproduksi secara lokal. 

e) Keuntungan pada segi lingkungan dari biodiesel 

dibandingkan dengan solar yaitu: 

1. Bahan  bakar  ramah lingkungan karena 

menghasilkan emisi gas buang lebih baik yaitu 

free sulphur (bebas sulfur), smoke number 

(bilangan asap) rendah dan angka setana cetane 

number lebih tinggi (>60) sehingga efisiensi 

pembakarannya lebih baik; 
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2. Biodiesel mengandung aroma hidrokarbon yang 

lebih sedikit; 

3. Biodiesel mengurangi emisi CO kira-kira 50 % 

dan CO2 sebesar 78 % di dalam neto lifecycle 

karena emisi biodiesel yang berupa karbon 

didaur ulang dari karbon yang sudah ada di 

atmosfir; 

4. Pembakarannya terbakar sempurna (clean 

burning) hingga tidak menghasilkan racun dan 

dapat terurai. 

Berdasarakan Standar Nasional Indonesia (SNI), berikut 

standar mutu biodiesel: 

Tabel 2. Standar SNI untuk Biodiesel SNI 7182:2012 

 

No. Parameter Satuan Nilai 

1. 
Massa jenis pada 

40oC 
kg/m3 850-890 

2. 

Viskositas 

kinematik pada 

40oC 

mm2/s 

(cSt) 
2,3-6,0 

3. Angkat Setana - min. 51 

4. Titik nyala oC min. 100 

5. Tutik kabut oC min. 18 

6. Air dan sedimen %-vol  maks. 0,05 

7. Abu tersulfatkan %-massa maks. 0,02 

8. Belerang mg/kg maks. 100 

9. Fosfor mg/kg maks. 10 

10. Angka asam mg-KOH/g maks. 0,6 

11. Gliserol bebas %-massa maks. 0,02 

12. Gliserol total %-massa maks. 0,24 

(Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral Republik Indonesia 2013) 

 

Proses Transesterifikasi 

Reaksi transesterifikasi sering disebut reaksi 

alkoholisis, yaitu reaksi antara trigliserida dengan alkohol 

menghasilkan ester dan gliserin. Alkohol yang sering 

digunakan adalah metanol, etanol, dan isopropanol. 

Berikut ini adalah tahap-tahap reaksi transesterifikasi: 

 

Trigliserida         3(alkohol)             gliserin              3 (ester) 

Trigliserida bereaksi dengan alkohol membentuk ester 

dan gliserin. Kedua produk dari reaksi ini membentuk dua 

fasa yang bertingkat sehingga mudah dipisahkan. Fasa 

gliserin terletak dibawah dan fasa ester alkil diatas. Ester 

dapat dimurnikan lebih lanjut untuk memperoleh 

biodiesel yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, sedangkan gliserin dimurnikan sebagai 

produk samping pembuatan biodiesel. Gliserin 

merupakan senyawa penting dalam industri. Gliserin 

digunakan sebagai pelarut, bahan kosmetik, sabun cair, 

dan lain-lain.  

Lemak Hewani 

Salah satu dari pembuatan biodiesel dapat dilakukan 

dengan menggunakan lemak hewan, seperti lemak sapi 

yang memiliki harga yang murah dan sering tidak 

dikonsumsi lagi, sedangkan tingkat konsumsi daging sapi 

di Indonesia nomor dua setelah daging ayam dilihat dari 

konsumsi daging menurut jenis daging per kapita. Lemak 

ayam dapat disimpan untuk waktu reaksi yang lama tanpa 

perlu pencegahan dan disimpan dalam tempat kedap 

udara untuk mencegah terjadinya oksidasi (Affandi et al. 

2013). Asam lemak merupakan asam organik  

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang 

karakteristik lemak hewani (ayam, sapi dan babi) hasil 

analisa FTIR dan GCMS, maka pada tabel di bawah ini 

dapat dilihat komposisi asam lemak pada lemak ayam. 

Tabel 3. Komposisi asam lemak pada lemak ayam 

(Hermanto dan Muawanah 2008) 

Metanol 

Metanol juga dikenal sebagai metil alkohol, wood 

alcohol atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus 

kimia CH3OH. Ia merupakan bentuk alkohol paling 

sederhana. Pada keadaan atmosfer ia berbentuk cairan 

yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah 

terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih 

ringan daripada etanol). metanol digunakan sebagai bahan 

pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai 

bahan additif bagi etanol industri.  

Asam Lemak 
Persentase  

Asam Lemak (%) 

Asam Kaprilat C8:0 Td 

Asam Kaprat C10:0 Td 

Asam Laurat C12:0 Td 

Asam Misirat C14:0 0,74 

Asam Palmitoetat C16:1 7,01 

Asam Palmiat C16:0 27,24 

Asam Margarta C17:0 Td 

Asam Linoleat C18:2 16,36 

Asam Oleat C18:1 38,35 

Asam Stearat C18:0 5,56 

Asam Arakidonat C20:4 0,87 

Asam Eikosenat C20:1 0,41 

Asam Arakat C20:0 Td 
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 Untuk membuat biodiesel, ester dalam minyak nabati 

perlu dipisahkan dengan gliserol. Ester tersebut 

merupakan bahan bakar penyusun biodiesel. Selama 

proses transesterifikasi, komponen gliserol dari minyak 

nabati digantikan oleh metanol. Metanol adalah alkohol 

yang dapat dibuat dari batubara, gas alam, atau kayu. 

Sifat fisik: 

a) Freezing point/melting point  : -98oC 

b) Boiling point (760mmHg)   : 64.7oC 

c) Flash point    : 11oC 

d) Viscocity (20oC)    : 0,55 Cp 

Sifat kimia: 

a) Rumus molekul  : CH3OH 

b) Berat molekul  : 32.04 g mol-1 

c) Solubility  : miscible 

d) Bersifat polar 

Katalis Kapur Tohor (CaO) 

Salah satu kegunaan kapur mentah atau kapur tohor 

(CaO) adalah sebagai katalis basa dalam produksi 

biodiesel. Liu dkk (2008) melaporkan pemanfaatan CaO 

untuk transesterifikasi minyak kedelai dengan methanol 

menghasilkan Yield biodiesel 95% dalam waktu 3 jam 

pada suhu 65oC dan 8% katalis CaO. Kapur tohor atau 

dikenal dengan nama kimia Kalsium Oksida (CaO) adalah 

hasil pembakaran kapur mentah (Kalsium Karbonat atau 

CaCO3) pada suhu kurang lebih 900°C jika disiram 

dengan air maka kapur tohor akan menghasilkan panas 

dan berubah menjadi kapur padam (Kalsium Hidroksida 

atau Ca(OH2)). Saat kapur tohor disiram dengan air 

terjadi reaksi: 

 

CaO (s) + H2O (l) ↔ Ca(OH)2 (aq) 

(ΔHr = -63,7 kJ/mol dari CaO) 

 

Nama IUPAC kapur tohor ialah Kalsium oksida, nama 

lainnya Kapur mentah, kapur bakar, kapur tohor. Adapun 

sifat-sifatnya adalah: 

Sifat fisik dan kimia Kapur Tohor 

a) Rumus Molekul : CaO 

b) Massa Molar  : 56,0774 gr/mol 

c) Penampilan  : serbuk putih/kuning /coklat 

pucat 

d) Bau   : tidak berbau 

e) Densitas  : 3,34 gr/cm3 

f) Titik Lebur  : 2613°C, 2886 K, 4375°F 

g) Titik Didih  : 2850°C, 3123 K (100 hPa) 

h) Kelarutan dalam air   : 1,19 gr/liter (25°C), 

0,57 gr/liter (100°C). 

i) Kelarutan dalam asam  : larut (juga didalam 

gliserol, larutan gula) 

j) Kelarutan dalam methanol  : tidak larut (juga 

didalam dietil eter, n-Oktanol) 

k) Keasaman (pKa)   12,8 

l) Entropi molar standar So
298  : 40 J·mol-1·K−1 

m) Entalpi pembentukan standar ΔfH
o298: −635 

kJ·mol−1 

n) Titik nyala    : Tidak terbakar 

 

Pengaruh Waktu Reaksi dan Kecepatan Pengadukan 

 

Proses transesterifikasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor penting, antara lain: 

1.  Waktu Reaksi 

Waktu reaksi berbanding lurus dengan produk 

yang dihasilkan. Semakin lama waktu reaksi semakin 

banyak produk yang dihasilkan karena keadaan ini akan 

memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul 

reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun 

setelah kesetimbangan tercapai tambahan waktu reaksi 

tidak mempengaruhi reaksi, melainkan dapat 

menyebabkan produk berkurang karena adanya reaksi 

balik, yaitu metil ester terbentuk menjadi trigliserida 

(Affandi et al. 2013).  

2.  Kecepatan Pengadukan  

Proses pengadukan dapat meningkatkan 

pergerakan partikel materi. Dengan meningkatnya 

pergerakan partikel materi, maka peristiwa tumbukan 

dan kontak antarpartikel materi pun akan makin 

sering. Dengan begitu, reaksi kimia akan berlangsung 

makin cepat. Oleh karena itu, agar reaksi kimia 

berlangsung lebih cepat, maka zat-zat yang bereaksi 

memerlukan pengadukan. 

 

Parameter Spesifikasi Biodiesel 

 

1. Cetane number 

Pada solar atau bahan bakar untuk mesin diesel 

dikenal nilai setane/cetane number. Nilai cetane adalah 

kemampuan suatu bahan bakar untuk mempersingkat 

delay ignition (penundaan pembakaran). Delay ignition 

adalah jarak waktu antara pemasukan/injeksi bahan 

bakar oleh injektor dengan dimulainya bahan bakar 

tersebut terbakar. Angka setana juga dapat diartikan 

kemampuan bahan bakar untuk menyala dengan cepat 

setelah diinjeksi. 

Secara umum, biodiesel memiliki angka cetane 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Biodiesel 

pada memiliki angka cetane minimal 51, sedangkan 

bahan bakar diesel no. 2 memiliki angka cetane 47 – 55. 

Panjangnya rantai hidrokarbon yang terdapat pada ester 

(fatty acid alkyl ester, misalnya) menyebabkan 
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tingginya angka cetane biodiesel dibandingkan dengan 

solar (Knothe 2005). 

2. Titik Nyala (flash point) 

Titik nyala adalah suhu dimana uap yang ada di 

atas minyak dapat menyala sementara atau akan 

meledek seketika kalau ada api. Analisa titik nyala 

digunakan untuk menunjukkan indikasi jarak didih, 

dimana dibawah suhu tersebut minyak akan aman tanpa 

adanya bahaya api. Alat yang digunakan untuk analisa 

titik nyala diantaranya open cup & phensky Marten. 

Minyak dipanaskan dengan kecepatan 2-10oF per 

menit. Setiap pemeriksaan, nyala api diberikan ke uap 

minyak selama interval waktu 30 detik kemudian 

suhunya dicatat. (Fasya 1998)  

3. Viskositas 

Merupakan ukuran ketahanan terhadap aliran. 

Tujuan analisa viskoitas adalah mengetahui kekentalan 

minyak pada suhu tertentu sehingga minyak dapat 

dialirkan pada suhu tersebut. Peralatan yang digunakan 

untuk pengukuran viskositas diantarnya saybold 

universal viscosity dan saybold furol viscosity. Analisa 

viskositas dilakukan dengan mencatat lama waktu 

pengaliran sebuah minyak dalam sebuah wadah pada 

volume tertentu melalui lubang (office) tertentu dan 

pada suhu tertentu. Angka viskositas digunakan untuk 

menentukan nilai index viskositas. Angka index 

viskositas menunjukkan perubahan nilai viskositas 

akibat perubahan suhu. Jika angka index viskositas 

tinggi maka viskositasnya relative tidak berubah 

terhadap perubahan suhu. Jika angka index viskositas 

rendah maka viskositasnya sangat dipengaruhi oleh 

perubahan suhu. (Fasya 1998). 

4.  Densitas 

Parameter seperti densitas minyak atau metil ester 

(biodiesel) dipengaruhi panjang rantai asam lemak, 

ketidakjenuhan, dan temperatur lingkungan. Seperti 

halnya viskositas, semakin panjang rantai asam lemak, 

maka densitas akan semakin meningkat. 

Ketidakjenuhan juga mempengaruhi densitas, dimana 

semakin banyak jumlah ikatan rangkap yang terdapat 

dalam produk akan terjadi penurunan densitas. 

Biodiesel hams stabil pada suhu rendah. Semakin 

rendah suhu, maka densitas biodiesel akan semakin 

tinggi dan begitu juga sebaliknya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisa dan 

Instrumentasi dan Grha Pertamina Universitas Sriwijaya 

pada 03 Oktober 2016-20 November 2016. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

transesterifikasi. 

Variabel Yang Diteliti  

1. Variabel  tetap adalah rasio lemak ayam : metanol = 

1 :6, jumlah katalis 6% berat minyak dari lemak 

ayam. 

2. Variabel berubah terdiri dari waktu reaksi dan 

kecepatan pengadukan. 

 

Alat dan Bahan 

 

Alat 

1. Labu leher tiga 

2. Magnetic stirer 

3. Furnace 

4. Hot Plate 

5. Kondenser 

6. Termometer 

7. Pompa  

8. Statif dan klem 

9. Buret 

10. Corong pemisah 

11. Kertas saring 

12. Alat-alat gelas (beaker gelas, gelas ukur, 

erlenmeyer, batang pengaduk, dll) 

13. pH indikator 

14. Ayakan/Screening 

15. Kompor 

16. Neraca analitik 

17. Alat ukur waktu/jam 

18. Mortar 

19. Piknometer 

20. Cawan porselen 

21. Corong buchner 

Bahan 

1. Lemak ayam 

2. Metanol 

3. Katalis CaO 

4. NaOH 

5. Indikator PP 

6. Aquadest 
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Gambar 1. Diagram prosedur penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pengujian Nilai Asam Lemak Bebas 

 

Bahan baku pembuatan biodiesel dari lemak ayam 

yang dicairkan harus dilakukan uji asam lemak bebas 

sebelum dilakukan reaksi transesterifikasi. Hal ini 

dikarenakan jika nilai asam lemak bebas melebihi 5% 

maka harus dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu 

sedangkan jika nilai asam lemak bebas kurang dari 5% 

maka dapat langsung melalui proses transesterifikasi 

(Setiawati et al. 2012). Nilai asam lemak bebas yang 

tinggi dapat menganggu jalannya proses transesterifikasi 

Proses transesterifikasi dapat dilakukan tanpa melalui 

reaksi esterifikasi terlebih dahulu karena minyak dari 

lemak ayam mengandung nilai asam lemak bebas sebesar 

2,17%. 

 

Hasil Kalsinasi Katalis CaO dari Kapur Mentah 

 

Pembentukan CaO dari kalsinasi kapur mentah dapat 

dilihat dari perubahan berat sampel sebelum dan sesudah 

kalsinasi. Dapat diasumsikan perubahan berat sampel 

terjadi karena pelepasan CO2 dari molekul CaCO3. Mula-

mula sampel kapur mentah memiliki massa 146,9026 

gram. Setelah dilakukan kalsinasi pada suhu 900oC 

selama 5 jam, massa sampel menjadi 121,6752 gram.  

 

Reaksi Transesterifikasi 

 

Reaksi transesterfikasi dilakukan dengan variasi 

kecepatan pengadukan 250 rpm, 500 rpm, 750 rpm, 1000 

rpm, dan 1250 rpm, dan variasi waktu 30 menit, 45 menit, 

60 menit,75 menit, dan 90 menit. Perbandingan mol 

metanol : minyak dari lemak ayam adalah 6:1, serta berat 

katalis 6% dari berat minyak. 

Konversi biodiesel dari lemak ayam yang diperoleh 

dari reaksi transesterifikasi adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Grafik konversi biodiesel yang diperoleh 

dengan variasi kecepatan pengadukan dan 

waktu reaksi 

 

 
Gambar 3. Grafik konversi biodiesel yang diperoleh 

dengan variasi kecepatan pengadukan dan waktu reaksi 

Dari data hasil analisa yang diperoleh seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2. dan gambar 3., kecepatan 

pengadukan 750 rpm dengan waktu reaksi 75 menit 

menghasilkan konversi biodiesel tertinggi yaitu sebesar 
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89,47% atau dengan volume 94 ml dari bahan baku 

minyak dari lemak ayam sebanyak 100 ml. Penambahan 

kecepatan pengadukan akan meningkatkan volume 

biodiesel yang tajam, hal tersebut terlihat pada reaksi 

yang berlangsung pada kecepatan pengadukan 500 rpm 

hingga 750 rpm dengan waktu reaksi 90 menit dan 75 

menit. Sedangkan, pada waktu reaksi 30 menit, 45 menit, 

dan 60 menit tidak terjadi kenaikan konversi yang 

menonjol pada variasi kecepatan pengadukan lainnya. 

Pengadukan dalam pembuatan biodiesel 

menyebabkan reaksi transesterifikasi terjadi lebih cepat 

akibat tumbukan-tumbukan antar reaktan. Setelah 

konversi mengalami peningkatan dan mencapai 

kesetimbangan, maka terjadi penuruan konversi pada 

variasi waktu reaksi dan kecepatan pengadukan. 

Penambahan waktu reaksi dan kecepatan pengadukan 

setelah terjadi kesetimbangan tidak menambah konversi 

biodiesel, reaksi yang masih berlanjut dan kecepatan 

pengadukan yang terlalu tinggi setelah tercapainya 

kesetimbangan akan mengakibatkan terjadinya reaksi 

balik. 

1. Pengaruh Kecepatan Pengadukan dan Waktu Reaksi 

terhadap Densitas Biodiesel dari Lemak Ayam. 

Standar mutu densitas biodiesel berdasarkan SNI 

No.04-7182-2006 adalah 0.85-0.89 gr/cm3. Berikut grafik 

pengaruh kecepatan pengadukan dan waktu reaksi 

terhadapa volume biodiesel yang dihasilkan. 

 
Gambar 4. Pengaruh waktu reaksi dan kecepatan 

pengadukan terhadap densitas biodiesel dari lemak ayam 

Gambar 4. menunjukkan hubungan antara waktu 

reaksi dan kecepatan pengadukan terhadap densitas 

biodiesel yang dihasilkan. Nilai densitas biodiesel 

tertinggi terdapat pada saat waktu reaksi 30 menit dan 

kecepatan pengadukan 250 rpm yaitu sebesar 0,890 

gr/cm3 dan densitas biodiesel terendah terdapat pada saat 

waktu reaksi 90 menit dan kecepatan pengadukan 1250 

rpm yaitu 0,866 gr/cm3.  

Densitas minyak atau biodiesel dipengaruhi panjang 

rantai asam lemak, ketidakjenuhan dan temperatur 

lingkungan. Semakin panjang rantai asam lemak, maka 

densitas akan semakin meningkat. Ketidakjenuhan juga 

mempengaruhi densitas, dimana semakin banyak jumlah 

ikatan rangkap yang terdapat dalam produk akan terjadi 

penurunan densitas. Biodiesel harus stabil pada suhu 

rendah, semakin rendah suhu, maka densitas biodiesel 

akan semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. 

Waktu reaksi dan kecepatan pengadukan yang rendah 

menghasilkan biodiesel dengan densitas tinggi 

dikarenakan metil ester yang dihasilkan merupakan metil 

ester rantai panjang. Pada proses transesterifikasi, rantai-

rantai asam lemak dalam lemak ayam akan terpecah 

menjadi rantai metil ester yang lebih pendek sehingga 

densitaspun akan menurun seiring dengan lamanya waktu 

reaksi dan bertambahnya kecepatan pengadukan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian (Irdoni, H. S et al. 2007), bahwa 

semakin lama kecepatan pengadukan maka densitas akan 

semakin menurun. 

Pada saat waktu reaksi 30 menit dan kecepatan 

pengadukan dinaikkan dari 250 rpm hingga menjadi 1250 

rpm, densitas yang dihasilkan hanya berkisar 0,89-0,881 

gr/cm3 dan nilai densitas tersebut lebih tinggi 

dibandingkan variasi waktu lainnya. Pada waktu reaksi 90 

menit mempunyai nilai densitas terendah dengan 

kenaikkan kecepatan pengadukannya yaitu berkisar 

0,876-0,866. 

Pada gambar 3 dapat dilihat densitas biodiesel pada 

setiap variasi waktu reaksi dan kecepatan pengadukan 

yang dihasilkan memenuhi syarat mutu biodiesel 

berdasarkan SNI No.04-7182-2006.  

2. Pengaruh Kecepatan Pengadukan dan Waktu Reaksi 

terhadap Kinematik Viskositas Biodiesel dari Lemak 

Ayam 
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Gambar 5. Pengaruh waktu reaksi dan kecepatan 

pengadukan terhadap viskositas kinematik biodiesel dari 

lemak ayam 

Gambar  5. merupakan data dari hubungan waktu 

reaksi dan kecepatan pengadukan terhadap viskositas 

kinematik biodiesel. Viskositas kinematik biodisel pada 

setiap variasi mengalami penurunan seiring dengan 

kenaikan waktu reaksi dan kecepatan pengadukan. 

Semakin lama waktu reaksi dan semakin tinggi kecepatan 

pengadukan menyebabkan rantai metil ester yang 

terbentuk akan semakin pendek sehingga viskositas juga 

semakin menurun. Viskositas biodiesel dipengaruhi oleh 

panjang rantai metil ester dan komposisi asam lemak, 

posisi, dan jumlah ikatan rangkap dalam biodiesel serta 

jenis alkohol yang digunakan untuk proses 

transesterifikasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Iriany et al. 2013) memperoleh bahwa nilai 

viskositas biodiesel mengalami penurunan dengan 

semakin lamanya waktu reaksi dan semakin 

meningkatnya suhu. Kenaikan waktu reaksi dari 30 menit 

menjadi 45 menit dilanjutkan hingga 60 menit 

menghasilkan penuruanan viskositas berkisar 4,9-4,7 cSt. 

Standar mutu viskositas kinematik biodiesel menurut 

SNI No.04-7182-2006 adalah sebesar 2,3-6,0 cSt 

(mm2/s). Data analisa yang diperoleh menunujukkan 

beberapa sampel tidak memenuhi standar mutu viskositas 

kinematik biodiesel. Hal ini disebabkan oleh adanya 

katalis yang terikut kedalam biodiesel pada saat proses 

pemisahan atau penyaringan katalis dikarenakan ukuran 

katalis yang digunakan terlalu kecil. Viskositas tertinggi 

pada variasi kecepatan pengadukan 250 rpm dan waktu 

reaksi 30 menit yaitu 13,7227 cSt dan tidak memenuhi 

standar mutu viskositas kinematik biodiesel. Sedangkan, 

nilai viskositas kinematik terendah dan memenuhi standar 

mutu yakni sebesar 4,006 cSt terdapat pada variasi 

kecepatan pengadukan dan waktu reaksi tertinggi yaitu 

1250 rpm dan 90 menit. 

3. Pengaruh Kecepatan Pengadukan dan Waktu Reaksi 

terhadap Titik Nyala Biodiesel dari Lemak Ayam. 

Berdasarkan SNI No.04-7182-2006, standar mutu titik 

nyala (flash point) biodiosel adalah minimal 100oC. 

 
Gambar 6. Pengaruh waktu reaksi dan kecepatan 

pengadukan terhadap titik nyala biodiesel dari lemak 

ayam 

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa biodiesel yang 

dihasilkan mempunyai titik nyala yang memenuhi standar 

baku mutu biodiesel kecuali satu sampel pada saat waktu 

reaksi 90 menit dan kecepatan pengadukan 1250 rpm. 

Sampel yang menghasilkan titik nyala tertinggi adalah 

pada variasi waktu reaksi 30 dan kecepatan pengadukan 

250 rpm yaitu sebesar 223oC dan pada titik waktu reaksi 

dan kecepatan pengadukan tertinggi yakni pada 90 menit 

dan 1250 rpm menghasilkan titik nyala yang terendah 

sebesar 85oC.  

Sama halnya dengan parameter lainnya, waktu reaksi 

dan kecepatan pengadukan yang semakin tinggi 

mengakibatkan rantai-rantai metil ester semakin pendek 

dan mengakibatkan biodiesel mudah untuk menyala atau 

terbakar pada temperatur rendah. Penurunan titik nyala 

yang signifikan terjadi pada waktu reaksi 75 dan 90 menit 

serta pada kecepatan pengadukan 750, 1000 dan 1250 

rpm. Semakin besar titik nyala maka biodiesel yang 

dihasilkan semakin berkualitas karena titik nyala yang 

tinggi akan memudahkan penanganan bahan bakar, 

karena bahan bakar tidak perlu disimpan pada suhu 

rendah. 

4. Pengaruh Kecepatan Pengadukan dan Waktu Reaksi 

terhadap Angka Setana Biodiesel dari Lemak Ayam 
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Gambar 7. Pengaruh waktu reaksi dan kecepatan 

pengadukan terhadap angka setana biodiesel dari lemak 

ayam 

Standar mutu angka setana biodiesel berdasarkan SNI 

No.04-7182-2006 adalah minimal 51. Berdasarkan 

standar tersebut, dilihat dari gambar 7. dapat diketahui 

bahwa semua sampel memenuhi standar mutu angaka 

setana biodiesel. Semakin tinggi angka setana maka 

semakin cepat pembakaran. Perlakuan kecepatan 

pengadukan yang tinggi dan waktu yang semakin lama 

menghasilkan rantai karbon ester yang semakin pendek 

yang menyebabkan angka setana semakin tinggi sehingga 

kemampuan terbakar atau kemampuan biodiesel sebagai 

bahan bakar untuk menyala juga semakin tinggi. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Irdoni, S. H., et al, 2007) yaitu terjadi 

kenaikan cetane number seiring dengan kenaikan 

kecepatan pengadukan. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Kenaikan waktu reaksi mengakibatkan  

peningkatan pada konversi biodiesel. Pada 

kecepatan pengadukan 750 rpm, dengan waktu 30 

menit konversi biodiesel adalah  sebesar 78,69% 

dan  konversi mengalami peningkatan hingga 

waktu 75 menit menjadi 89,47% . Akan tetapi, 

setelah mencapai kesetimbangan, reaksi 

mengalami reversible yang menyebabkan 

terjadinya penurunan konversi pada waktu  reaksi 

90 menit menjadi 82,81%. 

2. Konversi biodiesel pada waktu  reaksi 90 dan 75 

menit dari 70,81 dan 75,95 pada kecepetan 

pengadukan 250 rpm mengalami peningkatan 

dengan bertambahnya kecepatan pengadukan 

hingga 500 rpm dan 750 rpm dengan konversi 

tertinggi 85,76% dan 89,47%, peningkatan 

kecepatan setelah kesetimbangan reaksi tercapai 

mengakibatkan bergeser ke kiri, sehingga konversi 

akan mengalami penuruan menjadi 71,22 dan 

75,11 pada pangadukan 1250 rpm. 
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ABSTRAK: Kebutuhan akan bahan bakar yang terus meningkat tetapi suplai bahan bakar terutama dari energi 

fossil semakin menurun mendorong untuk mencari sumber energi alternatif sebagai bahan bakar. Buah durian 

sangat banyak jumlahnya di Indonesia dan hanya daging buahnya yang dimanfaatkan sementara kulit dan bijinya 

menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu dilakukan penelitian pemanfaatan limbah kulit durian 

sebagai bahan bakar padat (biobriket) dengan proses pirolisis lambat. Proses ini dilakukan selama setengah jam 

dengan variasi ukuran bahan baku + 2-5cm dan 10 mesh, dan temperatur 200-350oC . Hasil penelitian 

menunjukkan semakin tinggi temperatur semakin tinggi nilai kalor yang diperoleh. Perbandingan nilai kalor 

ukuran bahan baku yang homogen (10 mesh) memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran bahan 

baku yang heterogen (+ 2-5cm). Nilai kalor terbaik diperoleh pada temperatur 350oC sebesar 6432 cal/gr untuk 

ukuran bahan baku homogen dan 6157 cal/gr untuk ukuran bahan baku heterogen. 

 

Kata kunci: Pirolisis lambat, Kulit Durian, Ukuran Bahan Baku, Nilai Kalor 

 

ABSTRACT: The demand of fuel increase over the year but the supply especially from fossil fuel is depleted so it 

forced to find out alternative energy sources as fuel. The amount of durian in Indonesia isin great quantity 

especially in Sumatera and the shell of durian is redundant or not useful. Therefore, the aim of this research is to 

utilize durian shell waste as solid fuel (biobriquette) via slow pyrolysis process. This process occured for half an 

hour with variation of raw material size + 2-5cm and 10 mesh, and temperature 200-350oC. The results showed 

that the higher temperature leads the higher calorific value. By comparing the calorific value of the homogeneous 

material size (10 mesh) has a higher calorific value than the heterogeneous raw material size (+ 2-5cm). The best 

result of calorific value was obtained at 350°C of  6432 cal  gr for the size of the homogeneous and 6157 cal /gr 

for heterogeneous raw material size.. 

 

Keyword: Slow Pyrolysis, Durian Shell, Size Particle, Calorific Value 

 

PENDAHULUAN 

Sumber energi di Indonesia sampai saat ini 

masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Kebutuhan 

energi semakin meningkat seiring sementara 

pasokan energi dari bahan bakar fosil semakin 

menurun. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di 

paruh waktu pertama tahun 2017 naik sebesar 4% 

dibandingkan tahun 2016. Total konsumsi semua 

produk BBM pada semester pertama tahun 2017 

mencapai 32,6 juta kilo liter, sementara realisasi 

konsumsi pada semester pertama tahun 2016 sebesar 

31,7 juta kilo liter. (Iskandar, 2017) 

Produksi minyak tahun 2017 rata-rata sebesar 

803.772 BOPD, masih lebih rendah dibandingkan 

target APBN dan APBN-P sebesar 815.000 BOPD 

(Agus, 2017). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, limbah 

biomassa seperti kulit durian dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi alternatif berupa bahan bakar 

solid (biobriket). Dengan demikian limbah biomassa 

yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar akan 

meningkatkan nilai ekonomis dan dapat mengurangi 

dampak lingkungan akibat pencemaran limbah 

tersebut. 

Dari penelitian marjono pada tahun 2009, briket 

dari limbah kulit durian memiliki nilai kalor yang 

relatif tinggi sebesar 5.010 Kkal, tidak berbabu, dan 

ramah terhadap lingkungan (tidak menimbulkan 

emisi).  

Briket dengan kualitas yang baik diantaranya 

memiliki sifat seperti tekstur yang halus, tidak 

mudah pecah, keras, aman bagi manusia dan 

lingkungan serta memiliki sifat-sifat penyalaan yang 
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baik. Sifat penyalaan ini diantaranya adalah mudah 

menyala, waktu nyala cukup lama, tidak 

menimbulkan jelaga, asap sedikit dan cepat hilang 

serta nilai kalor yang cukup tinggi.  Sedangkan 

faktor yang mempengaruhi kualitas briket adalah 

jenis bahan baku campuran briket, kekuatan tekan, 

besar partikel arang, variasi perekat (Gandhi, 2010),  

kadar air, kadar abu, keteguhan tekan (Triono, 2006) 

serta faktor lainnya seperti metode karbonisasi, lama 

pengeringan bahan baku, dan lama pengeringan 

briket sebelum digunakan. 

Pirolisis merupakan salah satu proses yang dapat 

digunakan untuk mengubah limbah biomassa 

menjadi bahan bakar (padat, cair, dan gas).  

 

METODE PENELITIAN  

Pembuatan briket arang kulit durian dibuat 

dalam dua macam ukuran yaitu dengan ukuran yang 

heterogen (+ 2-5cm) dan ukuran homogen (10 mesh) 

dengan variasi temperatur pemanasan 200-350oC. 

Perekat yang digunakan dari cairan tepung tapioka 

(tepung kanji) dengan perbandingan 10 gram tepung 

tapioka dan 100 mL air. Briket berbentuk silinder 

dengan ukuran diamter 2,5 in dan tinggi 10 cm. 

Ukuran partikel arang 60 mesh. 

 

                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses pembuatan briket arang limbah 

kulit durian 

 

Penelitian ini dibatasi hanya menghitung nilai kalor 

dari masing-masing ukuran bahan baku limbah kulit 

durian kemudian dilakukan analisa perbandingan 

dari masing-masing bahan baku tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Proses pembuatan biobriket bahan baku limbah 

kulit durian meliputi tiga tahapan. Tahapan pertama 

yaitu persiapan bahan baku, terdiri dari pengeringan 

dan pengecilan ukuran. Pengeringan dilakukan 

dengan proses penjemuran dibawah sinar matahari 

selama 2 minggu kemudian dioven selama 6 jam 

pada temperatur 100oC. Kulit durian yang sudah 

kering (tidak ada lagi pengurangan massa dari kulit 

durian/berat konstan) dipotong-potong dengan 

ukuran 2-5 cm untuk variabel bahan baku yang 

heterogen, dan digrinding kemudian discreening 

dengan ukuram 10 mesh untuk variabel bahan baku 

yang homogen. 

Tahapan kedua yaitu proses pembuatan 

biobriket, kulit durian ditimbang sebanyak 250 gram 

kemudian dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis dan 

dipanaskan dengan variasi temperatur 200-350oC 

selama 30 menit. Perekat disiapkan dengan 

memanaskan air sebanyak 100 mL kemudian 

dimasukkan tepung tapioka sebanyak 10 gram 

sedikit demi sedikit sampai merata. Arang yang 

didapatkan diayak dengan ukuran 60 mesh 

kemudian ditambahkan perekat lalu dicetak. 

Biobriket yang sudah dicetak dikeringkan di dalam 

oven dengan temperatur 100oC selama 8 jam. 

Tahapan ketiga yaitu analisis nilai kalor dengan 

menggunakan bom kalorimeter. 

Pengujian nilai kalor dilakukan untuk mengetahui 

nilai kalor yang terkandung pada biobriket dari 

proses pirolisis lambat, nilai kalor adalah nilai yang 

menyatakan jumlah panas yang terkandung dalam 

bahan bakar, nilai kalor tersebut merupakan kualitas 

utama untuk suatu 

bahan bakar.  

 

Pengaruh Temperatur pirolisis terhadap Nilai 

Kalor Biobriket 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa 

nilai kalor dari masing-masing bahan baku baik 

dengan ukuran yang heterogen (+ 2-5cm) maupun 

dengan ukuran yang homogen (10 mesh) memiliki 

trend yang sama terhadap kenaikan temperatur. 

Nilai kalor yang dihasilkan dari biobriket limbah 

kulit durian terbilang cukup besar dengan rentang 

Ukuran Bahan Baku 10 mesh dan 2-5 cm 

Limbah Kulit Durian 

Biobriket 



Perbandingan Ukuran Bahan Baku Biomassa Kulit Durian Terhadap Nilai Kalor Biobriket 

 

6100-6400 kal/gr, memnuhi standar SNI (5000 

kal/gr) dan Kemen ESDM.  

 

 
Gambar 2. Grafik perbandingan nilai kalor dari 

bahan baku biomassa yang homogen dan heterogen 

terhadap temperatur pemanasan. 

 

Dari hasil uji nilai kalor biobriket limbah kulit 

durian pada ukuran bahan baku heterogen (+ 2-5cm) 

pada temperatur 200; 250; 300; dan 350oC hasil 

yang diperoleh secara berturut-turut sebesar 6123; 

6131; 6145; dan 6157 kal/gr. Untuk ukuran bahan 

baku yang homogen (10 mesh) secara berturut-turut 

sebesar 6156; 6215; 6234; dan 6432 kal/gr. 

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa 

semakin tinggi temperatur pemanasan pada reaktor 

pirolisis maka semakin tinngi nilai kalor dari 

biobriket kulit durian. Hal ini disebabkan dengan 

menigkatnya temperatur semakin banyak zat 

volatile yang menguap dan terjadi peningkatan 

kadar karbon hasil dekomposisi dari hemiselulosa, 

selulosa, dan lignin sehingga kualitas biobriket yang 

dihasilkan akan meningkat. (Felfi, 2005; Chen dan 

Kuo, 2011).  

Temperatur dekomposisi dari hemiselulosa 

terjadi pada range temperatur 100-260oC, tetapi 

dekomposisi hemiselulosa mulai terjadi pada 

temperatur diatas 200oC. Selulosa terdegradasi pada 

temperatur yang lebih tinggi (>275oC), tetapi pada 

umumnya degradasi selulosa terjadi pada rentang 

temperatur 270-350oC (Chen dan Kuo, 2011). 

Lignin terdegradasi umunya pada rentang 

temperatur 250-500oC, walaupun sebenarnya pada 

range temperatur 80-90oC lignin sudah mulai 

terdegradasi dalam jumlah yang cukup kecil. 

(Cielkosz, 2011). 

 

Pengaruh Ukuran Bahan Baku Kulit Durian 

terhadap Nilai Kalor Biobriket 

Dari hasil tersebut dengan menggunakan 

perbandingan ukuran bahan baku dengan perlakuan 

yang sama ternyata memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap besarnya nilai kalor yang 

dihasilkan. Nilai kalor dengan ukuran bahan baku 

yang homogen (10 mesh) memiliki nilai kalor yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran bahan 

baku yang heterogen (+ 2-5cm). Nilai kalor tertinggi 

pada bahan baku yang homogen (10 mesh) dan 

ukuran bahan baku yang heterogen (+ 2-5cm) 

diperoleh pada temperatur 350oC secara berurutan 

sebesar 6157 kal/gr dan 6432 kal/gr. 

Ukuran bahan baku juga berpengaruh terhadap 

sebaran panas secara konveksi dan konduksi selama 

proses pirolisis. Semakin kecil ukuran bahan baku 

maka semakin besar sebaran panas secara konveksi 

pada bahan baku biomassa. (Basu, 2013). 

Semakin kecil dan homogen ukuran bahan baku 

biomassa maka semakin kecil hambatan bagi gas 

volatil untuk menguap, dengan kata lain semakin 

banyak gas volatil yang hilang selama proses 

pirolisis. Hal ini mengakibatkan peningkatan nilai 

kalor dari biobriket tersebut (Basu, 2013).  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Temperatur dan ukuran bahan baku biomassa 

sangat berpengaruh terhadap nilai kalor biobriket 

yang dihasilkan. Semakin tinggi temperatur pirolisis 

maka semakin tinggi nilai kalor yang dihasilkan. 

Ukuran bahan baku yang homogen mempengaruhi 

sebaran panas secara konveksi selama proses 

pirolisis, semakin kecil dan homogen ukuran bahan 

baku maka semakin tinggi nilai kalor yang 

dihasilkan. 

 

Saran 

Masih banyak variabel yang dapat dilakukan pada 

penelitian ini. maka sangat disarankan untuk 

keberlanjutan penelitian berikutnya. 
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ABSTRAK: Dalam proses gasifikasi variabel kecepatan alir gas dan tekanan gas memegang peranan yang cukup penting 

dalam menghasilkan konversi gasifikasi yang tinggi. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap geometri reaktor gasifikasi 

dengan memodifikasi geometri reaktor gasifikasi konvensional. Dari hasil simulasi dinamika fluida secara 2 dimensi 

didapatkan bahwa modifikasi geometri reaktor gasifikasi dapat meningkatkan laju alir gas keluar reaktor sebesar 55,7 

m/detik  pada 10 menit reaksi gasifikasi apabila dibandingkan dengan geometri reaktor gasifikasi konvensional yang 

hanya mencapai  52,9 m/detik pada waktu reaksi yang sama. Geometri Reaktor yang telah dimodifikasi juga menghasilkan 

kenaikan tekanan dalam reaktor yaitu 1,53 kPa dibandingkan dengan Geometri Reaktor Gasifikasi konvensional yang 

hanya mencapai tekanan 1,52 kPa. Sementara itu pada profil perpindahan panas, waktu steady state dapat dicapai pada 

waktu 31 menit dengan temperatur 600 K pada bagian bawah reaktor dan temperatur 400 K pada bagian atas reaktor  

 

Kata Kunci: Gasifikasi, Kecepatan Gas, Simulasi, Dinamika Fluida 

 

 

ABSTRACT: In the gasification process gas flow velocity and gas pressure variables play an important role in producing 

high gasification conversion. Therefore, a  research on geometry of gasification reactor by modifying geometry of 

conventional gasification reactor has been held. From the simulation result of two dimensional fluid dynamics, it was 

found that modification of geometric gasification reactor can increase the gas flow rate out from reactor by 55,7 m / s at 

the time of 10 minute gasification reaction when compared with conventional gasification reactor geometry which only 

reach 52,9 m/s at the same reaction time. The modified reactor geometry also increase pressure in the reactor which is 

1.53 kPa compared with conventional Gasification Reactor Geometry which reaches only 1.52 kPa. Meanwhile in the 

heat transfer profile, the steady state time can be reached at 31 minutes with temperature of 600 K at the bottom of the 

reactor and temperature of 400 K at the top of the reactor 

 

Keywords: Gasification, Gas Velocity, Simulation, Fluid Dynamics 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Program Waste to Energy secara Termokimia seperti 

Pirolisis dan Gasifikasi saat ini sudah mulai 

dikembangkan secara intensif dan mempunyai tahapan 

penelitian yang mengarah pada teknologi proses seperti 

efisiensi sumber panas dan bahan baku seperti sumber 

biomassa.  

Pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi di 

Indonesia kebanyakan masih berupa pembakaran 

langsung, seperti pada pabrik gula dan pabrik kelapa. 

Biomassa yang berupa ampas tebu atau serabut kelapa 

sawit digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk 

menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut 

digunakan untuk memutar turbin penggerak mesin-mesin 

di pabrik serta untuk membangkitkan listrik. Penggunaan 

lain, biomassa juga dimanfaatkan di beberapa pengolahan 

kayu. Namun cara yang digunakan masih berupa 

pembakaran langsung. 

Gasifikasi dinilai lebih sesuai dibandingkan dengan 

dikembangkan untuk mengolah sumber biomassa 

dikarenakan produk unggulan dan prioritas dari masing 

masing proses ternyata berbeda. Pirolisis lebih cenderung 

menghasilkan Bio Oil dan produk padat sedangkan 

Gasifikasi lebih diarahkan untuk menghasilkan gas yang 

mempunyai heating value yang tinggi sehingga  dapat 

langsung digunakan untuk berbagai keperluan. 

Gasifier merupakan istilah untuk reaktor yang 

memproduksi gas produser dengan cara pembakaran tidak 

sempurna (oksidasi sebagian) bahan bakar biomassa pada 

suhu sekitar 1000 oC (Rajvanshi, 1986). Berdasarkan 

sumber panas dan arah aliran yang terjadi, gasifier dapat 
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dibagi menjadi beberapa tipe yaitu updraft, downdraft, 

inverted downdraft, crossdraft, dan fluidized bed.  

Gasifikasi Biomassa  merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan gas sintetis (syn-gas) dari 

bahan bakar padat yang antara lain berasal dari biomassa 

(sampah padat perkotaan, limbah pertanian, perkebunan 

dan kehutanan) dan batubara. Dengan pemanasan dalam 

gasifier, bahan baku biomassa/batubara akan terurai 

menjadi gas hidrogen, metana, karbon monoksida, karbon 

dioksida, nitrogen, polutan dan abu. 

Reaksi gasifikasi  merupakan reaksi yang kompleks, 

secara umum melibatkan area proses yaitu pembakaran 

(combustion), Area reduksi (Reduction zone), area 

pirolisis (pyrolisis zone),  dan area Pengeringan (drying 

zone ).  

Pada gasifier  jenis updraft , Udara masuk di bagian 

bawah dan gas hasil gasifikasi mengalir dari atas gasifier. 

Reaksi pembakaran terjadi dari bawah, di atasnya akan 

dilanjutkan dengan reaksi reduksi. Di bagian atas 

pemanasan gasifier dan pirolisa bahan baku terjadi 

sebagai hasil perpindahan panas dengan konvensi dan 

radiasi paksa dari zona bawah.  

Reaksi pembakaran pada gasifier ini tejadi di dekat 

grate kemudian diikuti reaksi reduksi (proses gasifikasi). 

Reaksi reduksi tersebut akan menghasilkan gas 

bertemperatur tinggi. Gas hasil reaksi (gas produser) 

bergerak ke bagian atas gasifier menembus unggun bahan 

bakar menuju daerah yang bertemperatur lebih rendah. 

Pada saat menembus unggun bahan bakar, gas 

produserakan kontak dengan bahan bakar yang turun 

sehingga tejadi proses pirolisis dan pertukaran panas 

antara gas dan bahan bakar. Panas sensible yang diberikan 

gas digunakan bahan bakar untuk pemanasan awal dan 

pengeringan bahan bakar. Proses pirolisis dan 

pengeringan tersebut tejadi pada bagian teratas gasifier.  

Kandungan Tar dan produk mudah menguap 

dihasilkan selama reaksi akan meninggalkan bersama 

dengan syn gas di bagian atas gasifier. Yang kemudian 

akan dipisahkan dengan penggunaan siklon.  

Kecepatan aliran gas, tekanan gas, dan pola aliran 

udara masuk kedalam reaktor gasifikasi juga 

menyebabkan pengaruh dalam distribusi panas reaktor  

yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi 

perpindahan panas. Ini akan berakibat pada waktu 

perubahan tahap gasifikasi menjadi lebih lama dan akan 

menghasilkan kandungan tar yang tinggi dengan volume 

keluaran yang banyak.  

 
 

Gambar 1. Zona Reaksi dalam Gasifikasi 

 

Sumber : Sumber : Basu Prabir, Biomass Gasification, 

Pyrolysis,and Torrefaction Practical Design and Theory 

 

Banyaknya kandungan tar yang dihasilkan selama 

proses gasifilasi diakibatkan oleh pembakaran yang 

kurang sempurna antara sumber karbon dan udara 

pembakaran. Walaupun secara stoikiometri udara yang 

dibutuhkan maksimal 30% dari total kebutuhan udara 

pembakaran , inefisiensi terjadi ketika variabel 

termodinamika dan paramater-parameter seperti fluktuasi 

kelembaban bahan baku dan kelembaban udara 

pembakar. 

Menurut Siska (2013) , debit udara yang digunakan 

dalam proses gasifikasi berpengaruh terhadap performa 

reaktor. Pemberian udara yang terlalu sedikit ataupun 

terlalu banyak akan menyebabkan efisiensi menurun. 

 

Tabel 1. Komposisi Produk dari berbagai jenis Reaktor 

Gasifikasi 

 

Tipe 

Gasifier 

Jumlah Tar 

(gr/Nm3) 

Sumber   

Updraft 10 -150 Milne dan 

Evans 

 

Downdraft 0,01 - 6 Hasler   

Fluidized 

Bed 

1-30 Han dan 

Kim 

 

    

 

Sumber : Basu Prabir, Biomass Gasification, 

Pyrolysis,and Torrefaction Practical Design and Theory 

 

Penelitian ini berupaya untuk memodifikasi sistem 

gasifikasi dengan cara mendesain reaktor gasifier yang 

dapat menurunkan kandungan tar terproduksi.  
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Menurut Guswendar (2013), dengan mempercepat laju 

gas maka laju gasifikasi akan semakin cepat dan yield 

produk gas diproyeksikan akan semakin tinggi.  

Menurut Basu P (2013) hal.293 , menyatakan bahwa 

semburan kecepatan udara berkisar antara 22,4 m/detik 

sampai 31,2 m/detik tergantung dengan jumlah bahan 

bakar biomassa yang dimasukkan dalam reaktor  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan simulasi dinamika fluida 

dengan batasan analisa 2 dimensi dan 2 dimensi aksis 

simetri.  

Tahapan penelitian dimulai dengan menentukan 

geometri reaktor gasifikasi udraft konvensional dan 

memodifikasi geometri tersebut sesuai dengan kaidah 

mekanika fluida  

Rumus parameter yang digunakan dalam menentukan 

dimensi tungku diperoleh dari Alexis T. 2005. Belonio. 

Rice Husk Gas Stove Hand Book 

 

a. Diameter Reaktor Tungku  

 𝐷 = (
1,27 𝐹𝐶𝑅

𝑆𝐺𝑅
)0,5 

Dimana:  

D : diameter reaktor (m)  

FCR : fuel consumtion rate atau konsumsi bahan bahar 

rata-rata (kg/jam) 

SGR : specific gasification rate of rice husk atau rata-

rata gasifikasi sekam padi (110-210 kg/m2. jam)  

 

b. Tinggi Reaktor 

 

H = 𝑆𝐺𝑅 x 𝑇𝜌𝑟ℎ  

Dimana:  

H : Tinggi Reactor (m)  

T : Waktu konsumsi bahan bakar (menit)  

ρ rh : density sekam padi (kg/m3) 

 

dari perhitungan didapatkan volume reaktor sebesar 1,3 

liter untuk isian maksimum 500 gr bahan baku. 

Asumsi dalam penelitian ini unsteady state condition 

adalah waktu gasifikasi selama 60 menit dan diukur 

perubahannya interval 10 menit 

 

 
(A)     (B) 

Gambar 2. Geometri Reaktor Konvesional (A) dan 

Modifikasi (B)  

 

Dengan mengasumsikan bahwa volume reaktor menjadi 

variabel tetap Untuk Reaktor Konvensional Desain 

Diameter reaktor 7,5 cm dan tinggi 30 cm sedangkan 

desain reaktor modifikasi pada bagian bawah diameter 

seksi I dan III adalah 7,5 cm dan seksi II 2 cm serta tinggi 

seksi I 20 cm, seksi II 7 cm, dan seksi III yaitu 5 cm 

Variabel tetap lain adalah jenis gas yaitu Karbon 

monoksida dan kecepatan udara masuk sebesar 30 

m/detik 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kecepatan Gas dalam Reaktor  

 

Profil Kecepatan pada Gasifikasi 1 menit  

 

I 

II 

III 
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Gambar 3. Profil Kecepatan Gas pada waktu 1 menit 

Reaktor Konvesnsional (A) dan Profil Kecepatan Gas 

Reaktor Modifikasi (B) 

 

Pada waktu 1 menit rata-rata kecepatan gas berkisar 

pada 15 m/ detik dengan kecepatan gas keluar 38 m/detik. 

Pada waktu ini baik reaktor konvensional maupun 

modifikasi masih menunjukkan pola aliran gas yang sama 

karena distribusi gas belum tersebar dengan baik dalam 

reaktor 

 

Profil Kecepatan pada Gasifikasi 5 menit  

 

 

 
 

Gambar 4. Profil Kecepatan Gas pada waktu 5 menit 

Reaktor Konvesnsional (A) dan Profil Kecepatan Gas 

Reaktor Modifikasi (B) 

 

Dari hasil simulasi diperlihatkan bahwa sudah mulai 

terjadi perubahan pola aliran dan kecepatan gas kelar dari 

reaktor gasifikasi. Pada Reaktor konvensional pola aliran 

gas berada di salah satu sisi reaktor dan kemudian kembali 

ke top outlet reaktor dengan kecepatan gas keluar 52,9 

A 

B 

A 

B 
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m/detik, sedangkan pada reaktor modifikasi pola aliran 

gas hampir memenuhi bentuk penampang geometri 

reaktor dan pada seksi II reaktor ada pola aliran siklis 

yang memenuhi dimensi reaktor sebelum akhirnya keluar 

lewat top outlet dengan kecepatan 55,6 m/detik. 

 

Profil Kecepatan Gasifikasi 10 menit  

 

 

 
 

Gambar 5. Profil Kecepatan Gas pada waktu 10 menit  

Reaktor Konvensional (A) dan Profil Kecepatan Gas 

Reaktor Modifikasi (B) 

 

Dari hasil simulasi diperlihatkan bahwa waktu 10 menit 

adalah waktu yang diperlukan reaksi gasifikasi dalam 

volume reaktor yang sudah didesain untuk menjadi waktu 

steady state karena setelah waktu 10 menit tidak terjadi 

perubahan kecepatan gas  baik pada reaktor konvensional 

yang hanya mencapai  kecepatan 52,9 m/detik dan pada 

reaktor modifikasi dapat mencapai kecepatan 55,7 

m/detik. 

Dapat dilihat dari hasil simulasi bahwa distribusi 

kecepatan yang merata terjadi pada rektor yang 

dimodifikasi dimana daerah yang mempunyai empty spot 

sangat sedikit  

Hal ini disebabkan oleh fenomena bentuk geometri 

orifice yaitu pengecilan dan pembesaran luas penampang 

reaktor yang mengakibatkan pada meningkatnya 

kecepatan alir gas keluar reaktor  

 

Tekanan Gas dalam Reaktor  

 

Tekanan Reaktor pada waktu 1 menit  

 

 
 

 

B 

A 

A 
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Gambar 6. Profil Tekanan dalam Reaktor pada waktu 1 

menit  Reaktor Konvensional (A) dan Profil Kecepatan 

Gas Reaktor Modifikasi (B) 

 

Dari hasil simulasi didapatkan bahwan kontur tekanan 

dalam reaktor konvesional dan modifikasi masih sama 

yaitu 1,04 kPa. Karena aliran udara masuk dan gas keluar 

masih sedikit memenuhi volume reaktor. 

 

Tekanan Reaktor pada waktu 5 menit  

 

 
 

 

 
 

Gambar 6. Profil Tekanan dalam Reaktor pada waktu 5 

menit  Reaktor Konvensional (A) dan Profil Kecepatan 

Gas Reaktor Modifikasi (B) 

 

Dari hasil simulasi terlihat bahwa tekanan pada 

reaktor konvensional hanya mencapai 1,52 kPa dan 

tekanan reaktor modifikasi sebesar 1,53 kPa. Kenaikan 

tekanan yang dihasilkan pada reaktor modifikasi 

didominasi pada seksi I reaktor seperti terlihat pada 

gambar hasil simulasi. Ini disebabkan oleh Gas Hasil 

pembakaran yang sudah mencapai temperatur tinggi. 

  

B 

A 
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Tekanan Reaktor pada waktu 10 menit  

 

 
 

  
Gambar 7. Profil Tekanan dalam Reaktor pada waktu 10 

menit  Reaktor Konvensional (A) dan Profil Kecepatan 

Gas Reaktor Modifikasi (B) 

 

Dari hasil simulasi pada waktu 10 menit yang sudah 

mencapai kondisi steady state didapatkan bahwa tekanan 

reaktor tidak berbubah cenderung stagnan dengan profil 

kenaikan tekanan yang masih terjadi pada bagian bawah 

reaktor.  

 

Profil Distribusi Perpindahan Panas  

 

Perpindahan Panas dalam Reaktor pada waktu 1 menit  

 

 
 

Gambar 8. Profil Perpinadahan Panas  dalam Reaktor 

Modifikasi pada waktu 1 menit   

 

Dalam hasil simulasi ini pada waktu 1 menit seluruh 

bagian volume reaktor terilhat masih berada dalam 

temperatur kamar yaitu sekitar 300K (30oC) ini dapat 

disebabkan oleh permulaan penyalaan biomassa belum 

dapat membakar biomassa tersebut. 

 

  

A 

A 



Analisis Dinamika Fluida Pada Modifikasi Reaktor Gasifikasi Tipe Updraft 

393 

 

Perpindahan Panas dalam Reaktor pada waktu 11 menit  

 

  
 

Gambar 9. Profil Perpinadahan Panas  dalam Reaktor 

Modifikasi pada waktu 11 menit   

 

Dari hasil simulasi terlihat bahwa sudah mulai 

terjadi perubahan profil perpindahan panas dalam reaktor. 

Ada daerah dalam reaktor di seksi I yang meningkat 

temperaturnya sampai 600 K (328oC) dan di seksi II dan 

seksi III mencapai 400 K dan 350 K. 

 

Perpindahan Panas dalam Reaktor pada    waktu 31 menit  

 

 
 

Gambar 10. Profil Perpinadahan Panas  dalam Reaktor 

Modifikasi pada waktu 11 menit   

 

Dari hasil simulasi terlihat bahwa profil perpindahan 

panas dalam reaktor sudah dalam keadaan steady state 

pada waktu reaksi 31 menit. Daerah dalam reaktor di seksi 

I yang meningkat temperaturnya sampai 600 K (328oC) 

terjadi pada dan di seksi II dan seksi III mencapai 400 K 

dan 350 K. 

 

KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah 

1. Modifikasi Geometri Reaktor Gasifikasi dapat 

meningkatkan kecepatan gas dan tekanan dalam 

Reaktor Gasifikasi tipe Updraft 

2. Kecepatan aliran Gas yang diperoleh dari hasil 

modifikasi dapat dicapai sebesar 55,7 m/detik pada 

kondisi steady state yang dicapai pada waktu 10 

menit  

3. Tekanan dalam Reaktor dapat meningkat sebesar 

1,53 kPa yang dicapai pada waktu reaksi 10 detik 

4. Profil Perpindahan Panas yang terjadi mencapai 

kondisi steady state pada waktu 31 menit dengan 

temperatur reaktor 600K  
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ABSTRAK: Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki berbagai sumber  daya  alam  melimpah.  Sumber  

daya  alam  yang  melimpah  itu  dapat dimanfaatkan  sebagai  potensi  sumber  energi  sehingga  dapat  menjawab  

dari permasalahan yang kita hadapi. Satu diantara energi alternatif yang relatif murah ditinjau aspek produksinya 

dan relatif ramah lingkungan adalah pengembangan biooil dari limbah-limbah pertanian (biomassa) yang 

mengandung banyak lignocelluloses. Bagasse berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan bakar energi baru 

dan terbarukan. Penelitian ini dilakukan untuk  menghasilkan biooil dari bagasse dengan teknologi fast pyrolysis 

dalam fixed bed reaktor. Persiapan bahan baku dilakukan dengan identifikasi selulosa, hemiselulosa dan lignin 

dalam bagasse dan divariasikan pada diameter partikel 25-30 mesh dan 35-40 mesh. Bagasse kemudian 

diumpankan dalam reaktor N2 pada variasi temperatur  350, 400, dan 450 oC. Produk biooil kemudian kemudian 

dikondensasikan pada temperatur 17 oC untuk memperoleh biooil. Yield  biooil terbaik pada variasi temperatur  

400 oC dan diameter partikel 25-30 mesh. sebanyak 38,8% .  

Kata Kunci : Bagasse, selulosa, fast pyrolisis, biooil 

 
ABSTRACT: Indonesia is a tropical country with abundant natural resources. Abundant natural resources that 

can be utilized as a potential source of energy so that it can answer from the problems we face. One of the 

alternative energy sources in terms of production environmentally friendly is the development of biooils from 

agricultural wastes (biomass) containing many lignocelluloses. Bagasse has the potential to be developed into new 

and renewable energy fuels. This research was conducted to produce biooil from bagasse with fast pyrolysis 

technology in fixed bed reactor. Preparation of raw materials was done by the identification of cellulose, 

hemicellulose and lignin in bagasse and varied in diameter 25-30 mesh and 35-40 mesh particles. Bagasse is then 

fed in a pyrolisis reactor at a temperature range of 350oC, 400oC, and 450 oC. The biooil product is then condensed 

at 17° C to obtain the biooil. The best biooil yield on a temperature variation of 400 oC and a particle diameter of 

25-30 mesh as much as 38.8% biooil 

 

Keywords: Bagasse, cellulose, fast pyrolisis, biooil 

 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini, isu global yang sedang menjadi 

pembahasan serius adalah menipisnya cadangan 

minyak bumi dan batu bara. Ketergantungan 

terhadap bahan bakar bersumber energi tak 

terbarukan harus dihindari karena cepat atau lambat 

sumber energi tersebut akan habis. Sebagai 

gambaran, produksi minyak bumi Indonesia kini 

sekitar satu juta barel per hari, sedangkan 

kebutuhannya mencapai 1,3  juta  barel  sehingga  

kekurangan  300.000  barel  harus  dipenuhi  dengan  

mengimpor  (Pramudono,  2007).  .  

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara 

tropis yang memiliki berbagai sumber  daya  alam  

melimpah.  Sumber  daya  alam  yang  melimpah  itu  

dapat dimanfaatkan  sebagai  potensi  sumber  energi  

sehingga  dapat  menjawab  dari permasalahan yang 

kita hadapi.  Indonesia sebenarnya memiliki potensi 

energi terbarukan  sebesar  311.232  MW,  tetapi  

kurang  lebih  hanya  22%  yang dimanfaatkan  

(Mahajoeno,  2005).  Potensi  energi  terbarukan  

yang  besar  dan belum banyak dimanfaatkan adalah 

energi dari biomasa. Potensi energi biomasa di  

Indonesia  sebesar  50.000  MW.  Namun,  hanya  

320  MW  yang  sudah dimanfaatkan atau hanya 

0,64% dari seluruh potensi yang ada (Anonim, 

2006).  

Satu diantara energi alternatif yang relatif 
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murah ditinjau aspek produksinya dan relatif ramah 

lingkungan adalah pengembangan biooil dari 

limbah-limbah pertanian (biomassa) yang 

mengandung banyak lignocellulose seperti bagas 

(limbah padat industri gula). Indonesia memiliki 

potensi limbah biomassa yang sangat melimpah 

seperti bagas. Industri gula khususnya di luar jawa 

menghasilkan bagas yang cukup melimpah. 

Tebu (Saccharum officinarium) tersebar 

hampir di seluruh kepulauan Indonesia yang tumbuh 

sepanjang tahun. Daerah penyebaran tebu berada di 

antara 350 LS dan 390 LU. Ampas tebu merupakan 

sisa pengambilan nira, umumnya merupakan 31-

34% bagian dari tebu. Komposisinya 50% yang 

terdiri dari 47% bagian berserat dan 3% sisa-sisa 

gula dan padatan terlarut lainnya. Ampas tebu yang 

dihasilkan umumnya dibakar di dalam ketel sebagai 

pembangkit tenaga uap untuk menggerakkan mesin 

pabrik gula dan keperluan proses lainnya.  

   

 
Gambar 1.  Ampas Tebu 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ampas Tebu 

 
Kandungan  Kadar (%)  

Abu 

Lignin 

Selulosa 

Sari 

Pentosa 

SiO2 

3,82 

22,09 

37,65 

1,81 

27,97 

3,01  

     

    
Ampas tebu atau lazimnya disebut bagasse, 

adalah hasil samping dari proses ekstraksi 

(pemerahan) cairan tebu. Dari satu pabrik dihasilkan 

ampas tebu sekitar 35 – 40% dari berat tebu yang 

digiling (Indriani dan Sumiarsih, 1992). Husin 

(2007) menambahkan, berdasarkan data dari Pusat 

Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) ampas 

tebu yang dihasilkan sebanyak 32% dari berat tebu 

giling. Sebanyak 60% dari ampas tebu tersebut 

dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar, 

bahan baku untuk kertas, bahan baku industri kanvas 

rem, industri jamur dan lain-lain. Oleh karena itu 

diperkirakan sebanyak 45 % dari ampas tebu 

tersebut belum dimanfaatkan.  

Ampas tebu sebagian besar mengandung ligno-

cellulose. Panjang seratnya antara 1,7 sampai 2 mm 

dengan diameter sekitar 20 mikro, sehingga ampas 

tebu ini dapat memenuhi persyaratan untuk diolah 

menjadi papan-papan buatan. Bagase mengandung 

air 48 - 52%, gula rata-rata 3,3% dan serat rata-rata 

47,7%. Serat bagase tidak dapat larut dalam air dan 

sebagian besar terdiri dari selulosa, pentosan dan 

lignin (Husin, 2007). 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pirolisis merupakan suatu proses 

pembakaran biomasa tanpa melibatkan oksigen pada 

temperatur tinggi (temperatur antara 450 oC-600 oC). 

Produk yang dihasilkan  dari  pirolisis  adalah  

minyak,  arang  dan  gas  sintetik.  Sekarang  ini  

pyrolisis sangat menjanjikan dalam konversi 

teknologi thermo chemical untuk  memroduksi 

produk berupa cairan (Bridgwater and Bridge, 

1991). Pirolisis dapat  dibagi dalam beberapa jenis 

metode berdasarkan produk utama yang dihasilkan, 

yang dapat dilihat pada table berikut.  

Tabel 2. Jenis Pirolisis dan Karakter Produk yang 

Dihasilkan 

 

Jenis 

pirolisis 

Waktu 

Tinggal 

Laju 

Pemanasan 

Suhu ( 

C ) 

Produk 

Karbonisasi  Harian  Sangat 

lambat  

400  Arang  

Konvensional  5-30 

menit  

Lambat  600  Minyak, 

gas,  

arang  

Pirolisis 

cepat  

0,5-5 

detik  

Sangat 

cepat  

450-

600  

Biooil  

Cairan-flash  < 1 detik  Cepat  < 650  Biooil  

Gas-flash  < 1 detik  Cepat  < 650  Zat 

kimia, 

gas  Ultra pirolisis  < 0,5 

detik  

Sangat 

cepat  

1000  Zat 

kimia, 

gas  Vakum 

pirolisis  

2-30 

detik  

Medium  400  Biooil  

Hidro pirolsis  < 10 

detik  
Cepat  < 500  Biooil  

Methano 

pyrolysis 

 

< 10 

detik 
Cepat 700 Zat 

kimia 

  
Pirolisis  dapat  juga  dibedakan  berdasarkan  

persentase  produk  yang dihasilkan, yang 

ditunjukkan pada Tabel  berikut : 

 
Tabel 3.  Persentase produk dari jenis pirolisis 

(Stefan Kzernick, 2002) 

Jenis Pirolisis Produk 

Sumber : Husin, 2008) 
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Liquid (%) Char (%) Gas (%) 

Fast pyrolysis 75 12 13 

Karbonisasi 30 35 35 

Gasifikasi 5 10 85 

Prinsip dasar dari proses  fast pyrolysis ini 

adalah degradasi ikatan kimia pada umpan yang 

terjadi akibat pemanasan yang cepat (dengan 

temperatur tinggi) tanpa kehadiran oksigen. Struktur 

asli dari umpan akan mengalami perengkahan 

sehingga  terbentuk  beberapa  fragmen  yang  

terdapat  pada  fasa  cair,  gas,  atau  padat. Dari  hasil  

perengkahan  struktur  umpan  tersebut,  maka  

dihasilkan  senyawa- senyawa tertentu pada biooil 

(fenol, air, levoglucosan, hidroksiasetaldehida), gas  

(metana, hidrogen, karbonmonoksida), dan arang 

(cincin aromatik dan lain-lain).  

Parameter-parameter yang  mempengaruhi  

produk  fast pyrolysis adalah  temperatur, laju alir 

gas inert, dan ukuran partikel umpan masuk (AV 

Bridgwater, 1999).  Selain  itu,  komposisi  

kandungan  kimia  penyusun  biomasa  (seperti 

kandungan  lignin,  selulosa,  kandungan  air,  dan  

kandungan  abu)  juga  akan menghasilkan  produk  

yang  bervariasi.  Misalnya,  jika  biomasa  

mengandung banyak lignin, maka produk yang 

dihasilkan mengandung banyak unsur fenol. Apabila 

mengandung banyak selulosa maka akan semakin 

tinggi kemungkinan  dihasilkannya  biooil. 

 Kandungan air umpan biomasa akan 

mempengaruhi nilai  kalor dari  biooil dimana 

semakin tinggi kandungan airnya maka akan 

semakin  rendah  nilai  kalor  yang  dihasilkan.  

Sementara  itu  apabila  semakin  tinggi kandungan 

abunya maka akan produksi arang akan tinggi pula.  

Mekanisme  reaksi  pada  proses  pirolisis  

ini  berbeda  pada  setiap komponennya untuk 

menghasilkan produk yang beragam. Berikut akan 

dijelaskan mekanisme reaksi untuk selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Mekanisme reaksi degradasi  selulosa 

(Garcia, Manuel Perez, 2008) 

Hemiselulosa merupakan senyawa 

polisakarida kompleks yang berikatan dengan 

selulosa pada dinding sel.  Hemiselulosa pada 

umumnya terdiri dari 50- 200 unit monomer dan 

beberapa residu glukosa sederhana. Komponen 

utama dari  hemiselulosa  adalah xylan dalam  bentuk  

struktur  kimia  4-metil-3-asetil- glukoronoxylan. 

Persentase xilan terdapat pada  softwoods 

 dan hardwoods diatas  dan 30% dalam 

keadaan kayu kering. Pada hemiselulosa, xylan 

merupakan senyawa yang paling tidak stabil karena 

mudah sekali mengalami reaksi hidrolisis dan 

dehidrasi. Hemiselulosa akan mulai terdegradasi 

pada rekasi tersebut pada temperatur sekitar 250o C.    

Degradasi dari xylan akan menghasilkan 

delapan senyawa produk, yaitu air, metanol, asam 

formiat, asam asetat, asam propianat, hidroksi-1-

propanon, hidroksi-1-butanon, dan 2-furfuraldehid. 

Pada proses pirolisis biomasa, air akan terbentuk dari 

dehidrasi, asam asetat terbentuk dari eliminasi pada 

gugus asetil, furfural terbentuk dari dehidrasi unit 

xilose, asam formiat terbentuk dari gugus karboksil 

asam uronic, dan metanol terbentuk dari gugus 

metoksil asam uronic.  

Pada  umumnya,  mekanisme  degradasi  

pada  lignin  terjadi  dalam  bentuk reaksi  dehidrasi  

(pada  temperatur  sekitar  250 C),  depolimerisasi,  

dan kondensasi/karbonisasi.  Degradasi  termal  pada  

lignin  ini  akan menghasilkan senyawa monomeric 

fenol, asam formiat, formaldehid, metanol, 

karbondioksida,  dan air. 

Pada reaksi terjadi degradasi ikatan C-O 

menjadi senyawa alkohol atau guaiacol. Sementara 

itu pada reaksi lain terjadi eliminasi ikatan karbon 

menjadi fenol eter. Kehadiran lignin pada suatu 

pirolisis biomasa akan mengarah untuk 

menghasilkan produk arang.  Setelah mengalami 

proses pirolisis maka akan terbentuk fasa cair dengan  

mengalami proses kondensasi pada sistem 

kondensernya. Produk berupa cair ini terdiri  dari  air  

dengan  campuran  asetaldehid,  propion  aldehid,  

butiraldehid, acrolein, crotonaldehid, furan, aseton, 

butanedion, dan metanol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanisme Reaksi Depolimerisasi Lignin 



Roosdiana Muin et al. 

398 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Ampas tebu (bagasse) yang digunakan diambil dari 

Pabrik Gula (PG) Way Kanan, Lampung.Alat 

penelitian berupa reaktor pirolisis yang dilengkapi 

dengan kondensor untuk mengkondensasikan gas 

hasil pirolisis dan termokopel yang berfungsi untuk 

menjaga dan mengatur suhu yang diinginkan. Hasil 

cairan ditampung dalam penampung biooil 

Prosedur Penelitian 

Bahan baku bagasse dibersihkan dan diklasifikasi 

berdasarkan ukuran, kemudian di oven selama 4 jam 

dengan suhu 60o C untuk mengurangi kadar airnya. 

Bahan aku yang telah dioven kemudian ditimbang 

sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam 

reaktor dengan membuka penutup reaktor bagian 

atas. Reaktor dinyalakan dan terhubung dengan 

termokopel untuk mengatur suhu. Gas yang 

dihasilkan kemudian dialirkan ke kondenser pada 

suhu konstan 17 oC untuk dikondensasi. Cairan yang 

dihasilkan ditampung dalam penampung biooil.   

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dilakukan dengan variasi 

temperatur proses (350oC, 400oC, dan 450oC), dan 

ukuran partikel (25-30 mesh, dan 40-45 mesh)  

Analisis Produk 

Sifat-sifat fisik biooil kemudian dianalisis massa 

jenis, viskositas, warna,  nilai kalor, dan komposisi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pirolisis biomassa umumnya melalui serangkaian 

reaksi yang kompleks. Pada tingkat pemanasan yang 

rendah, biomassa terurai menjadi tahap dekomposisi 

selulosa dan dekomposisi hemiselulosa. Pada tingkat 

pemanasan pirolisis yang cepat, saat suhu mencapai 

300oC terjadi degradasi hemiselulosa, degradasi 

selulosa berpengaruh pada saat pemanasan pirolisis 

berlangsung pada rentang suhu 350-390 oC. 

Degradasi lignis terjadi pada rentang suhu degradasi 

selulosa dan hemiselulosa. Oleh karena itu, 

kandungan senyawa karbon, selulosa, dan 

hemiselulosa sangat berpengaruh pada yield biooil 

yang dihasilkan.  

 

Gambar 4. Pengaruh temperatur terhadap yield hasil 

pirolisis pada ukuran partikel 25-30 mesh 

 

Gambar 5. Pengaruh temperatur terhadap yield hasil 

pirolisis pada ukuran partikel 40-45 mesh 

Dari gambar diatas bisa dilihat pengaruh temperatur 

terhadap yield pirolisis bagasse. Produk pirolisis 

didapatkan dari hasil dekomposisi senyawa yang 

trekandung dalam umpan bagasse. Produk pirolisis 

cenderung mengalami kenaikan seiring dengan 

kenaikan suhu.  Kenaikan temperatur akan 

meningkatkan laju pemecahan senyawa rantai-rantai 

senyawa di dalam bagasse. Dengan kenaikan 

temperatur, kandungan air dan senyawa volatil akan 

lebih cepat menguap, sehingga produk cair dan gas 

pirolisis akan meningkat.  

 

Gambar 6. Produk biooil hasil pirolisis 
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Pada temperatur dibawah 300oC proses yang terjadi 

adalah proses karbonisasi sehingga lebih banyak 

char (padatan) yang dihasilkan. Pada suhu 400oC dan 

450oC  produk padatan berkurang persentasenya, 

produk cair dan gas lebih banyak dihasilkan. 

Peningkatan suhu akan menghasilkan banyak produk 

gas baik gas yang bersifat condensable maupun non-

condensable. Produk cair dari pirolisis yang 

dihasikan terdiri dari air dan senyawa-senyawa 

organik kompleks yang dikondensasikan.  

Diameter partikel juga mempengaruhi produk biooil 

yang dihasilkan. Yield biooil turun pada diameter 35-

40 mesh dibandingkan pada ukuran 25-30 mesh. Hal 

ini dikarenakan semakin besar ukuran partikel 

mengakibatkan lambatnya panas merata ke seluruh 

bagian reaktor, sedangkan semakin kecil ukuran 

partikel membuat panas menyebar merata di seluruh 

bagian reaktor.  

Parameter keberhasilan proses pirolisis juga bisa 

ditinjau dari padatan yang dihasilkan, makin sedikit 

padatan, makan efektif proses pirolisis dalam 

menghasilkan produk cair.  

Tabel 4. Sifat fisik biooil pada variasi temperatur 

pada ukuran 25-30 mesh 

Parameter 

uji 

Hasil Metode 

Analisa 350oC 400oC 450oC 

pH  3,26 3,32 3,13 SNI  

massa 

jenis 

(g/mL) 1,056 0,984 0,974   

viskositas 

(cP) 1,502 1,63 1,421 Oswald 

Warna coklat tua Organoleptik 

Tabel 5. Sifat fisik biooil pada variasi temperatur 

pada ukuran 40-45 mesh 

Parameter 

uji 

Hasil Metode 

Analisa 350oC 400oC 450oC 

pH  3,42 3,32 3,26 SNI  

massa 

jenis 

(g/mL) 1,157 1,162 0,876   

viskositas 

(cP) 1,438 1,682 1,121 Oswald 

Warna coklat tua Organoleptik 

 

Dari hasil pengukuran densitas didapatkan bawah 

semakin tinggi suhu pirolisis maka densitas produk 

biooil cenderung menurun namun tidak terlalu 

signifikan. Hal ini menunjukkan peningkatan suhu 

berbanding terbalik dengan densitas produk karena 

terbentuk senyawa yang lebih ringan karena semakin 

tinggi suhu reaksi, reaksi perengkahan semakin cepat 

sehingga dihasilkan senyawa dengan rantai molekul  

yang pendek.  

 

Gambar 7. Densitas biooil pada vareiasi temperatur 

dan diameter partikel  

Terjadinya penurunan viskositas pada suhu yang 

lebih tinggi diakibatkan karena peregangan ikatan 

pada molekul-molekul tersebut. Pada suhu yang 

lebih tinggi komponen senyawa dengan rantai 

pendek lebih banyak karena pada suhu tinggi 

perengkahan semakin tinggi.  

Viskositas biooil yang berkisar 0,9-1,1 yang 

mendekati viskositas air menandakan bahwa biooil 

yang dihasilkan mengandung kadar air. Kandungan 

air ini berasal dari kelembaban (moisture) yang 

mengindikasikan masih ada oksigen di dalam umpan 

bagasse. Kehadiran air dikarenakan adanya senyawa 

oksigen dalam umpan. Pembakaran senyawa oksigen 

menghasilkan karbondioksida dan air.   

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Yield biooil yang optimal dihasilkan pada variasi 

temperatur 400oC dengan diameter partikel 25-30 

mesh. Biooil yang dihasilkan memiliki karakteristik 

pH berkisar 3,26-3,42, massa jenis berkisar 1,157-

0,876, viskositas 1,68-1,12 

Saran 

Perlu penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan 

biooil yang memenuhi standar.  
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ABSTRACT:The landslide disaster that hit the residential area of Banaran village, Ponorogo regency, East Java provided 

a valuable lesson on the importance of controlling land conversion activities. The losses suffered by citizens are not only 

about the loss of agricultural land, houses, livestock, and so forth but also casualties. The purpose of research related to 

the investigation of landslide affected areas is to know the impact caused by the landslide disaster. By using an unmanned 

aircraft or UAV (Unmanned Aerial Vehicle) is used to know in detail the affected areas and a 3D spatial analysis is 

conducted to analyze the volume of landslides that bury Banaran Village. By using Geographic Information System (GIS) 

technologyand numerical simulation, it can be seen how the condition of the area is affected before landslide, so it can 

be known with certainty of the landslide-affected residents such as the number of houses, farmland area, and other assets 

in the landslide area. 

 

Key words: Landslide, UAV, GIS, 3D spatial analysis, numerical simulation 

 

 

ABSTRAK:Bencana tanah longsor yang menerjang kawasan permukiman di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur memberi pelajaran berharga tentang pentingnya untuk mengontrol kegiatan alih fungsi lahan. Kerugian yang 

dialami oleh warga tidak hanya tentang kehilangan kawasan pertanian, rumah, ternak, dan sebagainya tetapi juga korban 

jiwa.Tujuan dari penelitian terkait investigasi kawasan terdampak tanah longsor ini adalah untuk mengetahui dampak 

yang terjadi akibat bencana longsor tersebut. Dengan pesawat tanpa awak atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

digunakan untuk mengetahui secara detail kawasan yang terdampak, kemudian dilakukan analisis spasial secara 3D untuk 

mengkalkulasi volume tanah longsor yang menimbun Desa Banaran. Dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan simulasi numerik dapat diketahui bagaimana kondisi kawasan terdampak sebelum terjadi longsor, sehingga dapat 

diketahui dengan pasti properti warga yang terkena dampak seperti jumlah rumah, luas lahan pertanian, dan asset lain 

yang berada di kawasan longsor 

 

Kata Kunci:Longsor, UAV, SIG, analisis spasial 3D, simulasi numerik 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tanah longsor di daerah pegunungan sering terjadi 

selama atau setelah musim hujan di daerah pegunungan. 

Hal ini sering mengakibatkan hilangnya nyawa dan 

kerusakan terhadap lingkungan binaan alami dan buatan 

(Fuchu et al., 2002). Longsor adalah bahaya alami yang 

umum terjadi dan sering berakibat pada hilangnya nyawa 

manusia dan menyebabkan kerusakan luas pada properti 

dan infrastruktur. Tanah longsor, secara umum, termasuk 

kedalam semua gerakan material permukaan ke bawah 

yang mendadak seperti tanah liat, pasir, kerikil dan batu. 

Gempa bumi, hujan deras, letusan gunung berapi, dan 

sebagainya dapat menjadi pemicu terjadinya  longsor 

(Kessarkar et al., 2011).  

Longsor di Desan Banaran diawali hujan dengan 

intensitas tinggi selama tiga jam. Hal ini membuat tiga 

rumah di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten 

Ponorogo, hanyut dan tertimbun longsoran tanah pada 

hari Rabu tanggal 19 April 2017 sore hari. Beberapa 

kajian telah dilakukan, banyak diantaranya yang 

menganggap bahwa longsor terjadi akibat kelerengan 
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longsoran yang begitu terjal, jenis tanah yang rapuh, dan 

juga alih fungsi lahan di lokasi. Semua asumsi bisa saja 

dijadikan pijakan awal dalam berpikir ilmiah sehingga 

didapat titik terang yang dapat dipakai sebagai rujukan 

dalam kajian penelitian yang lebih mandalam. 

Dalam penelitian ini, pembahasan utama focus kepada 

metode yang dipakai untuk melakukan investigasi secara 

cepat dan akurat. Dengan demikian, hasil yang 

diharapkan langsung dapat diterapkan ke dalam bentuk 

arahan dan rekomendasi yang sesuai bagi masyarakat 

maupun penduduk yang terpapar longsor secara langsung.  

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Analisis Foto Udara 

Kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau 

membutuhkan beberapa pendekatan dalam melakukan 

analisis secara keruangan (spasial). Dalam kegiatan 

penelitian tentang investigasi cepat atau respon cepat 

(quick response) maka digunakan perangkat keras berupa 

pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle) atau 

biasa dikenal dengan nama sebutan drone. 

Drone digunakan untuk perekaman gambar dan 

memetakan kondisi terkini kawasan studi, sehingga 

langkah berikutnya setelah didapatkan data adalah 

dilakukannya analilsis spasial lanjutan terkait kondisi 

eksisting daerah terdampak longsor seperti; volume 

longsoran, luas kawasan terdampak, dan kemungkinan-

kemungkinan longsoran susulan atau pun banjir bandang. 

Berbeda dengan analisis spasial yang menggunakan 

database dari server penyedia peta seperti USGS (United 

States Geological Survey) dan sejenisnya, pemanfaatan 

pesawat tanpa awak ini juga menampilkan kondisi terbaru 

dan terkini dari kawasan yang sedang diamati dalam 

penelitian. 

 

B. Analisis Spasial 

Dalam melaksanakan penelitian ini, analisis spasial 

yang dimaksud adalah dengan bantuan perangkat lunak 

ArcGIS 10.3 dimana perangkat lunak ini memiliki fitur 

untuk menampilkan peta kondisi tutupan lahan di lokasi 

studi. Hubungan antara teknik penginderaan jarak jauh 

dan GIS perlu dikaji lebih dalam, yang mana hal ini akan 

memainkan peran penting dalam pemetaan zonasi tanah 

longsor.  

Identifikasi tanah longsor, yang merupakan parameter 

penting dalam setiap penilaian bahaya longsor regional, 

bisa sangat baik dilakukan terutama dengan data 

penginderaan jarak jauh satelit. Dalam hal ini penggunaan 

teknologi GIS sebagai alat yang sangat baik untuk 

menampilkan distribusi spasial tanah longsor dengan 

menggunakan atribut yang ada, walaupun demikian peta 

longsor yang disajikan tetap harus divalidasi dengan 

ground check di lapangan. (Kuldep et al., 2012). Dengan 

diketahuinya kondisi sebelum longsor dan setelah longsor, 

maka dapat dilakukan beberapa analisis seperti volume 

tanah longsor, volume tanah yang menutupi kawasan 

permukiman, jumlah unit rumah yang terdampak 

langsung, asset dan property lain yang terkena longsor, 

serta property alamiah lain yang terampak akibat bencana 

tanah longsor seperti sungai, hutan, sawah, ladang, dan 

sebagainya.  

Sedangkan untuk memperkirakan kelerengan dan 

bentuk 3D dari kawasan studi, maka digunakan perangkat 

lunak seperti Global Mapper 16 sehingga volume 

longsoran tanah dapat diperkirakan berdasarkan data 

ketinggian lahan dari muka laut.Terdapat dua peta 

pembanding yaitu hasil citra dari foto udara dan 

berdasarkan database milik BingMap atau GoogleMaps. 

Sedangkan data series pembanding lain berdasarkan data 

yang tersedia pada fitur GoogleMaps. 

Dalam laporan penelitiannya, Abdoullah Namdar 

(2014) menyatakan bahwa beberapa faktor yang 

menyebabkan tanah longsor termasuk curah hujan, gempa 

bumi, erosi telah dibahas di banyak kajian penelitian. 

Erosi secara kuantitatif diakibatkan curah hujan dan badai 

hujan harus dinilai pada daerah yang berpotensi terkena 

dampak longsor, berdasarkan pengamatan kejadian 

longsor di masa lalu dan juga sifat rekayasa tanah.  

Tidak ada infrastruktur drainase yang tepat yang dapat 

mempercepat erosi dan mengakibatkan runtuhnya 

infrastruktur drainase serta terjadinya longsor di bawah 

curah hujan yang deras. Sehingga investigasi mineralogi 

dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara 

mineralogi tanah dengan jumlah erosi, serta kemampuan 

kerja fasilitas drainase dan kemungkinan-kemungkinan 

untuk terjadi longsor di masa mendatang. 

 

C. Analisis Numerik 

Simulasi numeris terkait longsor telah mulai 

diinvestigasi sejak lama (Tinti, 2006).Tanah longsor dapat 

dimodelkan sedemikian hingga menyerupai kondisi 

kejadian sesungguhnya berdasarkan nilai akselerasinya 

(Watts, 1998), dengan melakukan beberapa prosedur yang 

dapat diterima untuk melakukan rekonstruksi terhadap 

kecepatan longsor (Watts, 2000). 

Tanah longsor sendiri memiliki karakter seperti 

frekwensi, magnitude, berat jenis masa, dan semua 

menjadi variabel penting dalam menilai resiko bencana 

(Stefanini, 2004). Model bencana alam terkait longsor, 

dalam hal ini masih dapat diterima dalam dunia penelitian. 

Dengan mengusulkan beberapa teknik terkait longsoran 

slope, beberapa faktor penyebab tanah longsor dan 

sejenisnya dapat diinvestigasi lebih teliti. 

Di dalam studi ini digunakan program CADMAS-

Surf / 2D untuk melakukan simulasi numerik. Persamaan 
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(4) 

yang digunakan terdiri dari persamaan kontinuitas, 

persamaan Navier-Stokes dalam arah x dan arah z sebagai 

persamaan adveksi untuk menemukan tingkat air lumpur 

(koefisien). Persamaan terakhir meliputi fungsi F (x, z, t), 

yang berarti rasio volume air di setiap sel secara numerik. 

(Fukui et al, 1962)(Sakakiyama et al, 1992) 
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Dalam persamaan di atas, t berarti waktu, x dan z 

adalah koordinat horizontal dan vertikal. p adalah tekanan, 

u dan w dari komponen kecepatan horisontal dan vertikal. 

Kemudian ρ adalah kerapatan fluida, v adalah 

penjumlahan viskositas kinematik molekuler dan 

viskositas eddy kinematik, g adalah percepatan karena 

gravitasi. vγ adalah porositas, γx dan γz adalah komponen 

porositas udara, SF, Su dan Sw adalah sumber dari 

pembangkitan gelombang, Dx dan Dz adalah koefisien 

untuk lapisan spons, dan Rx dan Rz adalah komponen 

resistansi karena porositas pada sumbu x dan z. (Fukui et 

al, 1962)(Tsuji et al, 1995) 

Dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis 

mendalam dengan menggunakan simulasi numerik. 

Analisis ini hanya dipakai sebagai pembanding kecepatan 

luncur tanah longsor apabila longsoran merupakan 

lumpur yang dapat berdampak langsung kepada 

kemungkinan terjadinya banjir bandang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Analisis Foto Udara 

Berdasarkan hasil foto udara dengan menggunakan 

drone maka dapat diketahui jumlah rumah yang 

terdampak langsung bencana longsor di Desa Banaran, 

Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.  

Pada gambar 1 di bawah ini dapat dilihat bagaimana 

perbedaan tutupan lahan antara sebelum terdampak 

longsor dan susah bencana longsor terjadi. Setelah 

dilakukan deliniasi terhadap luasan kawasan terdampak, 

dapat diketahui sebaran tanah longsor dan juga rumah-

rumah maupun asset yang terkena longsor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Hasil foto udara sebelum terjadi dan sesudah 

terjadi bencana longsor di Desa Banaran.  

 

Data ini sangat dibutuhkan untuk menata ulang 

kawasan permukian yang terkena longsor sehingga dapat 

dilakukan perencanaan untuk merumahkan kembali 

penduduk yang berada di Desa terdampak. Sedangkan 

gambar 2 di bawah ini menunjukkan foto lokasi 

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2Sungai alamiah yang terbentuk pasca terjadinya 

bencana longsor di Desa Banaran. (Gambar diambil pada 

tanggal 22/05/2017) 

 

Hasil foto udara diketahui pula bahwa terdapat 33 unit 

rumah yang terdampak langsung saat terjadi bencana 

tanah longosor, sedangkan jumlah warga yang terdampak 

sebanyak128 jiwa, 100 orang dinyatakan selamat dan 28 

orang dinyatakan tewas dan atau hilang (belum ditemukan 

jasadnya). 

Adapun kejadian longsor di Desa Banaran telah 

berdampak langsung pada tertimbunnya beberapa 

kawasan, yaitu 28 Ha di Dusun Tangkil dan 2 Ha di Dusun 

Krajan, 3 jembatan Desa putus, 3 titik sumber air, serta 1 

unit trafo ikut terdampak. 

Berdasarkan foto pada gambar 2 di atas, sungai 

alamiah yang terbentuk menunjukkan terdapatnya sumber 
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air alamiah di sekitar kawasan longsor. Sumber air yang 

menganak sungai ini bisa jadi merupakan pemicu 

terjadinya bencana longsor. Dengan hasil pengamatan 

dengan menggunakan foto udara dan crosscheck di 

lapangan maka, kegiatan analisis dapat dilanjutkan 

kepada tahapan analisis spasial. 

 

B. Hasil Analisis Spasial 

Dalam melakukan analisis spasial, beberapa variable 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan penting seperti 

tutupan lahan, sebaran unit rumah, topografi, kelerengan, 

dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.Bentuk tiga dimensi(3D) tebing yang longsor di 

Desa Banaran sebelum bencana terjadi.  

 

Gambar 3 di atas merupakan bentuk tiga dimensi dari 

material tanah longsor sebelum bencana terjadi. 

Interpretasi terhadap kontur ini didapatkan berdasarkan 

data elevasi masing-masing titik ukur yang diterjemahkan 

ke dalam perangkat lunak pembaca data tabular 

ketinggian muka laut.Adapun volume tanah longsor di 

Desa Banaran dihitung dengan menggunakan asumsi 

volume tiap lapis tanah pada gambar 4di bawah kemudian 

dihitung berdasarkan sebaran tanah longsor di lokasi yang 

terdampak.  

 

Tabel 1.  Kalkulasi volume tanah longsor 

No Zona Area 2D Kalkulasi 

1 A 1,497.24 7,486.20 

2 A 9,039.39 90,393.90 

3 A 13,109.55 131,095.50 

4 B 25,182.05 125,910.25 

5 C 26,998.02 107,992.08 

      462,877.93 
    

Tabel 1 di atas merupkan hasil perhitungan volume 

tanah longsor yang dihitung berdasarkan luas area 

polygon tiap segmen dan ketinggian topografi sebelum 

terjadi longsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4.Perhitungan volume longsoran berdasarkan 

deliniasi polygon dengan ArcGIS.  

 

Perkiraan fenomena yang saat terjadi longsor adalah, 

zona A longsor dengan total volume 228.975 m3 dan 

selanjutnya menghantam zona B dengan volume tanah 

longsor sebanyak 125.910 m3, kemudian akumulasi 

longsoran dari zona A dan zona B diteruskan sehingga 

volume tanah longsor terpropagasi dengan kecepatan 

tertentu sampai ke zona C sehingga menjadi semakin 

banyak dengan volume 462.877 m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar5.Lebih dari 50% penggunaan lahan di Desa 

Banaran adalah sebagai hutan, guna lahan selain itu 

adalah sebagai kawasan permukiman, kebun, sawah, dan 

lain sebagainya.  

 

Gambar 5 di atas merupakan hasil analisis penggunaan 

lahan di Desa Banaran. Berdasarkan hasil deliniasi 

terhadap tutupan lahan, penggunaan lahan di Desa 

banaran masih didominasi oleh penggunaan lahan untuk 

hutan, sedangkan penggunaan lahan lain adalah sebagai 

kebun, sawah, permukiman, dan tanah kosong. 

Beberapa pemberitaan sebelumnya menyebutkan 

bahwa, alih fungsi hutan di kawasan perbukitan yang 

menjadi salah satu penyebab bencana longsor, akan tetapi 

jumlah alih fungsi lahan untu pertanian tidak begitu 

signifikan bila dibandingkan dengan penggunaan lahan 

sebagai kawasan hutan lindung dalam pengawasan 

C 

B 

A A A 
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Perhutani. Dengan melihat beberapa kenyataan di atas, 

kemungkinan longsor terjadi diakibatkan penyebab-

penyebab lain. Sepertin yang terlihat pada gambar 2, 3 dan 

4, dimana lokasi longsor membentuk aliran sungai baru 

(gambar 2), kemudian bentuk bukit hanya terkikis 

sebagian dan tidak sebanyak tebing berwarna merah 

(gambar 3), ditambah dengan hasil foto udara yang 

menunjukkan sungai alami bentukan longsor dengan lebar 

lebih dari 5 meter (gambar 4). 

Untuk memberikan alasan yang lebih ilmiah, 

dilakukan analisis numerik dengan menggunakan 

CADMAS Surf 2D dengan tujuan untuk emnghitung 

kecepatan lumpur menerjang Desa Banaran berdasarkan 

beberapa data video yang diakses melalui situs resmi 

BNPB. 

 

C. Hasil Analisis Numerik 

Dalam analisis numerik, variable yang terpenting 

adalah berat jenis material, sehingga dapat diketahui 

kecepatan longsor dengan model bentuk topografi yang 

dibuat menyerupai tempat terjadinya longsor di Desa 

Banaran. 

Fenomena propagasi longsor di Banaran sedikit 

banyak memberikan pekerjaan rumah tambahan, karena 

secara bukti fisik hasil pengamatan menggunakan citra 

satelit, tutupan lahan masih di dominasi penggunaan lahan 

untuk hutan, tetapi tanah longsor bahkan terjadi di 

kawasan hutan. Jika hanya berdasarkan kelerengan 

kawasan yang longsor, kawasan dengan kelerengan yang 

sama bahkan lebih terjal di sebelahnya tidak ikut longsor. 

Sehingga asusmsi temuan awal ini lah yang kemudian 

dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis 

numerik dengan koefisien material lebih pekat dari air, 

dan mendekati kepekatan adonan semen, yaitu sekitar 

1500 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar6.Screen shot simulasi numerik detik ke 20 s.d. 

detik ke 45 

Gambar 6 di atas merupakan hasil screenshot 

material longsor yang jatuh menimbun Desa Banaran. 

Panjang flume dalam simulasi ini adalah 600-meter 

dengan ketinggian flume 50 meter.  

Pada simulasi numerik ini, titik ukur dilakukan pada 

jarak 500-meter dari bibir flume, dengan parameter 

ketinggian longsor dan kecepatan luncur longsor. 

Berdasarkan grafik kecepatan longsor dan ketinggiang 

longsor pada gambar 7 dan 8 maka dapat dilihat bahwa 

rata-rata kecepatan longsor adalah 20 m/detik atau 72 

km/jam. Sedangkan ketinggian longsor 1.5 s.d, 3.0 meter. 

Dengan ketinggian dan kecepatan longsor seperti di atas, 

daya rusak longsor sungguh luar biasa, sehingga apa saja 

yang berada di hadapatnya akan rusak parah dan 

tertimbun material longsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar7.Hasil pengukuran kecepatan longsor pada titik 

pengukuran 500 meter dari bibir flume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar8.Hasil pengukuran ketinggian longsor pada titik 

pengukuran 500 meter dari bibir flume. 

 

Berdasarkan volume longsor sebanyak 462.877 m3, 

jika diteruskan sepanjang lembah yang terdampak longsor, 

maka bisa saja terjadi longsor susulan atau lebih tepat lagi 

jika disebut dengan banjir bandang. Hal ini diakibatkan 

terdapat sumber air alamiah dengan debit yang cukup 

besar, kemudian membentuk anak sungai baru yang 

membentang dari utara menuju selatan kawasan 

terdampak longsor.  

Tindakan preventif yang bisa dilakukan adalah 

membiarkan aliran air tersebut mengalir secara alami, 

dengan menyingkirkan semua penghalang berupa sisa 

longsor dan sejenisnya. Karena apabila aliran sungai 

tersebut terhambat, lalu membentuk kantong air layaknya 

danau, maka hal ini dapat memicu terjadinya banjir 

bandang dengan material ikutan berupa sisa-sisa tanah 
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longsor bercampur air sehingga membentuk longsoran 

lumpur dengan kemampuan jangkauan yang lebih jauh 

dan lebih luas. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dari foto udara, foto satelit, 

analisis spasial dan analisis numerik, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, diantaranya; 

1. Alih fungsi lahan tidak memberikan kontribusi yang 

cukup siknifikan untuk terjadinya longsor, 

dikarenakan bagian atas zona longsor masih berupa 

hutan dengan kerapatan yang cukup padat. 

2. Demikian juga dengan kelerengan yang terjal antara 

1010 m dpl pada puncak longsor sampai dengan 880 

m dpl di kawasan permukiman Desa Banaran, karena 

pada bagian selatan juga memiliki kontur yang serupa 

dengan kontur tanah longsor di bagian utara. 

3. Terbentuknya jaringan sungai alamiah baru dipicu 

adanya saluran sungai bawah tanah yang terakumulasi 

pada titik tertentu sehingga menjadi pemicu longsor. 

Pada gambar 1 sebelah kanan dapat dilihat bagaimana 

alur sungai baru yang terbentuk pasca bencana tanah 

longsor. 

4. Dengam menggunakan analisis numerik diketahui 

bahwa kecepatan longsor dengan material tanah 

berlumpur adalah 72 km/jam dengan ketinggian tanah 

longsor 1.5 s.d. 3.0 m.  

5. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait jenis tanah, 

sebaran sumber mata air baru di sekitar lokasi, atau 

sungai bawah tanah yang bisa jadi menjadi pemicu 

terjadinya tanah longsor berikutnya di Desa Banaran, 

Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. 
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ABSTRAK: Dry blasting merupakan metode dari surface treatment untuk menghilangkan karat maupun kotoran 

berupa oli, cat dan sebagainya pada permukaan untuk merubah karakter permukaan material baik untuk 

membuat kasar ataupun membuat lebih halus suatu permukaan. Dry blasting, dilakukan dengan menyemprotkan 

material yang bersifat abrasive biasanya berupa pasir silika atau steel grit dengan tekanan yang relatif tinggi 

pada suatu permukaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil dari laju korosi setelah di dry 

blasting dengan berbagai macam varisi tekanan penyemprotan. Variasi tekanan penyemprotan yang digunakan 

yaitu 5 bar, 6 bar, 7 bar, 8 bar. Hasil dari penelitian ini yaitu pada variasi tekanan penyemprotan laju korosi 

tertinggi terjadi pada tekanan 7 bar yaitu 0,0256894 mm/year dan laju korosi terendah pada tekanan 5 bar yaitu 

0,0023084 mm/year.  

 

Kata Kunci: Dry blasting, Surface Treatment, Tekanan Penyemprotan, Laju Korosi  

 

PENDAHULUAN 

 

Dry blasting adalah salah satu metode paling 

mudah menghilangkan karat maupun kotoran seperti 

oli, cat, dan lain sebagainya pada permukaan atau 

untuk merubah karakter permukaan material baik 

untuk membuat lebih kasar ataupun membuat lebih 

halus suatu permukaan. Dry blasting, dilakukan 

dengan menyemprotkan material yang bersifat 

abrasive biasanya berupa pasir silika atau steel grit 

dengan tekanan yang relatif tinggi pada suatu 

permukaan. Dry blasting merupakan proses yang 

diadaptasi dari teknologi yang biasa digunakan oleh 

perusahaan - perusahaan yang bergerak dibidang 

industri perkapalan, ataupun pabrik yang sering 

menggunakan logam guna membersihkan atau 

mengupas lapisan yang menutupi sebuah obyek 

dengan cepat dan singkat yang biasanya berbahan 

dasar metal/besi dengan bantuan butiran pasir 

khusus. [1] 

Dalam industri perkapalan khususnya bagian 

maintenance perkapalan, metode dry blasting sangat 

penting dilakukan terutama untuk membersihkan 

karat-karat yang terdapat di bagian body kapal, 

jangkar, ataupun baling-baling kapal karena terlalu 

seringnya bagain tersebut berkontak dengan air laut. 

Permasalahan yang sering dihadapi pada di industri 

perkapalan yaitu karat atau biasa disebut korosi. 

Korosi sendiri berarti reaksi antara logam dengan zat 

- zat disekitarnya misalnya udara dan air sehingga 

menimbulkan senyawa baru yang menyebabkan 

penurunan kualitas dari logam tersebut. Adanya 

korosi membuat kekuatan pada body kapal menjadi 

menurun sehingga perlu juga untuk mengetahui laju 

korosi pada suatu material body kapal tersebut. 

Laju korosi adalah kecepatan penurunan 

kualitas logam terhadap waktu kontak antara logam 

dengan faktor yang mempengaruhi karat. Laju 

korosi sangat berpengaruh pada kekuatan material. 

[2]  Dengan mengetahui nilai laju korosi maka dapat 

diperkirakan pertumbuhan korosi pada baja tersebut. 

Sehingga perlu diteliti pengaruh variasi – variasi 

tekanan dan ukuran mesh terhadap hasil laju korosi, 

yang berdampak banyak pada struktur permukaan 

spesimen. 

 

Dry blasting 

 

Dry blasting adalah salah satu cara untuk 

memebersihkan permukaan material yang terkena 

karat, cat, garam, oli dan lain sebagainya atau untuk 

memperoleh karakter profil material baik untuk 

memperkasar ataupun memperhalus. [3] Dry 

blasting merupakan proses yang diadaptasi dari 
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teknologi yang biasa digunakan oleh perusahaan – 

perusahaan yang bergerak dibidang oil dan gas, 

industri, ataupun fabrikasi guna membersihkan atau 

mengupas lapisan yang menutupi sebuah obyek 

dengan cepat dan singkat yang biasanya bebrbahan 

dasar besi dengan bantuan butiran pasir khusus 

ditembakkan langsung dari sebuah kompresor 

bertekanan tinggi ke obyek. 

Dalam pengujian dry blasting terbagi menjadi 2 

yaitu dry sandblasitng dan wet dry blasting. Dry dry 

blasting biasa diaplikasikan ke benda-benda 

berbahan besi yang tidak beresiko terbakar dan 

benda-benda yang tidak beresiko meledak akibat 

tumbukan dan gesekan material abrasiv.  

Sedangkan wet dry blasting diaplikasikan ke 

benda-benda berbahan besi  yang beresiko terbakar 

atau terletak di daerah yang beresiko terjadi 

kebakaran, seperti tangki bahan bakar,ataupun 

kilang minyak. Bahan yang digunakan pada wet dry 

blasting yaitu pasir silica yang dicampur dengan 

bahan kimia khusus anti karat yang berguna 

meminimalisir percikan api saat proses dry blasting 

terjadi. 

 

 

Gambar 1 : Bagian-bagian mesin dry blasting 

 

Laju Korosi 

 

Laju Korosi adalah pristiwa merambatnya proses 

korosi yang terjadi pada suatu material. Pada 

beberapa pengujian korosi sebagian besar yang 

dilakukan adalah laju korosi. Hal ini disebabkan laju 

korosi berkaitan erat dengan nilai ekonomis dan 

teknis material. Laju korosi merupakan parameter 

yang digunakan untuk mengukur ketahanan 

terhadap korosi pada material sehingga nantinya 

dapat diperkirakan kapan material tersebut 

dinyatakan layak dan kapan tidak layak. Satuan yang 

digunakan adalah mpy (mils per year) atau 

mm/year[4]. 

Metode elektrokimia adalah salah satu metode 

mengukur laju korosi dengan mengukur beda 

potensial objek hingga didapat laju korosi yang 

terjadi. Untuk mendapatkan nilai laju korosi maka 

digunakan rumus berikut ini [5]: 

 

𝐶𝑅 =
𝑘. 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟. 𝑎

𝜌
 

Dimana : CR = Laju korosi (mm/year) 

    k    = konstanta konversi 3,27 

    icorr = Arus saat korosi (µA/cm2) 

    𝜌    = massa jenis (g/cm3) 

 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan plat baja ASTM 

A36 dengan komposisi berikut : 

 

Tabel 1: komposisi kimia ASTM A36 

 

Carbon  0,10% 

Silikon 0,228% 

Mangan 0,51% 

Sulfur 0,0057% 

Nitrogen 0,0036 % 

Tembaga 0,01% 

Kromium 0,02% 

Alumunium 0,052% 

  

 Variabel yang digunakan meliputi variabel bebas 

yaitu tekanan penyemportan yaitu 5 bar, 6 bar, 7 bar 

dan 8 bar. Variabel terkontrol yaitu jarak 

penyempotan 15 cm, sudut penyemportan 90o, dan 

waktu penyemprotan 20 detik. Sedangkan variabel 

terikat pada penelitian ini  adalah hasil laju korosi. 

Pengujian korosi dilakukan dengan metode 

elektrokimia dengan menggunakan larutan NaCl 

3,5% 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sandtrahlkabine yang digunakan sebagai alat 

untuk melakukan proses dry blasting. Stopwatch 

digunakan untuk menghitung lama penyemprotan 

berlangsung. Potensiostat autolab PGSTAT302N 

digunakan untuk melakukan pengujian korosi. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah 

mempersiapkan spesimen baja ASTM A36 sesuai 

dengan dimensi pada gambar berikut ini 
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Gambar 2 : Bentuk dan dimensi material 

Setelah itu tekanan penyemprotan dan ukuran 

mesh ditentukan sesuai dengan variabel yang sudah 

ditentukan sebelumnya dan dilanjutkan dengan 

melakukan proses dry blasting terhadap spesimen. 

Proses dilanjutkan dengan melakukan proses 

pengukuran kekasaran permukaan dengan 

menggunakan pengujian kekasaran Mitutoyo SJ310. 

Setelah itu dilakukan pengujian korosi dengan 

menggunakan larutan NaCl 3,5%.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Pada gambar 5 menjelaskan tentang hubungan 

antara tekanan penyemprotan terhadap hasil laju 

korosi. Dimana variasi tekanan penyemprotan yang 

digunakan yaitu 5 bar, 6 bar, 7 bar, dan 8 bar dan 

ukuran mesh yang digunakan saat pengujian yaitu 

mesh 60-30. Dalam gambar 4.4 menunjukkan bahwa 

semakin tingginya tekanan penyemprotan akan 

menyebabkan hasil dari laju korosi akan meningkat 

khususnya pada tekanan 5 bar laju korosi 0,00231 

mm/year, 6  bar laju korosi 0,00747 mm/year, dan 7 

bar laju korosi 0,02569 mm/year.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Grafik hubungan antara laju korosi 

dengan tekanan penyemprotan 

 

Pada tekanan penyemprotan 8 bar yang 

mempunyai nilai laju korosi 0,02302 mm/year 

sedikit menurun laju korosinya daripada tekanan 

penyemprotan 7 bar yang bernilai 0,02569 mm/year. 

Hal ini disebabkan karena butiran pada pasir silika 

sebagian mulai terpecah sehingga akan 

mempengaruhi nilai dari kekasaran yang semakin 

menurun. Turunnya nilai kekasaran menyebabkan 

luas permukaan yang diuji korosi akan semakin 

berkurang dibanding spesimen yang memiliki nilai 

kekasaran tinggi. Karena nilai kekasaran yang kecil 

menyebabkan jarak bukit dan lembah menjadi 

pendek sehingga permukaan spesimen yang tercelup 

ke elektrolit saat penguijian korosi menjadi kecil 

sehingga hasil laju korosi menjadi kecil. 

Selain itu penyebab menurunnya nilai laju 

korosi dari variasi tekanan 7 dan tekanan 8 

disebabkan juga karena pantulan butir pasir silika 

yang terkena tekanan terhadap spesimen baja 

sehingga akan mempengaruhi hasil kekasarannya. 

Pantulan pasir ini terjadi karena adanya momentum 

saat proses dry blasting berlangsung. Momentum 

yang dihasilkan ketika tekanan yang semakin tinggi 

juga akan mengalami kenaikan sehingga akan 

timbul pantulan dari pasir silika sehingga pada 

tekanan 8 bar kekasaran lebih rendah dari tekanan 7 

bar.  

 

KESIMPULAN 

 

Pada laporan ini meneliti tentang pengaruh 

tekanan penyemprotan dry blasting dan ukuran butir 

pasir silika terhadap laju korosi baja ASTM A36. 

Setelah dilakukan pengujian bahwa dapat 

disimpulkan pada variasi tekanan penyemprotan laju 

korosi semakin besar tekanan maka laju korosi 

makin meningkat dan laju korosi paling tinggi tejadi 

pada spesimen variasi tekanan 7 bar yaitu 0,02569 

mm/year. Namun pada tekanan 8 bar laju korosi 

menurun sebesar 0,02302 mm/year. 
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ABSTRAK: Komposit dengan penguat serat alam memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Telah banyak diteliti 

serat alam seperti : ijuk, kelapa sawit, serat kelapa dan serat alam lainnya. Serat pelepah pinang merupakan serat yang 

belum banyak diteliti. Salah satu cara yang sering digunakan untuk meningkatkan kekuatan komposit adalah dengan 

perlakuan kimia, seperti alkali (NaOH) dikarenakan lebih ekonomis dan mudah digunakan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kekuatan tarik dan kekuatan impak komposit berserat pelepah pinang baik tanpa perlakuan 

alkali maupun dengan perlakuan alkali. Serat diberi perlakuan NaOH 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7%  selama 2 jam. 

Selanjutnya dibersihkan dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan secara alami. Fraksi volume komposit yang 

digunakan adalah 10% serat dan 90 % resin polyester. Hasil dari pengujian didapat tegangan tarik dan regangan tarik 

komposit yang terbesar 0,6276 
2kgf/mm  dan 2,271% pada rendaman 5% NaOH selama 2 jam. Energi impak sebesar 

10,9303 Joule terjadi pada perlakuan alkali (NaOH) 5 %. 

 

Kata kunci : serat pelepah pinang, perlakuan alkali, kekuatan tarik, kekuatan impak  

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Kebutuhan akan material baru sebagai material 

pengganti yang lebih baik mendorong berkembangnya 

teknologi material. Material nonlogam mempunyai 

kelebihan yang sulit didapat dari material logam. 

Diantaranya ringan, tahan terhadap korosi dan ekonomis. 

Meskipun demikian material nonlogam juga mempunyai 

kekurangan yaitu tidak kuat, tidak tahan temperatur tinggi 

dan lainnya. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan 

tersebut, maka komposit ditunjuk sebagai\ 

alternatif bahan yang baru.  

Komposit berdasarkan bahan penguat dibagi dua 

yaitu komposit dengan penguat buatan dan komposit 

dengan penguat bahan alam. Penggunaan komposit 

dengan penguat sintetis dinilai masih mahal dan kurang 

ramah lingkungan. Sedangkan komposit berpenguat 

bahan alam dinilai dapat menghasilkan bahan komposit 

yang ringan, kuat, ramah lingkungan serta ekonomis. 

Walaupun mudah didapat, serat alam juga mempunyai 

kekurangan yaitu kekuatan yang tidak merata. Berbagai 

penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan 

kekuatan komposit dengan penguat serat alam. Salah satu 

cara yang digunakan adalah meningkatkan mechanical 

bonding dengan perlakuan kimia, baik terhadap serat 

maupun terhadap matriknya. Penelitian Kuncoro Diharjo, 

menunjukkan terjadinya perubahan kekuatan tarik antara 

komposit dengan serat yang diberi perlakuan kimia dan 

tanpa perlakuan kimia [1].  

 Penelitian ini menggunakan perlakuan kimia 

dengan perlakuan alkali seperti NaOH, karena lebih 

ekonomis. Dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana 

kekuatan tarik dan kekuatan impak komposit serat 

pelepah pinang baik tanpa perlakuan dan perlakuan 

NaOH. Penelitian ini juga bertujuan bagaimana pengaruh 

perlakuan NaOH terhadap kekuatan tarik dan kekuatan 

impak komposit tersebut. Dan  dapat dijadikan sebagai 

bahan penelitian selanjutnya. 

 Hasil penelitian awal yang dilakukan Mukarromi 

[5] serat pelepah pinang mempunyai  tegangan tarik rata-

rata ( σ ) sebesar  98,914  MPa dan regangan tarik rata-

rata 5%. Perlakuan Alkali (NaOH) dengan persentase 

larutan yang terlalu tinggi menyebabkan struktur selulosa 

pada permukaan serat menjadi kasar dan berpori. 

Rusaknya permukaan serat diakibatkan terlarutnya 

selulosa pada permukaan serat ke dalam larutan NaOH.  

Komposisi kimia serat pelepah pinang seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Komposisi kimia serat pelepah pinang [6] 
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0,4898 0,5002
0,549

0,585
0,6276

0,52550,5077

0
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0,5

0,6

0,7
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Senyawa Persentase (%) 

Selulosa 

Hemiselulosa 

Lignin 

Kadar air 

Kadar abu 

35,91 

26,60 

16,60 

11,7 

9,19 

 

METODE PENELITIAN 

 

Serat pelapah pinang dipeloreh dari sekitar Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Serat diambil dari 

pelepah pinang yang jatuh dari pohon pinang yang 

berumur lebih dari 2 tahun. Pelepah dipotong dengan 

panjang dari pangkal ± 40 cm. Direndam selama 1 x 24 

jam agar mudah mendapatkan seratnya. Setelah serat 

diambil dari pelepahnya, dijemur dengan panas sinar 

matahari. Serat pinang yang telah siap ditambahkan 7 

jenis perlakuan berbeda.  Yaitu tanpa perlakuan dan serat 

pelepah pinang direndam dalam gelas kaca tertutup dalam 

masing-masing 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7%  NaOH 

selama 2 jam. Untuk matriksnya menggunakan resin 

poliester. Dengan fraksi volume 10% serat dan 90% resin 

poliester. Pembuatan spesimen uji tarik memerlukan 

panjang serat 200 mm, lebar 20 mm dan tinggi 20 mm. 

Sedangkan untuk spesimen uji impak panjang  

E 23-88.  

 Pengujian tarik dilakukan dengan menggunakan 

seratnya hanya 80 mm, lebar 20 mm dan tinggi 20.  

 Komposit dibuat dengan menggunakan cetakan 

dari kaca. Setelah mengeras lebih kurang 2 x 24 jam, 

spesimen dilepas dari cetakan. Untuk spesimen uji tarik 

spesimen dipotong dengan menggunakan gergaji yang 

berukuran kecil dan diperhalus menggunakan amplas. 

Spesimen tersebut mengacu pada standar ASTM D 638-

90. Sedangkan spesimen uji impak dibentuk mengacu 

pada standar ASTM 

Universal Testing Machine tipe RAT-30P. Pengujian 

impak dengan menggunakan Charpy Impact Testing 

Machine dengan standar ASTM E 23-88 dengan sudut 

angkat palu α = 90º. Semua spesimen dilakukan pengujian 

pada temperatur ruangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Tarik 

 

Berdasarkan beban tarik versus pertambahan 

panjang dapat dihitung dimana material komposit 

diasumsikan ikatan serat dan matriks sempurna. 

Pergeseran antara serat dan matriks dianggap tidak 

ada dan deformasi serat sama dengan deformasi 

matriks (homogen). Sehingga dapat memakai 

persamaan [11] : 

Tegangan tarik : σ    =  P/A (MPa)……......(1) 

Kekuatan tarik : σ u  =  F maks/A 0  (MPa).(2)          

Keuletan  :     =  ∆Lpatah/L 0 ……...(3) 

Keterangan :  

σ   = Kekuatan Tarik 

P   = Beban 

L 0  = Panjang batang uji mula-mula 

 

Hasil dari pengujian tarik dapat dilihat pada 

Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2.dan Gambar 1. serta 

Gambar 2. tegangan tarik dan regangan tarik yang paling 

optimum dimiliki oleh komposit berpenguat serat pelepah 

pinang dengan perlakuan alkali 5% rendaman selama 2 

jam.  

 

Tabel 2. Tegangan Tarik dan Regangan Tarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NaOH       

2Jam Rendaman 

 

Gambar 1. Hubungan  tegangan tarik dengan persentase 

perlakuan NaOH pada 2 jam rendaman 

 

Hubungan tegangan tarik dan persentase perlakuan alkali 

untuk lama perendaman selama dua jam ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

Perlakuan 

Alkali  

(NaOH) 

Tegangan Tarik 

(
2kgf/mm ) 

Regangan Tarik 

(%) 

0% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

0,4898 
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0,5490 

0,5850 

0,6276 

0,5255 

0,5077 
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0,842 

1,318 

1,538 

2,271 

1,209 

1,025 



 
Karakteristik Sifat Mekanik 

 

 

413 

 

0,439

0,842

1,318

1,538

2,271

1,209

1,025

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

1,9022

4,7528

6,6564

9,0313

10,9303

8,5564

3,834

0

2

4

6

8

10

12

0% 2% 3% 4% 5% 6% 7%E
n

er
g
i 

Im
p

a
k

 (
 J

o
u

le
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NaOH 2 
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Gambar 2. Hubungan  regangan tarik dengan persentase 

perlakuan NaOH pada 2 jam rendaman 

 

 

 

 

Uji Impak 

 

Kekuatan impak atau energi impak dapat 

dihitung dengan  mengunakan rumus [11] : 

E  =  E 1  – E 2  ………………...(4) 

Berdasarkan sudut yang dibentuk oleh palu, maka : 

E 1  =  P ( D – D. cos α )…….. ..(5) 

E 2 =  P ( D – D. cos β)……... ..(6) 

Dimana : 

E 1  = Energi potensial yang ditahan pada sudut 

angkat α dari palu 

E 2  = Posisi energi yang ditahan pada sudut ayun β 

dari palu 

P   = Berat palu ( 25,68 kg)  

α   = Sudut angkat palu (90º)   

β   = Sudut ayun setelah palu mengenai spesimen 

D  = Jarak dari pusat sumbu palu ke pusat gravitasi 

(0,6490 m) 

Hasil dari pengujian impak dapat dilihat 

pada Tabel 3. dan Gambar 3.  

 

Tabel 3. Energi impak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan energi impak dengan persentase 

perlakuan NaOH pada   jam rendaman 

 

Dari Tabel 3. dan Gambar 3  di atas energi impak 

yang tertinggi adalah 10,9303 Joule pada 5% NaOH 

selama 2 jam rendaman.  

  

 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Komposit yang berpenguat serat pelepah pinang 

dengan perlakuan NaOH sebesar 5% selama 2 

jam memiliki tegangan tarik terbesar yaitu 

0,6276 
2kgf/mm  dan regangan tarik terbesar 

yaitu 2,271%. 

2. Kekuatan impak maksimum terjadi pada serat 

dengan perlakuan 5% NaOH yaitu 10,9303 

Joule. 

3. Patahan komposit dengan pelepah pinang tanpa 

perlakuan dan perlakuan dengan persentase 

NaOH selama 2 jam dapat dikatakan patah getas.   

4. Penurunan kekuatan tersebut diakibatkan 

rusaknya struktur selulosa pada permukaan serat 

sehingga serat menjadi lebih getas. 
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ABSTRAK: Surface Treatment merupakan proses perlakuan terhadap permukaan benda kerja untuk mendapatkan 

permukaan yang lebih baik. Metode surface treatment yang dipakau pada penelitian ini adalah Sandblasting. Sandblasting 

adalah rangkaian kegiatan surface preparation dengan cara menembakkan partikel padat dengan ukuran Grit 18 – 40 

seperti pasir silica, steel grit atau garnet ke suatu permukaan dengan tekanan tinggi sehingga terjadi tumbukkan dan 

gesekan. Sandblasting, dilakukan dengan menyemprotkan material yang bersifat abrasive biasanya berupa pasir silika 

atau steel grit dengan tekanan yang relatif tinggi pada suatu permukaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

hasil dari kekerasan dan laju korosi setelah di sandblasting dengan berbagai macam varisi dimensi mesh pasir silika.. 

Variasi dimensi mesh yang digunakan yaitu mesh 100, mesh 60-30, dan mesh 30-16. Pada saat pengujian sandblasting 

dengan variasi ukuran mesh, tekanan yang digunakan 7 bar. Variabel terkontrol yang digunakan yaitu jarak penyemprotan 

15 cm, sudut penyemprotan 90o, dan waktu penyemprotan 20 detik. Hasil dari penelitian ini yaitu pada variasi variasi 

dimensi  mesh, laju korosi tertinggi pada mesh 30-16 yaitu 0,038254774 mm/year dan laju korosi terendah pada mesh 

100 yaitu 0,015650899 mm/year sedangkan kekasaranyang tertinggi adalah pada variasi mesh 30-16 dengan nilai 

kekasaran 3,683. 

 

Kata Kunci: Silica Particles, Surface treatment, Kekasaran, Laju korosi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Surface treatment merupakan upaya yang dilakukan 

pada permukaan untuk mendapatkan hasil yang di 

butuhkan, adapun proses yang di dapatkan mengenai 

kekasaran, kebersihan, dan juga kekerasan permukaan. 

salahsatu proses surface treatment adalah proses 

sandblasting. dimana dalam proses tersebut akan 

menghasilkan permukaan yang bersih dan juga 

terbentuknya profile (kekasaran) pada permukaan logam. 

metode dari sandblasting itu sendiri dengan 

menyemprotkan material abrasif ke permukaan benda 

yang akan dilakukan pengerjaan dengan menggunakan 

bantuan udara bertekanan tinggi dari kompresor sebagi 

media pembawa material abrasif yang keluar melalui 

ujung nozzle dari pipa mesin sandblasting [5]. dengan 

adanya kekasaran yang di peroleh pada proses 

sandblasting ini, maka akan berpengaruh juga terhadap 

sifat hydrophobic pada permukaan benda kerja. 

hydrophobic sendiri merupakan sifat anti atau menolak air 

yang terjadi di permukaan benda kerja [4]. di alam dapat 

kita lihat sifat hydrophobic ini dari peristiwa daun talas 

yang tidak basah walau terkena tetesan air. sifat 

hydrophobic ini juga sangat berpengaruh pada proses 

pengerjaan selanjutnya yang akan dikerjakan setelah 

proses sandblasting.  

Sandblasting merupakan suatu metode yang 

diperuntukan guna membersihkan permukaan material 

dari kontaminasi karat, cat, oli, gram, dan lainnya [1]. 

metode ini berguna untuk memperoleh hasil karakter 

profil material yang lebih baik dan dapat memberikan 

kekasaran ataupun kehalusan profil material yang di 

hasilkan. terdapat dua jenis metode sandblasting yang di 

tinjau dari tempat pelaksanaannya yaitu dry sandblasting 

dan wet sandblasting. dimana dry sandblasting sering 

digunakan untuk benda-benda berbahan metal yang tidak 

memiliki resiko akan terbakar dan juga beresiko 

menimbulkan ledakan akibat adanya tumbukan dan 

gesekan antara materail abrasive dengan permukaan yang 

relatif tinggi. dan pada wet sandblasting sendiri sering 

digunakan ke benda-benda berbahan metal yang sangat 

beresiko terbakar dan juga memicu terjadinya ledakan 

atau terletak di area yang beresiko memicu terjadinya 

kebakaran, seperti tangki bahan bakar, kilang minyak, 

ataupun peralatan yang dimana didalamnya terdapat 

cairan kimia mudah terbakar atau gas bertekanan tinggi, 

mailto:rudianto%20raharjo@ub.ac.
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dimana partikel yang disemprotkan berupa pasir silica, 

yang diberi campuran bahan kimia khusus anti karat guna 

untuk meminimalisir. 

 

METODE PENELITIAN 

 

penelitian ini menggunakan plat baja astm a36 dengan 

komposisi berikut : 

 

tabel 1 komposisi kimia astm a36 

CARBON  0,10% 

SILIKON 0,228% 

MANGAN 0,51% 

SULFUR 0,0057% 

NITROGEN 0,0036 % 

TEMBAGA 0,01% 

KROMIUM 0,02% 

ALUMUNIUM 0,052% 

  

 variabel yang digunakan meliputi variabel bebas 

yaitu variasi ukuran mesh pasir silika yaitu mesh 100, 

mesh 60-30, mesh 30-16. variabel terkontrol yaitu jarak 

penyempotan 15 cm, sudut penyemportan 90o, dan waktu 

penyemprotan 20 detik. sedangkan variabel terikat pada 

penelitian ini  adalah hasil laju korosi. pengujian korosi 

dilakukan dengan metode elektrokimia dengan 

menggunakan larutan nacl 3,5%  dan kekasaran. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah 

mempersiapkan spesimen baja ASTM A36 sesuai dengan 

dimensi pada gambar berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bentuk dan dimensi material 

 

Setelah itu tekanan penyemprotan dan ukuran mesh 

ditentukan sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan 

sebelumnya dan dilanjutkan dengan melakukan proses 

sandblasting terhadap spesimen. Proses dilanjutkan 

dengan melakukan proses pengukuran kekasaran 

permukaan dengan menggunakan pengujian kekasaran 

Mitutoyo SJ310. Setelah itu dilakukan pengujian korosi 

dengan menggunakan larutan NaCl 3,5%.  

 

 
Gambar 2.Skema Proses Penyemprotan Spesimen 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Data kekasaran permukaan setelah proses 

sandblasting ditunjukkan pada gambar di bawah ini : 

 

Tabel  2 Data pengujian kekasaran variasi ukuran butir  

 

 

 

 
 

Gambar 3 Grafik hubungan antara kekasaran permukaan 

dengan ukuran mesh pasir 

 

Pada grafik 3 adalah hubungan antara variasi ukuran 

mesh dan kekasaran. Pada proses sandblasting ini tekanan 
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penyemprotan yang digunakan adalah 7 bar. Pada variasi 

ukuran mesh, bertambahnya ukuran mesh maka ukuran 

butir pasir silika semakin halus. Pada variasi mesh 30-16 

nilai kekasaran 3,683 µm butiran pasir menjadi lebih 

besar daripada mesh 100, yang nilai kekasarannya 2,237 

µm karena butiran pasir silika yang lebih besar sehingga 

menyebabkan pasir yang bertumbukan dengan spesimen 

akan memiliki kekasaran yang lebih tinggi, sehingga jarak 

antar bukit dan lembah pada permukaan spesimen 

menjadi lebih panjang.   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Pasir silika (A) pasir silika sebelum 

disemprotkan (B) pasir silika yang sudah disemprotkan 

 

Pada gambar 4 adalah gambar pasir silika mesh 60-30 

yang difoto menggunakan foto makro, dengan kertas 

milimeter dengan 1 kotak = 1 mm2. Dimana gambar 4 (A) 

menjelaskan tentang pasir silika yang belum digunakan 

saat proses sandblasting. Pada gambar 4 (B) 

menunjukkan pasir silika yang telah digunakan dalam 

proses sandblasting, dimana butiran pasir silika 

mengalami fragmentasi atau terpecah 

 

Tabel 3 Foto makrostruktur variasi ukuran mesh 

 

No. Foto Makrostruktur Variasi 

1. 

 

Ukuran 

mesh                 : 

mesh 100 

Tekanan 

penyemprotan : 7 

bar 

Jarak 

penyemprotan      : 

15 cm 

Waktu 

penyemportan    : 20 

detik 

Perbesaran                     

: 25x 

2. 

 

Ukuran 

mesh                 : 

mesh 60-30 

Tekanan 

penyemprotan : 7 

bar 

Jarak 

penyemprotan      : 

15 cm 

Waktu 

penyemportan    : 20 

detik 

Perbesaran                     

: 25x 

3. 

 

Ukuran 

mesh                 : 

mesh 30-16 

Tekanan 

penyemprotan : 7 

bar 

Jarak 

penyemprotan      : 

15 cm 

Waktu 

penyemportan    : 20 

detik 

Perbesaran                     

: 25x 

 

Tabel 4 Data pengujian laju korosi dengan variasi ukuran 

mesh pasir silika 

 

Variasi ukuran mesh 

pasir silika 

Icorr 

(µA/cm2) 

Laju korosi 

(mm/year) 

Halus (mesh 100) 2,802 0,01565 

Sedang (mesh 60-30) 6,116 0,03416 

Kasar (mesh 30-16) 6,848 0,03825 

 
 

 
 

 

Gambar 5 Grafik hubungan antara laju korosi dengan 

ukuran mesh pasir 
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Pada gambar 5 menunjukkan bahwa pengaruh antara 

ukuran mesh terhadap laju korosi. Ukuran mesh yang 

digunakan yaitu mesh 100, mesh 60-30, mesh 30-16 dan 

tekanan yang digunakan yaitu 7 bar. Pada titik 1, 2 dan 

titik 3 menunjukkan bahwa laju korosi semakin 

meningkat dengan mesh yang makin kecil. Dimana mesh 

yang makin kecil, menunjukkan bahwa bentuk butiran 

pasir silika yang makin besar - besar. Pada mesh 100 

menghasilkan nilai laju korosi 0,01565 mm/year dan mesh 

30-16 menghasilkan nilai laju korosi 0,03825 mm/year. 

Nilai kekasaran yang makin besar seiring bertambah 

besarnya butiran pasir silika sangat berpengaruh pada laju 

korosi. Dengan kekasaran yang semakin meningkat laju 

korosi menjadi lebih besar karena pada saat proses 

pengujian korosi spesimen dicelupkan ke dalam larutan 

NaCl dimana dengan bentuk permukaan yang makin 

kasar akan membuat mudahnya elektron pada spesimen 

untuk teroksidasi dari pada spesimen yang memiliki 

kekasaran yang rendah. 

 

KESIMPULAN 

 

Pada laporan ini meneliti tentang pengaruh tekanan 

penyemprotan sandblasting dan ukuran butir pasir silika 

terhadap laju korosi baja ASTM A36. Setelah dilakukan 

pengujian bahwa kesimpulannya yaitu : 

Variasi ukuran butir pasir silika berpengaruh ketika 

makin kecil mesh yang digunakan akan menyebabkan laju 

korosi semakin meningkat. Pada pengujian ini mesh 30-

16 laju korosi mencapai 0,03825 mm/year dan mesh 100 

memiliki laju korosi sebesar 0,01565 mm/year. 
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ABSTRAK: Proses peledakan batu kapur di PT. Semen Baturaja Persero, Tbk, menghasilkan efek peledakan berupa 

getaran dan flyrock atau batu terbang. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap tingkat getaran dan frekuensi flyrock 

didapatkan nilai maksimum untuk getaran sebesar 4.66 mm/s dan prediksi jarak flyrock terjauh diatas 170 m apabila 

powder factor melebihi 0.1 kg/m3. Hasil data menunjukkan tingkat geraran telah melebihi batas standar untuk bangunan 

kelas dua 3 mm/s (SNI) 7571:2010, dan batasan jarak aman peledakan 300 m untuk alat dan 500 m untuk manusia 

berdasarkan USBM (United States Bureau of Mines), sementara kegiatan peledakan hanya berjarak 175-300 m dari 

pemukiman terdekat. Dengan menggunakan metode FTA (Fault Tree Analysis) didapatkan penyebab utama kegagalan 

yang menghasilkan getaran tinggi dan flyrock adalah tidak adanya check-up terhadap realisasi geometri peledakan 

planning dengan aktual lapangan. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan proses pengawasan dan check-up 

terhadap pelaksanaan operasional peledakan, sehingga kegiatan peledakan yang aman dan minim efek peledakan dapat 

tercapai. 

 

Kata Kunci: peledakan, getaran, flyrock, FTA 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Peledakan adalah salah satu metode pemberaian 

batuan yang digunakan untuk menghancurkan material 

keras dengan ukuran besar menjadi material yang 

berukuran lebih kecil sehingga dapat dilakukan proses 

pemindahan yang mudah oleh alat berat, Wesley (1999).  

Kegiatan pertambangan tercatat telah menggunakan 

jutaan kilogram bahan peledak setiap tahunnya dan 

kegiatan peledakan kebanyakan dilakukan pada operasi 

tambang terbuka. 

Kegiatan peledakan akan menimbulkan beberapa efek 

langsung seperti batu terbang (flyrock), getaran 

(vibration), tekanan udara (air blast) dan kebisingan  

(noise). Efek peledakan ini akan menimbulkan berbagai 

macam dampak terhadap lingkungan di sekitar area 

peledakan, antara lain ketidaksetabilan lereng dan 

kerusakan struktur bangunan. Hal ini dapat terjadi apabila 

frekuensi peledakan tinggi disertai tingkat getaran dan 

airblast yang besar (Konya, 1991). 

Beberapa penelitian telah dijalankan untuk 

mengetahui penyebab terjadinya potensi bahaya dan 

kecelakaan pada kegiatan peledakan. Verakis & Lobb 

(2003) menjelaskan beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya kecelakaan pada kegiatan 

peledakan, yaitu faktor personal, teknis operasi peledakan 

dan faktor lingkungan.  

Zhouzilong (2006), melakukan analisis kecelakaan 

tambang yang diakibatkan oleh flyrock dengan 

menggunakan metode analisis bahaya yaitu Analisis 

Pohon Kesalahan atau Fault Tree Analysis.  Berdasarkan 

hasil analisis pustaka,  Zhouzilong menyimpulkan faktor 

utama penyebab flyrock dalam kegiatan penambangan 

adalah kurangnya pengawasan terhadap kegiatan 

pengoperasian peledakan.  

Budiarto (2011), melakukan pengamatan terhadap 

peranan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam 

kegiatan peledakan mineral dan batubara. Ia  

menerangkan bahwa teknologi keselamatan harus 

diaplikasikan dalam kegiatan pertambangan.  
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Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis potensi 

bahaya dari kegiatan operasional peledakan dengan 

menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Efek 

peledakan yang dikaji tidak hanya dari aspek kemunculan 

flyrock namun juga efek getaran yang dihasilkan dari 

kegiatan peledakan pada pelaksanaan secara langsung di 

lapangan. Proses pengambilan sampel dilakukan pada 

kegiatan peledakan di PT. Baturaja Persero TBK. 

Diharapkan analisis pada efek peledakan dengan 

metode FTA (Fault Tree Analysis) dapat merumuskan 

pelaksanaan operasional peledakan yang lebih aman. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Pengambilan Data 

 

Lokasi pengambilan data getaran adalah daerah SMP 

7 Pusar, pemilihan lokasi didasari atas pertimbangan jarak 

bangunan terdekat (bangunan pemukinan warga) dengan 

lokasi peledakan. Jarak lokasi peledakan terhadap 

pemukiman yang terdekat adalah 180 meter sedangkan 

yang terjauh adalah 297 meter. (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data Peledakan  

 

Proses pengukuran dilakukan pada siang hari pada jam 

istirahat (12.00-13.00), berbarengan dengan kegiatan 

peledakan. Data yang didapatkan dari pengamatan 

lapangan menunjukkan tingkat kemunculan getaran. 

Pengambilan data flyrock diambil setiap peledakan 

berlangsung dengan menggunakan perekaman visual 

menggunakan kamera video.  

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat Pengukur Getaran (Blastmate III) 

Data pengukuran getaran dan airblast hasil peledakan 

diambil dengan frekuensi harian. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan alat pengukur getaran 

dan kebisingan yaitu Blastmate III (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Monitoring Getaran dan Airblast dengan 

Blastmate III.  

 

C. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOLAHAN DATA 

 

A. Getaran 

Studi Literatur 

Pengambilan data 

 

Data Primer 

 

1. Tahapan Operasional 

Peledakan 

2. Tingkat Flyrock, Getaran dan 

Airblast  

3. Video Peledakan dan 

dokumentasi peledakan  

4. Geometri peledakan meliputi 

Stemming (t), Pc (Kuantitas 

Handak), Burden dan spasi 

Pengolahan data 

 
Efek peledakan 

 

Fault Tree Analysis (FTA) 

 

 

 
Hasil dan Pembahasan  

(Tahapan Operasional Peledakan 

yang minimal bahaya dan Efek 

Peledakan) 
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Blastmate III akan merekam getaran dan kebisingan 

secara berkala dengan batasan minimum 0 mm/s, dengan 

rentang perekaman sejauh 260 m. Hasil data perekaman 

bulan april s/d oktober dirangkum dalam batasan 

maksimum 2 mm/s – 5 mm/s.  

Getaran maksimum yang tercapai adalah 4.66 mm/s 

pada tanggal 5 September. Nilai ambang batas standar 

ground vibration yang menjadi acuan berdasarkan SNI 

7570:2100 yaitu maksimal 3 mm/s untuk bangunan 

kategori 2. Hasil data pengukuran diatas menunjukkan 

tingkat getaran yang berpotensi untuk mengakibatkan 

kerusakan bangunan apabila frekuensi kemunculan 

getaran tersebut tinggi. (Gambar 2) 

Gambar 2 Grafik hubungan getaran aktual dengan 

maksimal limitasi getaran SNI.  

 

Berdasarkan data persentase yang diakumulusi dari 

getaran diatas 1 mm/s sampai 5 mm/s, maka persentase 

tingkat getaran dari hasil pengukuran peledakan dapat 

dilihat pada (Gambar 3). 

Gambar 3. Grafik persentase tingkat getaran  

 

  Komposisi getaran pada tingkat 3 s/d 5 mm/s 

terpapar pada kisaran 23.08%, getaran 2 s/d 3 mm/s 

berkisar 21.54%, getaran antara 1 s/d 2 mm/s memiliki 

persentase 36.92 % dan dibawah 1 mm/s mencapai 

18.46%. Hasil pengukuran getaran dipengaruhi oleh 

tingkat akurasi dari alat blastmate III dan kondisi area 

disekitar wilayah pengukuran getaran. Hasil data diatas 

menunjukkan tingkat getaran peledakan beresiko untuk 

memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan 

masyarakat apabila terus terpapar dengan frekuensi 

perulangan yang cukup banyak. Keadaan ini semakin 

diperberat oleh kegiatan peledakan yang terlalu dekat 

dengan pemukiman. 

B. Flyrock 

Data flyrock diambil dari data aktual dilapangan 

sehingga diperoleh persentase tingkat flyrok pada 

kegiatan peledakan (Tabel 1) : 

 

Tabel 1. Data pencatatan tingkat flyrock 

Tanggal 
Jumlah 

lubang 

Bahan 

peledak 

Powder 

Factor 

PF 

Plan 

flyrok  

plan real 

4.9.17 151 1200 0.08 0.1 150.8 130.2 

5.9.17 88 1750 0.13 0.1 150.8 180.6 

6.9.17 102 1000 0.09 0.1 150.8 143.5 

7.9.17 68 1300 0.13 0.1 150.8 176.5 

11.9.17 104 725 0.07 0.1 150.8 124.4 

12.9.17 96 1225 0.09 0.1 150.8 145.3 

13.9.17 75 800 0.12 0.1 150.8 166.1 

14.9.17 60 925 0.14 0.1 150.8 185.3 

16.9.17 102 900 0.10 0.1 150.8 148.9 

 

Berdasarkan jumlah pengambilan data selama 9 hari 

didapatkan persentase kemunculan flyrock yang melebihi 

batasan planning berkisar antara 44.4 %. Dengan 

lemparan terjauh sejauh 185 m. Hal ini tentu sangat 

berbahaya mengingat pemukiman penduduk sangat dekat 

dengan kegiatan peledakan.  

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Membangun pohon FTA dari flyrock dan getaran 

Nilai getaran dan flyrock yang cukup tinggi 

menunjukkan bahwa kegiatan peledakan masih 

berpotensi membahayakan lingkungan masyarakat. 

Kehadiran flyrock dan getaran merupakan suatu kesalahan 

proses yang perlu dianalisis untuk mengetahui sumber 

penyebab kegagalan sistem tersebut. Fault tree analyisis 

untuk getaran dan flyrock (gambar 4 & 5). 
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Gambar 4. Fault Tree Analysis untuk getaran  

 

Diagram fault tree dianalisa dengan menggunakan 

aljabar Boolean, untuk mendapatkan minimal cut yaitu 

kejadian dasar yang dapat menyebabkan timbulnya efek 

getaran dalam kegiatan peledakan (Pandey, 2004). 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan basic event 

(peristiwa dasar) yang berperan penting dalam timbulnya 

efek peledakan adalah tidak adanya pengecekan ulang 

terhadap parameter geometri peledakan yang 

diaplikasikan dilapangan. Parameter geometri yang paling 

berpengaruh untuk getaran adalah maksimum handak 

perdelay yang digunakan untuk peledakan.   

Untuk mengurangi tingkat getaran, perusahaan 

harus mengusahakan design peledakan dengan kg/delay 

yang lebih kecil dengan cara mengurangi handak, atau 

mengurangi lubang yang meledak bersamaan dengan 

single hole firing yang dapat diterapkan dengan 

menggunakan elektronik detonator (Tose, 2008), 

dibandingkan penggunaan detonator listrik seperti 

sekarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Fault Tree Analysis untuk flyrcok 

Efek peledakan flyrock melalui fault tree analysis 

didapatkan minimal cut set sebagai basic event nya adalah 

adalah tidak ada cek-up untuk geometri peledakan yang di 

aplikasikan di lapangan. Sering terjadi  perbedaan ukuran 

antara burden dan spasi antara rencana dengan realisasi. 

Stemming yang terlalu pendek, menunjukkan kelebihan 

bahan peledak yang menyebabkan powder factor 

meningkat. Burden yang terlalu dekat dengan freeface 

juga akan meningkatkan potensi flyrock horizontal dan 

potensi ini smakin meningkat apabila masih terdapat 

material broken atau material sisa diarea freeface.  

Dengan menggunakan persamaan swebevo(2010) 

dalam (Tose, 2008), didapatkan bahwa dengan 

pertimbangan jarak lemparan flyrock horizontal sejauh 

150 m dengan diameter lubang 89 mm, maka powder 

faktor maksimum yang dapat digunakan adalah 0.1 kg/m3. 

Untuk mengurangi efek peledakan, pihak perusahaan 

harus terus melakukan supervise dan check-up terhadap 

realisasi design geometri peledakan, kedalaman lubang 

aktual, sehingga peledakan yang aman dan minim efek 

peledakan dapat tercapai. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Tingkat maksimum getaran yang diperoleh 4.66 mm/s 

dengan persentase getaran diatas 3 mm/s adalah 23% 

sedangkan flyrock yang melebihi 150 m mencapai 

persentase 44,4 %. Keadaan ini cukup beresiko 

dikarenakan lokasi pemukiman sangat dekat dengan 

kegiatan peledakan, yaitu berkisar 180 – 300 m. 

2. Hasil analisis FTA untuk getaran menunjukkan basic 

efent penyebab tingginya getaran adalah tidak ada 

checkup terhadap design geometri peledakan yang 

diterapkan, terutama pada jumlah handak perdelay 

peledakan. 

3. Hasil analisis FTA untuk flyrock menunjukkan basic 

efent penyebab tingginya flyrock adalah tidak ada 

checkup terhadap design geometri peledakan yang 

diterapkan, yang menghasilkan tingkat PF yang 

meningkat dari rencana. 

4. Perusahaan dapat memperbaiki operasi peledakan 

untuk meminimalisir efek peledakan flyrock dan 

getaran dengan meningkatkan supervisi dan checkup 

terhadap geometri peledakan yang diaplikasikan 

dilapangan. 
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ABSTRACT : Coal is an alternative non-oil and gas fuel as a source of energy and foreign exchange earners. Coal mining 

activities will have an impact on the local development of one of Lahat regency of South Sumatra Province. Therefore, 

the conditions of coal mining activities, the amount of coal reserves, the number of coal IUP holders, and the regional 

gross domestic product existing in the area should be assessed so that the policy can be determined by the Local 

Government in relation to its role from coal mining activities to regional development. This data acquisition method was 

obtained from several coal companies in Lahat District and related institutions in this research. Coal companies that hold 

IUP permits in mining activities in Lahat regency as many as 29. Number of companies are causing Regional 

Development in Lahat District increased from 2012 until now. The per capita income of PDRB also increased by 36.44 

million rupiah. However, in these mining activities there are some constraints such as infrastructure, workforce and coal 

companies associated with protected forest areas. SWOT analysis results that have been done on the role of coal mining 

can be determined by government policy in developing the development of the area. 

 

Key words : Coal Mining, PDRB, SWOT Analysis 

 

ABSTRAK: Batubara merupakan bahan bakar alternatif nonmigas sebagai sumber energi dan penghasil devisa. Kegiatan 

pertambangan batubara akan mempunyai dampak terhadap pembangunan daerah setempat salah satunya Kabupaten Lahat 

Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kondisi kegiatan pertambangan batubara, besarnya cadangan batubara, jumlah 

pemegang IUP batubara, dan produk domestik regional bruto yang ada di daerah tersebut harus dikaji sehingga dapat 

ditentukan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah terkait peran kegiatan pertambangan batubara tersebut 

terhadap pembangunan daerah. Metode dalam pengambilan data ini didapatkan dari beberapa perusahaan batubara di 

Kabupaten Lahat dan dinas instansi terkait dalam penelitian. Perusahaan batubara yang memegang izin IUP dalam 

kegiatan penambangan di Kabupaten Lahat sebanyak 29. Banyaknya perusahaan ini menyebabkan Pembangunan daerah 

di Kabupaten Lahat mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai saat ini. Pendapatan PDRB per kapita Lahat juga 

mengalami peningkatan yaitu mencapai 36,44 juta rupiah. Akan tetapi, dalam kegiatan pertambangan ini terdapat 

beberapa kendala seperti infrastruktur, tenaga kerja dan perusahaan batubara yang memiliki keterkaitan dengan kawasan 

hutan lindung. Hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap peran pertambangan batubara dapat ditentukan 

kebijakan oleh pemerintah dalam mengembangkan pembangunan daerah tersebut. 

 

Kata Kunci: Pertambangan Batubara, PDRB, dan Analisis SWOT 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya 

khususnya kegiatan pertambangan batubara merupakan 

sub sektor yang diharapkan dapat membuka lapangan 

kerja serta kesempatan kerja sehingga akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Mengingat itulah maka bagi 

daerah kegiatan pertambangan batubara akan mempunyai 

dampak yang khusus pula diantaranya adalah dampak 

terhadap pembangunan daerah setempat salah satunya 

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Hal inilah 

yang menjadikan dasar, banyak pihak swasta yang ingin 

mengembangkan sumberdaya tersebut. 

Untuk itu diperlukan suatu kajian peran pertambangan 

batubara terhadap pembangunan di Kabupaten Lahat dan 

pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain sehingga dapat 

diketahui sejauh mana peran pertambangan batubara. 

Sehingga diharapkan dapat menjadi sumbangan 
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pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten lahat dalam 

mengkaji peran pertambangan batubara terhadap 

pembangunan di Kabupaten Lahat. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lahat, dimana 

untuk mencapai daerah ini dapat ditempuh melalui 

transportasi darat menggunakan mobil sekitar 5-6 jam dan 

4-5 jam menggunakan kereta api.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Peta Kesampaian Daerah Kab. Kahat 

 

Langkah awal kajian ini adalah kegiatan 

mengidentifikasi potensi sumberdaya Batubara di 

Kabupaten Lahat yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 

- Inventarisasi potensi (sebaran, cadangan dan kualitas) 

batubara 

- Inventarisasi kegiatan usaha pertambangan batubara 

- Inventarisasi peran pertambangan batubara terhadap 

pembangunan  

a. Data Primer 

Pengamatan kegiatan pertambangan (Perusahaan 

Batubara) di daerah penelitian dan dengan melakukan 

wawancara (diskusi) dengan pihak-pihak yang 

berkompeten terhadap sektor pertambangan batubara di 

daerah Kabupaten Lahat. 

b. Data Sekunder 

Laporan hasil penelitian tahun terakhir, laporan hasil 

penelitian sebelumnya, kebijaksanaan, dan peraturan 

daerah serta informasi lain yang berguna dalam 

menunjang kajian. Instansi terkait antara lain : Kantor 

Biro Pusat Statistik, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan 

Bina Marga Kabupaten Lahat dan Kantor Dinas ESDM 

Provinsi Sumatera Selatan. 

c. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis SWOT. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui peran pertambangan batubara dalam 

pembangunan di Kabupaten Lahat. 

Evaluasi pertama dilakukan dengan membandingkan 

antara kekuatan (strength) dan peluang (oppurtunities). 

Evaluasi berikutnya adalah dengan membandingkan 

antara kekuatan (strength) dengan ancaman (threats). 

Selanjutnya, Evaluasi ketiga dilakukan dengan 

membandingkan antara kelemahan (weakness) dengan 

peluang (opportunity), dan yang terakhir dilakukan 

dengan membandingkan antara kelemahan (weakness) 

dengan ancaman (threat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Alir Metode Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Tinjauan Ekonomi Kabupaten Lahat 

A. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita 

Kondisi keadaan ekonomi yang ada di Kabupaten 

Lahat tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

terjadi sedikit peningkatan. PDRB Lahat tahun 2016 

mencapai 2,77%. Peningkatan ekonomi tertinggi dicapai 

oleh lapangan Penyediaan Listrik dan Gas sebesar 

20,76%. Hal ini terjadi karena pembangkit listrik yang 

berada di Kabupaten Lahat mengalami peningkatan 

produksi untuk disalurkan ke beberapa kabupaten sekitar 

(BPS Kabupaten Lahat, 2012-2016).  

Seiring dengan pengembangan ekonomi yang ada di 

Kabupaten Lahat maka memberikan dampak yang 

penting pula terhadap pendapatan rata-rata penduduk 

dimana tahun 2016 Kabupaten Lahat mencapai Rp. 36,44 

juta. 

 

 

 

 

Tabel 1 Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan 

usaha 
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Tabel 2 Pendapatan rata-rata penduduk menurut lapangan 

usaha (juta, rp), 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Kontribusi Pertambangan Batubara Di Kabupaten 

Lahat 

 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Energi 

Sumber Daya dan Mineral Provinsi Sumatera Selatan ada 

29 perusahaan yang memiliki IUP Pertambangan 

batubara. Kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten 

Lahat selain dapat meningkatkan pendapatan daerah dari 

sektor pertambangan juga telah memberikan banyak 

peningkatan pembangunan lainnya diantaranya : 

- Terserapnya tenaga kerja produktif di Kabupaten 

Lahat yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. 

- Terjadinya transaksi dan perdagangan kebutuhan 

primer, sekunder dan tersier dari karyawan perusahaan 

tambang dengan kegiatan pertambangan tersebut. 

- Bertambahnya infrastruktur jalan, jembatan, dan 

instalasi listrik di sekitar wilayah pertambangan. 

- Pendapatan sektor jasa juga meningkat dengan keluar 

masuknya peralatan tambang dan tenaga kerja di 

perusahaan pertambangan batubara.  

 

3.  Kendala Pertambangan Batubara 

 

Terdapat beberapa kendala dalam kegiatan 

pertambangan batubara di Kabupaten Lahat yaitu :  

 

-    Infrastruktur 

Terdapat keluhan-keluhan dari para investor di 

bidang pertambangan batubara dimana untuk dapat 

melakukan kegiatan pertambangan batubara dimulai 

dari peninjauan, penyelidikan umum, eksplorasi, 

penambangan hingga pengangkutan sangat 

memerlukan sarana dan prasarana utamanya seperti 

jalan, jembatan, dan tenaga listrik. 

- Tenaga kerja 

Tingkat kebutuhan tenaga kerja di bidang 

pertambangan batubara cukup tinggi. Namun hingga 

saat ini untuk keperluan tenaga kerja di level teknis 

hingga manajerial masih didatangkan dan diperoleh 

dari luar Kabupaten Lahat sedangkan untuk bidang 
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kerja dengan pendidikan SLTA kebawah dapat 

dipenuhi oleh masyarakat asli di Kabupaten Lahat. 

- Kebijakan kehutanan yang terkait dengan  

Pertambangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Peta konsesi pertambangan dengan 

kawasan hutan lindung 

 

Berdasarkan peta kawasan hutan diatas terhadap 

blok IUP batubara bahwa hingga saat ini tidak terdapat 

IUP batubara yang berada dalam kawasan konservasi 

dan kawasan hutan lindung, sehingga secara ketentuan 

kegiatan pertambangan dapat berjalan dengan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

4.  Analisis Swot 

 

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan 

eksternal (SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, 

Threats) diatas, maka hasil dari analisis SWOT ini 

adalah berupa evaluasi faktor-faktor tersebut 

(Mankiw, 2006). 

 
Tabel 3 Analisis SWOT pertambangan batubara di 

Kabupaten Lahat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi pertama dilakukan dengan membandingkan 

antara kekuatan (strength) dan peluang (oppurtunities). 

Dari evaluasi ini dihasilkan strategi S-O yang 

merupakan identifikasi kekuatan apa saja yang dapat 

dijadikan untuk menangkap peluang yang ada. 
 

Tabel 4 Evaluasi SWOT Strategi Strength – 

Opportunity (S-O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi berikutnya adalah dengan membandingkan 

antara kekuatan (strength) dengan ancaman (threats). Dari 

evaluasi ini dihasilkan strategi S-T yang merupakan 

identifikasi kekuatan apa saja yang dapat dijadikan untuk 

menanggulangi ancaman yang terjadi. 

 

Tabel 5 Evaluasi SWOT Strategi Strength – Threat (S-T) 
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Evaluasi ketiga dilakukan dengan membandingkan antara 

kelemahan (weakness) dengan peluang (opportunity). 

Dari evaluasi ini dihasilkan strategi W-O yang merupakan 

identifikasi kelemahan apa saja yang perlu diperbaiki 

untuk menangkap peluang yang ada. 

 

Tabel 6 Evaluasi SWOT Strategi Weakness –Opportunity 

(W-O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi terakhir dilakukan dengan membandingkan 

antara kelemahan (weakness) dengan ancaman (threat). 

Dari evaluasi ini dihasilkan strategi W-T yang merupakan 

identifikasi kelemahan apa saja yang perlu diperbaiki atau 

ditingkatkan untuk meminimalkan ancaman yang 

mungkin terjadi 

 

Tabel 7 Evaluasi SWOT Strategi Weakness – Threat 

(W-T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Rekomendasi Bagi Pemerintah Daerah 

 

Berdasarkan hasil dari analisis SWOT terhadap 

kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Lahat, 

maka dapat disusun suatu rekomendasi bagi kegiatan 

pertambangan batubara yaitu : 

1. Pemerintah Pusat dengan dinas terkait di daerah 

(UPTD) harus menambah infrastruktur untuk menunjang 

kegiatan pertambangan batubara seperti jembatan, jalan 

dan instalasi listrik. 

2. Hukum, dan lingkungan sehingga dapat 

mengakomodir segala permasalahan yang berhubungan 

dengan kegiatan pertambangan batubara seperti kegiatan 

pengawasan, sosialisasi dan koordinasi dengan dinas 

terkait untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 

3. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sarana 

pendidikan dan latihan di bidang pertambangan bagi 

masyarakat asli Kabupaten Lahat untuk dapat memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih. 

4. Pemerintah Daerah memiliki kekuatan kewenangan 

untuk dapat mengoptimalkan peran pertambangan 

batubara sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lahat dengan 

membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan 

mengutamakan kegiatan pertambangan khususnya 

batubara untuk meningkatkan peran pembangunan di 

Kabupaten Lahat. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

1. Perusahaan Batubara yang telah mempunyai IUP 

Pemegang pengusahaan Batubara di Kabupaten Lahat 

sebanyak 29 perusahaan dimana sudah dalam tahap 

operasi produksi. 

2. Kendala dalam melaksanakan kegiatan pertambangan 

batubara di Kabupaten Lahat ada tiga yaitu 

infrastruktur, tenaga kerja, Kebijakan kehutanan yang 

terkait dengan  pertambangan serta pembebasan lahan. 

3. Produk domestik regional bruto dari sektor 

pertambangan mengalami peningkatan semenjak dari 

tahun 2012-2016, dimana peningkatan rata-rata 

penduduknya tahun 2016 di Kabupaten Lahat 

mencapai 36,44 juta rupiah. 

4. Berdasarkan dari hasil analisis swot, Pemerintah harus 

bekerjasama dalam menjalankan rekomendasi dan 

kebijakan bagi kegiatan pertambangan batubara. 
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B. Saran  

 

Pemerintah pusat dengan daerah harus bekerjasama 

untuk menambah infrastruktur yang ada dan mengadakan 

pelatihan untuk tenaga kerja di Kabupaten Lahat sehingga 

dapat menunjang kegiatan pertambangan batubara. Selain 

itu juga, Pemerintah daerah harus berkoordinasi antara 

pihak perusahaan batubara dengan  Dinas kehutanan 

terkait mengenai kawasan hutan lindung disekitar 

kegiatan pertambangan batubara. 
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ABSTRACT: Mineralization in Bangka Island is influenced by geological order including tin belt as a carrier of cassiterite 

mineral and gangue minerals such as ilmenite, zircon, monazite, magnetite, and quartz. Desa Bembang at Kecamatan 

Jebus has a uniqueness in which several rock formations have been found at a location closed to the active fault. This 

research aims to describe the local geological and mineralization conditions. It used two methods: megascopic for 

analysing the lithology and X-Ray Flourescence test equipment for analysing the geochemical. Based on field 

observations, the research shows that the sandstone lithology with insertion of claystone is a part of Tanjung Genting 

formation. In addition, other lithologies are schist, part of Complex Formation of Malihan Pemali, and mineralization 

zone consisted of rocks through an oxidation process changes the appearance of the rocks into dark brown. The result of 

geochemical analysis indicates the dominant element of 8 rock samples such as Fe2O3 dan TiO2 as well as some elements 

with such a small amount Sn, Th, Zn, Zr, W, Pb and Ce. Research area is interpreted as the mineralization zone of minerals 

carriers for those Ferri oxides. 

 

Keywords: Jebus, Mineralization, Ferri Oxide 

 

ABSTRAK: Mineralisasi di Pulau Bangka dipengaruhi oleh tatanan geologi diantaranya keberadaan sabuk timah (tin 

belt) sebagai pembawa mineral kasiterit dan mineral ikutannya seperti ilmenit, zirkon, monasit, magnetit juga kuarsa. 

Desa Bembang Kecamatan Jebus memiliki keunikan yaitu terdapat beberapa formasi batuan yang ditemukan dalam satu 

lokasi dan lokasi tersebut dekat dengan sesar aktif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

kondisi geologi dan mineralisasi daerah setempat. Metode yang akan dilakukan adalah dengan menganalisa litologi secara 

megaskopois dan analisa geokimia menggunakan alat uji X-Ray Flourescence. Dari pengamatan di lapangan terdapat 

litologi batupasir sisipan batulempung merupakan bagian dari Formasi Tanjung Genting, kemudian litologi berikutnya 

berupa skiss yang termasuk kedalam Formasi Kompleks Malihan Pemali serta terdapat zona mineralisasi berupa batuan 

yang mengalami proses oksidasi dengan kenampakan batuan yang terubahkan dengan warna coklat gelap kehitaman. 

Hasil analisa geokimia menunjukkan unsur dominan yang terkandung pada 8 sampel batuan berupa Fe2O3dan TiO2 serta 

beberapa unsur dengan jumlah sedikit seperti Sn, Th, Zn, Zr, W, Pb dan Ce. Daerah penelitian diinterpretasikan 

merupakan daerah mineralisasi pembawa mineral oksida besi. 

 

Kata Kunci: Jebus,  Mineralisasi, Oksida Besi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberadaan beberapa mineral ekonomis di Pulau 

Bangka menjadikan wilayah ini sebagai daerah menarik 

untuk dilakukan penelitian. Sebagaimana umumnya 

masyarakat mengenal Pulau Bangka sebagai penghasil 

komoditas terbesar di Indonesia berupa logam timah. 

Tetapi beberapa mineral hasil ikutan dari penambangan 

timah juga dikenal sebagai mineral ekonomis yang belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita seperti zircon, 

ilmenit, xenotime dan monasit. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi 

gambaran umum tentang stratigrafi, struktur geologi dan 

mineralisasi dilihat dari hasil analisis geokimia dari 

beberapa singkapan batuan di daerah penelitian. 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini dilakukan di desa Bembang Kecamatan 

Jebus Kabupaten Bangka Barat, pemilihan daerah 

penelitian didasari oleh banyaknya singkapan batuan 

berumur tua yang diduga sebagai pembawa mineralisasi 

di pulau ini. Pengumpulan data diantaranya data koordinat 

lokasi, singkapan batuan, struktur geologi dan 

mineralisasi melalui analisis menggunakan XRF 

MAX/Protrace.  

Pengambilan data singkapan berupa deskripsi, 

identifikasi jenis litologi, mineralisasi dan pengambilan 

sample batuan, sedangkan data struktur geologi dengan 

cara mengukur strike dan dip kekar-kekar yang ada pada 

singkapan, kemudian hasil pengukuran tersebut akan 

dianalisis menggunakan software Dips untuk mengetahui 

arah umum struktur daerah penelitian. Sample batuan 

yang diambil guna analisis geokimia untuk 

memprediksi/interpretasi mineral yang terkandung pada 

singkapan tersebut diambil berdasarkan jenis litologi 

pembawa mineral dan sample yang mempunyai urat – urat 

mineral. Sample tersebut kemudian di preparasi dan 

dianalisa menggunakan alat XRF MAX/Protrace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian dan Titik Pengambilan         

Sample di Sepanjang Pantai Desa Bembang 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Mangga dan Djamal (1994) serta Margono dkk (1995) 

memetakan urutan batuan tertua - termuda di Pulau 

Bangka meliputi Kompleks Malihan Pemali, Diabas 

Penyabung, Formasi Tanjung Genting, Granit Klabat, 

Formasi Ranggam dan Endapan Kuarter. Menurut Crow 

& Barber (2005) membuat simplifikasi Peta Geologi 

Pulau Bangka, adapun detail deskripsi formasi batuan 

meliputi: Kompleks Malihan Pemali: Batuan terdiri dari 

filit dan sekis, disisipi oleh kuarsit dan lensa batugamping. 

Umur Malihan Pemali ini diperkirakan Karbon - Perm 

atau Devon? - Perm. Diabas Penyabung: Lembaran diabas 

mengintrusi batuan sedimen Malihan Pemali di Bukit 

Penyabung. Penerobosan tersebut terjadi pada waktu 

Perm. Formasi Tanjung Genting: Batuan terdiri dari 

perselingan batupasir malih, batupasir, batupasir 

lempungan dan batulempung dengan lensa batugamping, 

secara setempat dijumpai oksida besi, berlapis baik dan 

terlipatkan kuat, terkekarkan dan tersesarkan. Umur 

Formasi Tanjung Genting berdasarkan data fosil adalah 

Trias, dengan lingkungan pengendapan laut 

dangkal.Granit Klabat: Merupakan batuan terobosan yang 

terdiri dari granit, granodiorit, adamalit, diorit dan diorit 

kuarsa, secara setempat dijumpai retas aplit dan pegmatit. 

Kisaran umur Granit Klabat adalah Trias Akhir - Jura 

Awal. Formasi Ranggam: Batuannya terdiri dari 

perselingan batupasir, batulempung dan batulempung 

tufaan, disisipi lapisan tipis batulanau dan bahan organik; 

berlapis baik, struktur sedimen berupa laminasi sejajar 

dan perlapisan silang siur, dengan tebal formasi batuan 

mencapai 150 m. Umur Formasi Ranggam berdasarkan 

data fosil, diperkirakan Miosen Akhir - Pleistosen, dan 

diendapkan pada lingkungan fluviatil sampai peralihan, 

serta menindih secara tidak selaras formasi batuan yang 

lebih tua. Endapan Kuarter: Endapan Kuarter terdiri dari 

material lempung atau lumpur, pasir, kerikil, kerakal dan 

bongkah. Endapan bersifat lepas dan belum 

terkonsolidasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiah, 2017 berjudul Studi Mineralisasi Tipe Endapan 

Greisen di Bukit Monyet Kecamatan Pangkalan Baru 

Kabupaten Bangka Tengah dengan menganalisa sample 

batuan pada Formasi Tanjung Genting berupa litologi 

batupasir dengan urat kuarsa dan urat mineral opaq, dari 

hasil analisis geokimia menggunakan XRD dihasilkan 

mineral Kuarsa 24 – 83%, Albit 2 – 73%, Kaolinit 1 – 

13%, Illit 0,4 – 4%, dan Tourmaline 0,05 – 20,27% serta 

Zircon 0,06 – 0,41%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Franto dan Alam, 2017 

menyatakan bahwa mineralisasi timah primer pada 

Daerah Paku Kecamatan Payung Bangka Selatan, dengan 

litologi batupasir dengan urat kuarsa mengalami alterasi 

argilisasi, tersusun atas mineral Kuarsa, Stanit, pirit dan 

oksida besi (Hematit dan Goethit). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Geologi Daerah Peneltian 

 

Kondisi geologi daerah penelitian dibagi menjadi 

Morfologi, Stratigrafi dan struktur geologinya.   

 

1. Morfologi 

 Daerah penelitian berada pada wilayah pesisir 

tepatnya di pinggir pantai, dengan morfologi landai 
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dominan merupakan bentukan denudasional terkikis oleh 

pasang surut air laut.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi Daerah Penelitian 
2. Stratigrafi 

Hasil survey lapangan memperlihatkan litologi skiss 

yang merupakan bagian dari Formasi Kompleks Malihan 

Pemali dengan ciri warna coklat keputihan, foliasi, terisi 

mineral kuarsa berupa urat – urat halus mengisi bidang 

foliasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Singkapan Skiss Formasi Kompleks Malihan 

Pemali 
 

Litologi berikutnya ditemukan batuan jenis batuan 

beku berupa singkapan Diabas Penyabung . Singkapan 

merupakan intrusi setempat dengan ciri mempunyai 

warna coklat tua kehitaman, terdapat kekar – kekar pada 

singkapan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Singkapan Diabas Penyabung 

 
Singkapan berikutnya yang memiliki ciri warna coklat 

keputihan sampai kemerahan, struktur perlapisan, tekstur 

dengan ukuran butir pasir halus sampai kasar, perselingan 

dengan lempung, bidang perlapisan terisi oleh urat kuarsa 

dan mineral oksida besi. Terdapat kekar – kekar yang 

terisi mineral dengan ukuran halus (1 – 2 mm) sampai 1 

cm. Umumnya urat yang berukuran halus merupakan urat 

kuarsa sedangkan urat oksida besi berukuran lebih besar. 

Singkapan ini termasuk kedalam Formasi Tanjung 

Genting. Berikut gambaran singkapan dan kondisi urat – 

uratnyayang disajikan pada gambar 5 dan gambar 6.  

Gambar 5. Singkapan Batupasir berselingan dengan 

batulempung Formasi Tanjung Genting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Singkapan Batupasir berselingan dengan 

batulempung Formasi Tanjung Genting yang terisi oleh 

urat kuarsa dan urat oksida besi. 

 

3. Struktur Geologi 

 

Struktur geologi daerah penelitian terdiri dari kekar – 

kekar yang searah maupun saling berpotongan, perlipatan 

dan bidang perlapisan. Menunjukkan bahwa daerah ini 

merupakan daerah yang dekat dengan struktur utama 

Pulau Bangka, dimana dibagian utara lokasi ini terdapat 

sesar besar. Arah dari kekar – kekar tersebut berkisar 

N120oE – N320oE dengan dip 25o – 67o. Lipatan pada 

daerah penelitian ini berbentuk asimetri berukuran kecil 

sampai sedang, serta struktur primer pada batuan sedimen 

menunjukkan bidang perlapisan yang umumnya terisi 

oleh mineral baik mineral kuarsa maupun mineral oksida 

besi. Berikut hasil analisa kekar – kekar pada daerah 

penelitian ditampilkan pada gambar 7 berikut ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil Analisa Struktur  

σ1 

σ3 
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Geokimia Daerah Penelitian 

 

 Dari hasil uji analisa menggunakan alat XRF 

MAX/PROTRACE. Dari 8 sample yang di analisa 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

1. Sample 1 

Merupakan sample Skiss dengan ciri fisik berwarna 

cokelat keputihan terdapat mineral kuarsa didalamnya 

yang mengisi bidang foliasi. Adapun gambar sample 

terdapat pada gambar 8 dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Sample 1 dengan litologi Skiss 

 

Hasil analisa XRF ditunjukkan dalam tabel berikut ini; 

 

Tabel 1. Hasil Analisa XRF Sample 1 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

01 

8,7 15,4 306 121 12992 11683 

Dari hasil analisis sample diatas diketahui bahwa 

batuan mempunyai kandungan unsur Sn yang di 

interpretasikan sebagai kandungan mineral kasiterit, 

umumnya pada lapisan batupasir Formasi Tanjung 

Genting juga terdapat mineral zircon, mineral tanah 

jarang dilihat dari kandunga Th dan Ce yang cukup 

signifikan sedangkan senyawa TiO2 diinterpretasikan 

sebagai mineral Ilmenit dan kandungan Fe2O3 

merupakan kandungan dari mineral oksida besi 

(Hematit/Goethit). 

2. Sample 2 

  Berupa batuan sedimen sisipan kuarsa dengan hasil 

analisis XRF sebagai berikut; 

 

Tabel 2. Hasil Analisa XRF Sample 2 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O

3 

1 BMB 

02 

5,3 12,9 250 94,6 10303,

5 

56600

,5 

 

3. Sample 3 

  Berupa batupasir kuarsa termetamorfkan dengan hasil 

analisis XRF sebagai berikut; 

 

Tabel 3. Hasil Analisa XRF Sample 3 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

03 

4,8 2 72,3 7 651 8768,

4 

Dari hasil analisis sample 2 dan 3 diatas diketahui 

bahwa batuan mempunyai kandungan unsur yang hampir 

sama dengan sample 1 dengan kandungan unsur dan 

senyawa yang terdeteksi adalah Sn, Th, Zr, Ce, TiO2 dan 

Fe2O3.  

 

4. Sample 4 

  Berupa batupasir teroksidasi dengan hasil analisis 

XRF sebagai berikut; 

 

Tabel 4. Hasil Analisa XRF Sample 4 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

04 

0 3,98 49 31 751,6 509058 

 

5. Sample 5 

  Berupa batupasir teroksidasi dengan hasil analisis 

XRF sebagai berikut; 

 

Tabel 5. Hasil Analisa XRF Sample 5 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

05 

0 2,55 45 18 869 500801 

 

6. Sample 6 

  Berupa batupasir teroksidasi dengan hasil analisis 

XRF sebagai berikut; 

 

Tabel 6. Hasil Analisa XRF Sample 6 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

06 

0 6,2 68 40 1034 481564 

 

Dari hasil analisis sample 4,5 dan 6 diatas diketahui 

bahwa batuan mempunyai kandungan unsur yang agak 

berbeda dengan sample 1,2 dan 3 yaitu dengan kandungan 

unsur dan senyawa yang terdeteksi adalah Th, Zr, Ce, 

TiO2 dan Fe2O3. Unsur Sn tidak ditemukan diperkirakan 

karena sample diambil pada litologi batuan sedimen yang 

tidak terdapat urat mineralisasi. 

 

7. Sample 7 
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  Berupa batupasir terisi dengan urat kuarsa dengan 

hasil analisis XRF sebagai berikut; 

Tabel 7. Hasil Analisa XRF Sample 7 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

07 

7,1

5 

24 22

6,9 

141,

9 

8028,8 15786 

 

8. Sample 8 

  Berupa batupasir terisi dengan urat kuarsa hasil 

analisis XRF sebagai berikut; 

Tabel 8. Hasil Analisa XRF Sample 8 

NO Kode  Unsur/Senyawa (ppm) 

Sn Th Zr Ce TiO2 Fe2O3 

1 BMB 

08 

3,2

7 

26,3

8 

22

3,9 

106,

5 

7233,5 246123 

 

Dari hasil analisis sample 7 dan 8 diatas diketahui 

bahwa batuan mempunyai kandungan unsur yang relative 

sama dengan sample 1,2 dan 3 yaitu dengan kandungan 

unsur dan senyawa yang terdeteksi adalah Sn, Th, Zr, Ce, 

TiO2 dan Fe2O3. Diperkirakan karena sample diambil 

pada litologi batuan sedimen yang mempunyai urat 

mineralisasi sehingga kandungan unsur Sn terdeteksi 

beserta unsur dan senyawa lainnya. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Stratigrafi daerah penelitian terdiri atas litologi skiss 

Kompleks Malihan Pemali, Diabas Penyabung dan 

Batupasir Formasi Tanjunggenting. 

2. Struktur yang berkembang di daerah penelitian berupa 

kekar – kekar yang terisi oleh urat – urat mineralisasi 

berukuran halus sampai sedang, terisi oleh mineral 

kuarsa dan oksidabesi. Arah dari kekar – kekar 

tersebut berkisar N120oE – N320oE dengan dip 25o – 

67o 

3. Hasil analisa geokimia menggunakan XRF didapat 

bahwa kandungan unsur dan senyawa pada sample 

batuan menunjukkan bahwa sample 1,2,3,7 dan 8 yang 

merupakan sample batuan mempunyai urat mineral 

mengandung Sn, Th, Zr, Ce, TiO2 dan Fe2O3 

sedangkan sample 4,5 dan 6 mengandung Th, Zr, Ce, 

TiO2 dan Fe2O berupa sample batuan tanpa urat 

mineralisasi. Di duga mineral yang terdapat pada 

lokasi penelitian terdiri atas Kasiterit, Monasit, 

Zirkon, Ilmenit dan mineral oksida besi 

(hematit/goetit). 
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Abstract: Sand mining is an activity of exploitation of natural resources that occur in river alirah area such as Sekayu 

Sub-district. The amount of sand mining has a negative impact on the surrounding environment such as landslides along 

the road. Given the road around the sand mining is the middle road of Sumatra, resulting in the inhibition of passing 

traffic passing vehicles. The formulation of the problem of this research is how the public perception about the existence 

of sand mining in Kota Sekayu and how much benefit value and negative impact from existence of sand mining activity 

in Sekayu Subdistrict. The research method used is field observation, interview, and data analysis using Microsoft Excel. 

From field observations and interviews mining conditions 66% bad, 24% moderate, and 10% good. Water conditions are 

84% moderate and 16% good. The air condition is 64% bad, 22% moderate, and 14% good. Sound condition 50% bad, 

18% medium, and 32% good. River conditions are 64% bad, 34% moderate, and 2% good. Condition of facilities and 

infrastructure 52% bad, 34% moderate, 14% good. Based on the results of research that has been done, the profit that 

can be obtained from the sand mining by the parties involved is Rp 61.703.085.000. While the total losses due to sand 

mining in Sekayu District is Rp 84.488.163.200. 

Keywords: Impact, Environment, Sand Mining, River. 

 

Abstrak: Penambangan pasir merupakan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah alirah sungai seperti 

di Kecamatan Sekayu. Banyaknya penambangan pasir mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar seperti 

terjadinya tanah longsor di sepanjang jalan. Mengingat jalan sekitar penambangan pasir adalah jalan lintas tengah 

sumatera, sehingga mengakibatkan terhambatnya arus lintas kendaraan yang lewat. Perumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya penambangan pasir di Kota Sekayu dan berapa besar nilai 

manfaat dan dampak negatif dari adanya aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Sekayu. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara, dan analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Dari hasil 

observasi lapangan dan wawancara kondisi pertambangan 66% buruk, 24% sedang, dan 10% baik. Kondisi air 84% 

sedang dan 16% baik. Kondisi udara 64% buruk, 22% sedang, dan 14% baik. Kondisi suara 50% buruk, 18% sedang, dan 

32% baik. Kondisi sungai 64% buruk, 34% sedang, dan 2% baik. Kondisi sarana dan prasarana 52% buruk, 34% sedang, 

14% baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka keuntungan yang dapat diperolah dari hasil 

penambangan pasir oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu sebesar Rp 61.703.085.000. Sedangkan total kerugian akibat 

penambangan pasir di Kecamatan Sekayu yaitu sebesar Rp 84.488.163.200. 

Kata Kunci: Dampak, Lingkungan, Pertambangan pasir, Sungai. 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber 

daya alam baik di darat, laut maupun udara. Tersedianya 

sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya 

dapat dikelolah dengan baik oleh masyarakat sekitar. 

Pemanfaatan sumber daya alam jika dikelolah dengan tidak 

baik dan benar dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 

1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan 

bahwa “perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan 

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dan 

menunjang pembangunan berkelanjutan”. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 

dapat dijelaskan bahwa tindakan yang mengarah kepada 

perusakan lingkungan baik secara fisik atau hayatinya 

dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan 
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hidup masyarakat dan menunjang pembangunan 

berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Salah satu bentuk 

perusakan lingkungan jika tidak dikelolah dengan benar 

adalah penambangan pasir secara illegal di sungai musi 

banyuasin kecamatan sekayu 

Penambangan pasir merupakan kegiatan eksploitasi 

terhadap sumber daya alam di daerah aliran sungai. 

Kegiatan eksploitasi yang berlebihan yang tidak dikelolah 

dengan baik dan benar dapat mengakibatkan dampak buruk 

terhadap lingkungan seperti penurunan kualitas air, polusi 

udara, tanah longsong dan lain sebagainya.  

Adanya penambangan pasir illegal di sekitaran jalan 

lintas tengah sumatera mengakibatkan dampak buruk bagi 

masyarakat sekitar. Dampak yang paling dirasakan oleh 

masyarakat sekitar adalah kerusakan jalan, rusaknya 

tebing-tebing jalan di sekitaran sungai dan penurunan dasar 

sungai. Hal ini sejalan dengan penelitian Dyahwanti (2007) 

yang menkaji tentang dampak lingkungan terhadap 

kegiatan penambangan pasir pada daerah sabuk hijau 

gunung sumbing di kabupaten Temanggung. Dari hasil 

penelitian tersebut menjelaskan adanya dampak positif dan 

negatif akibat penambangan pasir terhadap lingkungan. 

Dampak positif terlihat adanya peningkatan kesejahteraan 

bagi masyarakat sekitar penambangan pasir. Sedangkan 

dampak negatif terlihat dari kerusakan lingkungan 

diantaranya lahan longsor, rusaknya jalan desa dan 

sebagainya. 

Kegiatan penambangan pasir sering dikonotasikan 

sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan, hal 

itu dapat terjadi apabila kegiatan penambangan tidak 

dikelola dengan baik dan benar maka setiap kegiatan 

penambangan pasti akan menimbulkan dampak 

lingkungan, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. 

Meskipun demikian besarnya permintaan pasar terhadap 

pasir turut mendorong berkembangnya kegiatan ini dengan 

pesat 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang 

dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir di 

sungai musi terhadap masyarakat sekitar. Data yang akan 

diperoleh yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling metode yaitu dengan alasan dan pertimbangan 

tertentu.  

Penelitian dilakukan di Sekayu kabupaten Musi 

Banyuasin, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

Subjek penelian meliputi dinas instansi terkait, pengusaha 

pasir, penambang pasir dan masyarakat daerah  sekitar 

penambangan pasir di kabupaten musi banyuasin. 

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara 

menggunakan panduan kuesioner. Data sekunder diperoleh 

melalui pemerintahan setempat dan data yang terkait 

aktivitas penambangan pasir. 

Adapun analisis data yang dilakukan pada penelitian ini 

meliputi antara lain sebagai berikut. 

1. Persepsi Masyarakat  

Untuk menganalisis persepsi masyarakat sekitar 

penambangan pasir dilakukan dengan teknik 

wawancara terhapat responden. Wawancara bertujuan 

untuk mengetahui fakta tepat dari masyarakat tentang 

dapak penambangan pasir terhadap lingkungan 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang 

mereka ketahui. 

2. Estimasi Nilai Manfaat  

Nilai manfaat diperoleh berdasarkan analisis dari 

pihak-pihak terkait yang memperoleh manfaat dari 

aktivitas penambangan pasir seperti pengusaha pasir, 

kuli angkut pasir, sopir truk, buruh tambang pasir. 

Kemudian nilai dihitung dengan rumus berikut:  

 

PP = (Hp – Bp) x 300 

UB = ub x 300 

 

Keterangan :  

PP 

 

Hp 

Bp 

UB 

 

Ub 

300 hari 

: 

 

: 

: 

: 

 

: 

: 

pendapatan pengusaha pasir dalam 

se-tahun 

harga pasir  

biaya penambangan pasir  

upah buruh tambang pasir dalam 

pe-tahun  

upah buruh tambang pasir per-hari  

jumlah hari kerja dalam se-tahun 

 

3. Estimasi Dampak Negatif  

Dampak negatif akibat aktivitas penambnagn pasir 

dapat dihitung dari biaya yang diperlukan untuk 

menggulangi pecemaran dan kerusakan lingkungan 

serta biaya untuk memulihkan kembali kondisi 

lingkungan yang telah tercemar atau rusak. hal ini 

sesuai dengan Peraturan Kementrian Lingkungan 

Hidup (KLH) nomor 13 tahun 2011. Kerugian yang 

diperoleh akibat penambangan pasir secara illegal dan 

tidak benar dapat merugikan masyarakat sekitar dari 

segi ekonomi maupun sosial dan berdampak jagka 

panjang jika tidak diperbaiki. 

Penilaian terhadap kerugian di masa mendatang 

dilakukan dengan konsep future value dengan rumus 

sebagai berikut :  

 

F = P (1 + i) n 

Keterangan:    

F : biaya di tahun akan datang  
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P : tetapan biaya di tahun sekarang  

I : suku bunga  

N : lama waktu  

 

Jika dilihat dari dampak ekonomi dari adanya aktivitas 

penambangan pasir yakni hilangnya Pendapatan Anggaran 

Daerah Kota Sekayu. Adapun untuk menghitung nilai 

kerugian tersebut dengan rumus sebagai berikut:  

 

NK1 = Tk x ∑Jk x 300 

 

Keterangan :  

NK1 : nilai kerugian (Rp) 

Tk : tarif karcis retribusi per truck (Rp/truk)  

∑Jk : jumlah truk per hari (truk)  

300 : asumsi dalam 1 tahun penambang bekerja 

selama 300 hari  

 

Kemudian untuk menghitung kerugian nilai ekonomi 

pasir berdasarkan keuntungan yang diperoleh pengusaha 

tambang pasir, harga bersih pasir dan jumlah pasir yang 

hilang dapat dihitung dengan rumus rumus sebagai berikut:  

 

NK2 = Kp x ∑Jp x 300 

 

Dimana:  

NK2 : nilai kerugian (Rp)  

Kp : keuntungan pengambilan pasir per m³ (Rp/ m³)  

∑Jp : jumlah pasir yang diambil per hari (m³)  

300 : asumsi dalam 1 tahun penambang bekerja 

selama 300 hari  

 

Rusaknya jalan akibat truk besar yang mengangkut 

bahan galian dapat dihitung dengan metode replacement 

cost (biaya pengganti). Replacement cost digunakan untuk 

menghitung biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

jalan yang rusak. Adapun rumus yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

 

NK3 = l x p x Ba 

 

Keterangan:   

NK3 : nilai kerugian (Rp)    

L : lebar jalan yang rusak (m)   

P : panjang jalan yang rusak (m)  

Ba : biaya aspal (m) 

 

Selain itu biaya lain yang dikeluarkan masyarakat 

sekitar atau dinas terkait akibat kerusakan jalan sekitar 

aliran sungai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

NK4 = Bp x bp 

 

Keterangan :   

NK4 : nilai kerugian (Rp)  

Bp : biaya perbaikan (Rp)  

Bp : banyaknya perbaikan  

 

Selain itu nilai total kerugian dilihat dari segi dampak 

sosial akibat adanya aktivitas penambangan pasir dapat 

dijumlahkan dengan rumus sebagai berikut: 

 

TNK = NK1 + NK2 + NK3 + NK4 

 

Keterangan :   

TNK : total nilai kerugian (Rp)  

NK1 : dampak terhadap PAD 

NK2 : dampak terhadap nilai ekonomi pasir   

NK3 : kerugian jalan yang rusak 

NK4 : kerugian kerusakan fasilitas umum 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Lingkungan 

Hidup 

Berdasarkan hasil respon masyarakat sekitar tentang 

persepsi terhadap lingkungan, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui 

pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara dan asri. 

Masyarakat pedesaan akrab dengan keadaan alam 

lingkungan sekitar dikarenakan masyarakat 

menggantungkan kehidupan kepada alam. Sebagian besar 

masyarakat di kecamatan sekayu musi banyuasin 

mayoritas buruh tani/petani yang menggantungkan 

kehidupan pada lahan. Pada kenyataannya aktivitas 

pertambangan pasir dapat membuat lahan menjadi rusak 

dan tidak subur, jika tidak dibarengi dengan 

pelestariannya. Sehingga membuat masyarakat sekitar 

menjadi resah akan persoalan lingkungan. 

 

Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir  

Selain keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari 

penambangan pasir, juga menimbulkan permasalahan 

terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas penambangan pasir 

dapat menimbulkan masalah ekologis di daratan maupun 

tebing sungai. Pengikisan dinding tebing mengakibatkan 

terjadinya tanah longsor di pinggiran jalan kecamatan 

sekayu musi banyuasin.  

Adapun dampak fisik lingkungan yang ditimbulkan 

akibat aktivitas penambangan pasir di sungai musi 

kabupaten musi banyuasin antara lain yaitusebagai berikut:  

1. Meningkatnya erosi tanah di sekitaran 

penambangan pasir. 
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2. Tebing-tebing jalan mudah longsor karena lereng 

menjadi terjal. 

3. Polusi udara 

4. Lalu lintas kendaraan menjadi meningkat  sehingga 

membuat jalan mudah rusak.  

 

Jalan longsor yang merupakan jalan lintas tengah 

betung-sekayu dapat di lihat pada gambar 1 berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Jalan longsor lintas tengah Betung-Sekayu 

 

Kondisi Pertambangan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden  

menunjukkan sebanyak 66% menyatakan bahwa kondisi 

pertambangan tersebut dalam kondisi buruk. Buruknya 

kondisi pertambangan dikarenakan tidak dikelolah dengan 

benar dan minimnya alat yang digunakan, selain itu 

penambangan dilakukan secara illegal. 

 

Kondisi Air  

Berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan 

kondisi air dari sebanyak 84% menjawab bahwa kondisi air 

dalam keadaan sedang atau baik-baik saja. Hal ini 

dirasakan warga sekitar bahwa kondisi dan pasokan air di 

lingkungan mereka masih sama dan dapat digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

 

Kondisi Udara  

Berdasarkan hasil lapangan terhadap penilaian 

mengenai kondisi udara di Kecamatan Sekayu akibat 

penambangan pasir. Menurut 64% responden menyatakan 

kondisi udara dalam keadaan buruk. Adapun presentasinya 

dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 

 
Gambar 2. Presentasi responden terhadap kondisi udara 

 

Menurut pendapat beberapa responden, buruknya 

kondisi udara diakibatkan oleh asap yang dikeluarkan oleh 

mesin kenalpot mobil truk yang digunakan untuk memuat 

hasil pasir. Akan tetapi responden belum merasakan 

dampak olusi udara bagi kesehatan mereka dikarenakan 

polusi udara yang ditimbulkan masih pada ambang normal. 

 

Kondisi Saran Prasarana  

Berdasarkan hasil pendapat dari 52% responden 

mengenai kondisi sarana prasarana yang ada di Kecamatan 

Sekayu akibat aktivitas penambangan pasir yakni meliputi 

kondisi jalan dan jembatan di Kecamatan Sekayu. Kondisi 

sarana prasarana menurut responden bahwa keadaan 

sarana prasarana di Kecamatan Sekayu dalam kondisi 

rusak. Adapun presentasinya dapat dilihat pada gambar 3 

berikut. 

 

 
Gambar 2. Presentasi responden terhadap saran dan 

prasarana 

 

Estimasi Manfaat Dan Dampak Negatif Penambangan 

Pasir 

Penilaian manfaat dari kegiatan penambangan pasir di 

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin meliputi 

segala manfaat dan dampak yang diperoleh oleh pihak-

pihak yang terkait dalam aktivitas penambangan pasir 

seperti pemilik usaha tambang pasir. Hasil yang diperoleh 

berupa keuntungan pengusaha dari penerimaan bersih 

penjualan pasir. Selain pengusaha pasir juga memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak lain seperti buruh tambang 

pasir, kuli angkut pasir, sopir truk dan petugas keamanan 

yang berjaga-jaga disekitar area tambang.  

Manfaat yang diperoleh oleh buruh tambang pasir, kuli 

angkut pasir, sopir truk, petugas keamanan diperoleh yaitu 

upah/ gaji yang diberikan pengusaha tambang pasir. Upah 

tersebut merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

pengusaha tambang pasir selama proses aktivitas 

penambangan pasir berlangsung. Jumlah pengusaha 

tambang pasir dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

Tabel 1. Jumlah Mesin dan Perahu Penambangan Pasir 

 

No. Tahun 
Jumlah Penambang 

Mesin Perahu 

1 

2 

3 

2015 

2016 

2017 

25 

29 

35 

20 

19 

5 
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Tabel 2. Total Dampak Positif/manfaat Penambangan 

Pasir 

 

No. Uraian 
Total Dampak 

Positif (Rp) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Pendapatan/keuntungan 

pengusaha tambang pasir 

Pendapatan buruh 

tambang pasir 

Pendapatan kuli angkut 

oasir dan sopir truck 

Pendapatan keamanan 

17.198.085.000 

 

17.820.000 

 

17.790.000 

 

8.895.000 

Total 61.703.085.000 

 

Tabel 3. Perhitungan Pendapatan Pengusaha Tambang 

Pasir Penambangan Pasir Mesin 

 

No. Uraian 

Pengusaha 

Tambang Pasir 

Menggunakan 

Mesin 

1 Penerimaan 

Produksi pasir (truck) 

Harga pasir (Rp/truck) 

 

2.400 

450.000 

Total Manfaat (Rp) 1.080.850.000 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Biaya (Rp) 

Biaya Tunai 

Sewa Truck 

Biaya Solar Mesin 

Solar truck 

Kuli angkut pasir 

Biaya perawatan 

Keamanan 

Total Biaya Tunai 

Biaya Non Tunai 

Penyusutan mesin 

diesel 

Penyusutan peralatan 

penyedot pasir 

Penyusutan sekop 

Penyusutan cikrak 

Total Biaya Non Tunai 

 

 

300.000.000 

30.000.000 

120.000.000 

240.000.000 

2.250.000 

120.000.000 

812.250.000 

 

8.000.000 

 

1.000.000 

 

200.000 

250.000 

9.450.000 

Total Biaya (Rp) 821.700.000 

3 

 

4 

 

5 

6 

Pendapatan atas biaya 

tunai (Rp) 

Pendapatan atas biaya 

total (Rp) 

R/C atas biaya tunal 

R/C atas biaya total 

267.750.000 

 

258.300.000 

 

1.33 

1.31 

 

Tabel 4. Hasil Pendapatan Pengusaha Tambang Pasir 

menggunakan Perahu 

 

No. Uraian 

Pengusaha 

Tambang Pasir 

Menggunakan 

Perahu 

1 Penerimaan  

Produksi pasir (truck) 

Harga pasir (Rp/truck) 

900 

360.000 

Total Manfaat (Rp) 324.000.000 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

Biaya (Rp) 

Biaya Tunai 

Upah buruh tambang pasir 

Biaya solar perahu 

Biaya perawatan 

Keamanan 

Total Biaya Tunai 

Biaya Non Tunai 

Penyusutan perahu 

Penyusutan mesin 

Penyusutan sekop 

Penyusutan cikrak 

Total Biaya Non Tunai 

 

 

180.000.000 

15.000.000 

1.200.000 

45.000.000 

241.200.000 

 

4.000.000 

800.000 

833.333 

100.000 

4.983.333 

Total Biaya (Rp) 184.983.333 

3 

4 

5 

6 

Pendapatan atas biaya 

tunai (Rp) 

Pendapatan atas biaya 

total (Rp) 

R/C atas biaya tunal 

R/C atas biaya total 

82.800.000 

77.816.666 

1.34 

1.32 

 

Tabel 5. Pendapatan Buruh Tambang Pasir Penambangan 

Pasir Tahun 2015-2017 

No. Uraian 

Total 

Pendapatan 

Buruh Tambang 

Pasir (Rp) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Pendapatan buruh 

tambang pasir tahun 

2015 

Pendapatan buruh 

tambang pasir tahun 

2016 

Pendapatan buruh 

tambang pasir tahun 

2017 

1.080.000.000 

 

 

9.550.000.000 

 

 

7.200.000.000 

Total 17.830.000.000 

 

Tabel 6. Pendapatan Kuli Angkut Pasir dan Sopir Truk 

Penambangan Pasir Tahun 2015-2017 

 

No. Uraian 

Total 

Pendapatan 

Buruh 

Tambang Pasir 

(Rp) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Pendapatan kuli angkut pasir 

dan sopir truck tahun 2015 

Pendapatan kuli angkut pasir 

dan sopir truck tahun 2016 

Pendapatan kuli angkut pasir 

dan sopir truck tahun 2017 

6.550.000.000 

 

 

7.650.000.000 

 

 

3.600.000.000 

Total 17.800.000.000 
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Tabel 7. Pendapatan Petugas  keamanan Penambangan 

Pasir Tahun 2015-2017 

 

No. Uraian 

Total Pendapatan 

Buruh Tambang Pasir 

(Rp) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Pendapatan 

keamanan tahun 

2015 

Pendapatan 

keamanan tahun 

2016 

Pendapatan 

keamanan tahun 

2017 

3.270.000.000 

 

 

3.825.000.000 

 

 

1.800.000.000 

Total 8.895.000.000 

 

Manfaat dan Dampak Negatif Akibat Penambangan Pasir 

di Kecamatan Sekayu.  

Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat sekitar 

penambangan pasir di Kecamatan Sekayu adalah 

pendapatan dan upah yang diterima oleh pihak-pihak yang 

secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 

aktivitas penambangan. Upah yang diperoleh dapat 

meningkatkan taraf kehidupan mereka sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. 

Dampak negatif akibat aktivitas penambangan pasir  di 

Kecamatan Sekayu diantaranya lapisan pasir yang hilang, 

kerusakan jalan, hilangnya pendapatan pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin (retribusi), kerusakan tebing 

sungai dan kerusakan jembatan. 

Adapun jumlah total yang dapat diterima dari aktivitas 

penambangan pasir di Kecamatan Sekayu tahun 2015-

2017 yakni sebesar Rp 61.800.085.000. Sedangkan total 

kerugian akibat penambangan pasir di Kecamatan Sekayu 

tahun 2015-2017 yakni sebesar Rp 84.500.162 .200.  

Jumlah selisih antara manfaat yang diperoleh dikuramgi 

kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan 

pasir di Kecamatan Sekayu sebesar Rp -22.785.077.200. 

Selisih hasil antara manfaat yang ditimbulkan akibat 

aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Sekayu benilai 

minus. Nilai minus merupakan nilai kerugian yang 

diperolehdari aktivitas pertambangan pasir, akibat yang 

ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan nilai 

manfaat. Hal ini menjelaskan bahwa penambangan pasir di 

kecamatan sekayu kurang bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar, 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambangan pasir 

di Kecamatan Sekayu sebaiknya dihentikan. Hal tersebut 

dikarenakan manfaat yang diperoleh lebih sedikit 

dibanding kerugian, sedangkan suatu usaha dikatakan 

layak apabila manfaat yang dihasilkan lebih banyak 

dibanding kerugiannya. 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis 

dampak lingkungan akibat dari aktivitas penambanagan 

pasir di sungai musi kabupaten Musi Banyuasin di atas, 

maka dapat ditarik simpulkan sebagai berikut:  

1. Aktivitas Penambangan pasir di Sungai Musi 

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki dampak 

terhadap lingkungan hidup masyarakat sekitar 

baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Dampak 

fisik lingkungan seperti kerusakan jalan di Jalan 

lintas tengah sumatera, dan polusi udara. 

Sedangkan dari segi sosial ekonomi, dampak 

yang ditimbulkan antara lain penyerapan tenaga 

kerja karena sebagian masyarakat bekerja 

menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, dan 

adanya keuntungan bagi pemilik tanah yang 

dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya 

dengan harga tinggi.  

2. Aktivitas penambangan pasir di Sungai Musi 

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 2 jenis 

penambangan. Penambangan mekanik dengan 

menggunakan mesin dan penambangan 

tradisioanl dengan menggunakan perahu. Mesin 

berfungsi untuk menyedot pasir dalam skala besar 

termasuk batu-batu besar yang ada di dasar sungai 

dapat terangkut. Penambangan tradisonal dengan 

mengunakan perahu yaitu digunakan untuk 

membantu penambang menuju ke tengah sungai 

untuk mengambil pasir. Adapun pihak-pihak 

yang terlibat dalam aktivitas pertambangan di  

kabupaten musi banyuasin diantaranya pengusaha 

tambang pasir, buruh tambang pasir, kuli angkut 

pasir, sopir truk pasir dan petugas keamanan. 

3. Adapun keuntungan dan manfaat dari kegiatan 

penambangan pasir di kabupaten musi banyuasin 

meliputi segala manfaat yang diterima oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan 

yakni sebesar Rp 61.800.085.000. keuntungan 

pengusaha tambang pasir sebesar Rp 

17.198.090.000, pendapatan buruh tambang pasir 

sebesar Rp. 17.820.000.000, pendapatan kuli 

angkut pasir sebesar Rp 10.674.000.000, 

pendapatan sopir truk sebesar Rp 7.116.000.000, 

dan pendapatan petugas keamanan sebesar Rp 

8.895.000.000. Total kerugian yang dirasakan 

akibat penambangan pasir di kabupaten musi 

banyuasin sebesar Rp 84.488.162.000. Berikut 

beberapa penjabaran tentang kerugian akibat 

aktivitas pertambangan pasir yaitu kerugian 

akibat lapisan pasir yang hilang sebesar Rp 

81.877.464.000, perbaikan jalan yang rusak Rp 
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1.149.570.000, pendapatan pemerintah yang 

hilang Rp 1.245.300.000, perbaikan tebing sungai 

Rp 215.828.200, Pemasangan groundsil jembatan 

sebesar Rp 1.500.000.000. 

 

SARAN 

Dari simpulan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan saran terkait dengan hasil penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Membentuk lembaga khusus yang menangani 

pengelolaan aktivitas penambangan pasir di 

sungai kabupaten musi banyuasin 

2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah 

kabupaten musi banyuasin sehingga penataan dan 

tindakan pelanggaran penambangan dapat 

diawasi secara efektif. 

3. Memperberdayakan ekonomi masyarakat  

berdasarkan potensi lokal, sehingga  

ketergantungan terhadap sumber bahan tambang 

menjadi berkurang 
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ABSTRAK: Rencana penambangan pasir di Sungai Musi Kota Palembang adalah dengan menggunakan pompa isap pasir, 

tongkang, tug boat, dan selanjutnya untuk pengosongan tongkang menggunakan excavator dan dump truck dengan sistem 

ramp door. Penambangan akan dimulai dari lokasi yang dekat dengan dermaga dan selanjutnya semakin jauh sesuai 

dengan lokasi potensi pasir. Dump truck akan mengangkut pasir dari tongkang menuju ke lokasi stockpile yang terletak 

di sekitar dermaga. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis keuangan menunjukkan bahwa nilai NPV mencapai 

US$ 4,359,315 dengan IRR 37%, dan payback period 2.18 tahun dihitung sejak modal dikeluarkan untuk kegiatan 

eksploitasi. Berdasarkan analisa ini tambang bahan galian pasir di areal Kota Palembang sangat layak untuk ditambang. 

 

Kata Kunci: Penambangan, Stockpile, Payback Period, dan Investasi 

 

ABSTRACT: The sand mining plan in the Musi River of Palembang City is by using sand suction pumps, barges, tug 

boats, and then for the unloading of barges using excavators and dump trucks with ramp door system. Mining will start 

from a location close to the port and further farther according to the location of the sand potential. The dump truck will 

transport the sand from the barge to the stockpile location located around the port. Based on the results of simulation and 

financial analysis shows that the value of NPV reached US $ 4,359,315 with IRR 37%, and payback period 2.18 years is 

calculated since the capital is spent for exploitation activities. Based on this analysis, the mining of sand mining material 

in the area of Palembang City is very feasible to be mined. 

 

Kata Kunci: Mining, Stockpile, Payback Period, and Investation 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kajian atas kelayakan ekonomis dilakukan untuk 

melakukan investasi guna pemanfaatan potensi bahan 

galian pasir di Kota Palembang. Acuan yang digunakan 

dalam pembuatan model ekonomi yang digunakan untuk 

melakukan Kajian Kelayakan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil kajian teknis yang telah dilakukan meliputi 

aspek-aspek geologi, teknik penambangan, 

pengangkutan dan pengolahan; 

2. Hasil kajian lingkungan hidup dan aspek lainnya 

seperti tenaga kerja, organisasi serta yang terkait 

dengan kemasyarakatan; 

3. Peraturan mengenai pemegang izin usaha yang pada 

dasarnya telah mencakup hak dan kewajiban 

termasuk yang terkait dengan aspek finansialnya; 

4. Aspek regulasi, seperti Peraturan Daerah yang 

menyangkut eksploitasi sumber daya alam terutama 

batuan, dalam hal ini  bahan galian pasir; 

5. Aspek lainnya terutama yang terkait dengan aspek 

finansial dalam pengusahaan bahan galian pasir di 

Kota Palembang seperti nilai tukar mata uang, asumsi 

perpajakan, dan lain-lain. 

Produktivitas kegiatan penambangan akan 

dimaksimalkan dalam rangka merealisasikan tingkat 

produksi yang direncanakan. Proses kegiatan 

penambangan akan menggunakan perusahaan jasa 

penyewaan alat berat pertambangan dalam kegiatan 

pengusahaan potensi bahan galian pasir di daerah Kajian 

Kelayakan (rental mining project). Semua pengawasan 

operasional lapangan di dalam pekerjaan tersebut 

dilakukan oleh pihak perusahaan. Alat berat yang disewa 

sudah termasuk operator utama dan operator pengganti.   

Nilai Sekarang Bersih atau Net Present Value (NPV) 

merupakan indikator utama yang akan digunakan untuk 

menentukan kelayakan ekonomis pengusahaan 

penambangan bahan galian pasir di wilayah studi. Proyeksi 

NPV yang bernilai positif menunjukkan jika suatu prospek 

bisnis layak untuk diusahakan. Indikator lain yang juga 

penting peranannya dalam proses pengambilan keputusan 
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untuk menentukan kelayakan ekonomis adalah Internal 

Rate of Return (IRR), Payback Period (PP) dan Benefit- 

Cost Ratio (BCR).   

 

 

INVESTASI 

Modal tetap adalah besarnya dana yang akan 

dikeluarkan oleh Perusahaan untuk keperluan pengurusan 

izin dan eksplorasi, pembebasan lahan, konstruksi, 

pembelian peralatan, pembangunan sarana perkantoran, 

dan lain-lain. Dikatakan modal tetap karena besarnya 

dana tersebut tidak dipengaruhi besarnya penaikan atau 

penurunan tingkat produksi, dikeluarkan hanya sekali saja 

sebelum proses penambangan dilakukan. Besarnya modal 

tetap yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan adalah 

sebesar US$ 1,605,831 Komponen terbesar dalam model 

tetap adalah keperluan pembebasan lahan, konstruksi dan 

lain sebagainya. Alat angkut dilakukan penyewaan 

sehingga tidak menjadi beban biaya investasi. 

 

 

Tabel 1. Total Capital Expenditure 

 

 

ANALISIS INVESTASI 

 

a. Biaya Penambangan 

Estimasi biaya penambangan dilakukan mengikuti pola 

atau tatacara sebagai berikut : 

1) Estimasi mengacu kepada harga kepemilikan dan 

biaya operasional (owning & operating cost) alat 

berat penambangan. 

2) Harga-harga satuan tersebut di atas kemudian 

dievaluasi kewajarannya dari hasil pengamatan pada 

beberapa perusahaan tambang yang sudah beroperasi; 

Ekskalasi harga jual sebesar 5.0% dilakukan setiap 

lima tahun karena kecenderungan harga material pasir ini 

cenderung naik dari tahun ke tahun. 

 

b.   Pendapatan Penjualan 

Besarnya pendapatan dari penjulan bahan galian pasir 

sangat dipengaruhi oleh harga  dan produksi yang 

ditetapkan oleh Perusahaan. Tabel 10.2 di bawah 

memperlihatkan harga bahan galian pasir yang akan 

dipasarkan sebagai material konstruksi,  harga tersebut 

sedkit banyak akan dipengaruhi kebutuhan material untuk 

pembangunan. Harga tersebut diasumsikan mengalami 

eskalasi setiap lima tahun yakni sebesar 5%. 

 

 

Gambar 1. Biaya Produksi dan Harga Penjualan 

 

c. Aliran Kas (Cash Flow) 

Penilaian kelayakan proyek investasi penambangan 

bahan galian pasir ini menggunakan pendekatan 

konvensional. Pendekatan ini menganalisa perkiraan 

aliran kas keluar (cash outflow) dan kas masuk (cash 

inflow) selama kegiatan penambangan tersebut 

berlangsung sesuai umur tambang. Aliran kas (cash flow) 

tersebut dibentuk oleh beberapa parameter antara lain 

nilai penjualan pasir (sales), biaya investasi (capital cost), 

dan biaya operasi (operating cost) dengan berbagai 

komponen yang telah disebutkan sebelumnya. 

 

Gambar 2. Arus Kas Perusahaan 

 

d. Perhitungan Discounted Cash Flow, IRR, dan PP dan 

BEP 

1) Sekarang Bersih atau Net Present Value (NPV) 

Capital Expenditure 
 

  

1. Exploration $ (109,407.4) 

2. Land Acqusition $  (437,037) 

3. Engineering and Construction 

Management 

$  (209,901) 

4. Infrastructures $ (148,148) 

5. Preproduction Development $  (100,000) 

6. Buildings $  (200,000) 

7. Working Capital $ (55,353) 

8. Wa)shing and screening plant $ (200,000) 

9. Post Production Reclamation $  -    

10. Contigency Fund (10% x (total 

1 – 8)) 

$   (145,985) 

Total Capital Expenditure $ (1,605,831) 
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Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang 

investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan 

kas bersih (operasional maupun nilai sisa) di masa yang 

datang. Untuk menghitung NPV, terlebih dahulu harus 

diketahui nilai saat ini (presen value) kas bersihnya. Nilai 

saat ini dari  kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat 

dan menghitung aliran kas perusahaan selama umur 

investasi. 

nilai NPV mencapai US$ 4,359,315. NPV tersebut 

bernilai positif (+) sehingga proyek dapat dikatakan layak 

untuk dijalankan 

2) Tingkat Laju Pengembalian atau Internal Rate of 

Return (IRR) 

Metode ini menghitung tingkat bunga yang 

menyamakan nilai sekarang investasi, dengan nilai 

sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih di 

datang. 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis keuangan 

menunjukkan bahwa nilai IRR sebesar 37%. Nilai IRR 

tersebut lebih besar dari faktor diskoto atau tingkat 

pengembalian yang diharapkan sebesar minimal 15%, 

sehingga proyek ini dapat dikatakan layak untuk 

dijalankan. 

 

3)  Waktu Pengembalian atau Payback Periode (PP) 

Metode waktu pengembalian (PP) merupakan teknik 

penilaian yang mengukur seberapa cepat investasi yang 

dikeluarkan bisa kembali. Perhitungan ini dapat dilihat 

dari perhitungan kas bersih (proceed) yang diperoleh 

setiap tahun. 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis keuangan 

menunjukkan bahwa waktu pengembalian (PP) selama 

2,18 tahun. Nilai PP tersebut lebih cepat dari umur 

tambang yang direncanakan selama 15 tahun, sehingga 

proyek ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan 

 

4)  Rasio Manfaat dan Biaya atau Benefit and Cost Ratio 

(BCR) 

Rasio Manfaat dan Biaya (BCR) merupakan rasio 

perbadingan antara manfaat (benefit) bersih dari arus kas 

masuk dengan biaya-biaya (arus kas keluar + modal 

investasi). 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis keuangan 

menunjukkan bahwa besarnya rasio antara manfaat 

(pendapatan) dan biaya (operasional & investasi) adalah 

1,38. Nilai BC Ratio tersebut lebih besar dari satu (>1), 

sehingga proyek ini dapat dikatakan layak untuk 

dijalankan. 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis keuangan 

menunjukkan bahwa nilai NPV mencapai US$ 4,359,315 

dengan IRR 37%, dan payback period 2.18 tahun dihitung 

sejak modal dikeluarkan untuk kegiatan eksploitasi. 

Berdasarkan analisa ini tambang bahan galian pasir di 

Kota Palembang sangat layak untuk ditambang 

 

e.  Sensitivitas 

Simulasi model keuangan dari rencana proyek yang 

akan dijalankan secara umum mempunyai sensitivitas 

terhadap beberapa biaya dan harga antara lain : 

1) Harga bahan galian pasir; 

2) Biaya operasional; 

3) Biaya investasi; 

Harga bahan galian pasir merupakan komponen yang 

paling penting dan sulit diprediksi untuk jangka panjang. 

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan keuangan, dapat 

diketahui bahwa harga bahan galian pasir memiliki tingkat 

sensitivitas yang tinggi dimana penurunan harga kurang 

dari 18% dari patokan harga yang dipakai dalam model 

keuangan dapat menyebabkan NPV menjadi negatif (-). 

Simulasi analisis sensitivitas tampak pada Gambar 10.4. 

Analisa sensitivitas berikutnya adalah peningkatan atau 

penurunan biaya operasional. Hasil simulasi menunjukkan 

apabila biaya operasional mengalami kenaikan di atas 20% 

dari nilai perhitungan awal maka juga akan menyebabkan 

NPV negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga jual 

bahan galian pasir dan biaya operasional sangat sensitive 

terhadap perubahan naik atau turun. 

Peningkatan biaya investasi sampai 70% belum 

menyebabkan NPV menjadi negatif, hal ini berarti bahwa 

komponen biaya investasi tidak atau kurang sensitif 

terhadap perubahan. 

 

Gambar 10.4 Simulasi Analisis Sensitivitas 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis keuangan 

menunjukkan bahwa nilai NPV mencapai US$ 4,359,315 

dengan IRR 37%, dan payback period 2.18 tahun dihitung 

sejak modal dikeluarkan untuk kegiatan eksploitasi. 

Berdasarkan analisa ini tambang bahan galian pasir di 

areal Kota Palembang sangat layak untuk ditambang 
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ABSTRACT: The coal quality value of a mine is strongly influenced by factors such as moisture content, ash content, 

sulfur content, volatile matter, fixed carbon and calorific value (gross calorific value). The consumer (the market) in 

sufficient need for this coal, generally set a certain calorie value is as the main benchmark. To be able to meet the coal in 

accordance with the specifications of consumers required blending coal. Multiple linear regression is a way that can be 

applied to determine the value of calories that can be achieved on the influence of coal quality parameters such as 

moisture, ash content and sulfur content. As the dependent variable (y) is the calorific value, while the independent 

variable (x) is the moisture, ash content and sulfur content. These coal quality parameters are simulated in the form of a 

mathematical model to obtain an appropriate correlation relationship between the dependent variable and the independent 

variable. To obtain coal with ba-55 quality standard, blending is done with 3 types of coal that is al50 and al 58 with 

mathematical model gcv = 7856.55 - 94.90 x tm - 61.10 x a + 71.21 x s; al 52 and al 58 with mathematical model gcv = 

7490.04 - 82.34 x tm - 47.02 x a + 94.58 x s and al 55 and al 58 obtained mathematical model gcv = 7683.55 - 89.67 tm 

- 37.00 x a + 42.36 x s. For weight percentage 50% all-al58 coal: 37,81%: 62,19%, al52-al58 coal percentage 52,58%: 

47,42% and 51.56%: 48,44% al55-al58 coal. 

 

Keywords : multiple liner regression, weight composition 

 

 

ABSTRAK: Nilai kualitas batubara dari suatu tambang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu  kandungan air 

(moisture), kandungan abu (ash content), belerang (sulphur content), zat terbang (volatile matter), zat tertambat (fixed 

carbon) dan nilai kalori (gross calorific value). pihak konsumen (pasar) didalam mencukupi kebutuhannya atas batubara 

ini, secara umum menetapkan nilai kalori yang tertentu adalah sebagai tolak ukur utamanya. Untuk dapat memenuhi 

batubara sesuai dengan spesifikasi dari konsumen diperlukan blending batubara. Regresi linier berganda adalah suatu cara 

yang dapat diterapkan guna mengetahui nilai kalori yang akan dapat dicapai atas pengaruh parameter kualitas batubara 

seperti moisture, ash content dan sulphur content. Sebagai variabel terikat (Y) adalah nilai kalori, sedangkan variabel 

bebas (X) adalah moisture, ash content dan sulphur content.  Parameter kualitas batubara ini disimulasikan dalam bentuk 

model  matematika untuk mendapatkan hubungan korelasi yang tepat antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Untuk 

mendapatkan batubara dengan standar kualitas BA-55 dilakukan blending dengan 3 jenis batubara yaitu AL50 dan Al 58 

dengan model matematika GCV = 7856.55 – 94.90 x TM – 61.10 x A + 71.21 x S; AL 52 dan AL 58  dengan model 

matematika GCV = 7490.04 – 82.34 x TM – 47.02 x A + 94.58 x S serta Al 55 dan AL 58 didapatkan model matematika 

GCV = 7683.55 – 89.67 TM – 37.00 x A + 42.36 x S. Untuk persentase berat atubara AL 50-AL58 sebesar 37,81% : 

62,19%, persentase batubara AL52-AL58 sebesar 52,58%:47,42% dan batubara AL55-AL58 sebesar 51,56%:48,44%. 

 

Kata Kunci: regresi linier berganda, komposisi berat 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Nilai kualitas batubara dari suatu tambang sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu  kandungan air 

(moisture), kandungan abu (ash content), belerang 
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(sulphur content), zat terbang (volatile matter), zat 

tertambat (fixed carbon) dan nilai kalori (gross calorific 

value). Pihak konsumen (pasar) didalam mencukupi 

kebutuhannya atas batubara ini, secara umum menetapkan 

nilai kalori yang tertentu adalah sebagai tolak ukur 

utamanya. Kondisi keberadaan besarnya nilai kalori hasil 

produksi  suatu lapangan adalah bervariasi tergantung dari 

faktor lingkungan, proses dan umur terbentuknya 

batubara tersebut.  

Upaya untuk dapat memanfaatkan jumlah cadangan 

batubara yang tersedia pada suatu lapangan secara 

optimal serta memenuhi kebutuhan fihak konsumen 

(pasar) sesuai dengan persyaratan utama nilai kalorinya, 

alternatifnya adalah melakukan proses pencampuran 

beberapa jenis batubara (blending). Kendala yang sering 

terjadi dalam  proses blending batubara ini, hasil nilai 

kalorinya masih dibawah ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh pihak pasar.  

Regresi linier berganda adalah suatu cara yang dapat 

diterapkan guna mengetahui nilai kalori yang akan dapat 

dicapai atas pengaruh parameter kualitas batubara seperti 

moisture, ash content dan sulphur content. Sebagai 

variabel terikat (Y) adalah nilai kalori, sedangkan variabel 

bebas (X) adalah moisture, ash content dan sulphur 

content.  Parameter kualitas batubara ini disimulasikan 

dalam bentuk model  matematika untuk mendapatkan 

hubungan korelasi yang tepat antara variabel terikat dan 

variabel bebasnya. Validitas model matematika yang akan 

ditetapkan ini dapat diketahui berdasarkan uji statistik 

yang terdiri dari nilai-nilai koefisien korelasi, koefisien 

determinasi dan uji signifikansi (standar deviasi relatif 

rata-rata). Selain itu diperlukan juga analisis ratio 

komposisi berat batubara yang merupakan kombinasi 

pasokan batubara hasil penambangan yang akan 

dilakukan blending,  sehingga hasilnya sesuai dengan 

target yang ditetapkan. 

Tujuan dari peneltian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengevaluasi pengaruh dan besarnya hubungan antar 

variabel kualitas batubara yang meliputi nilai kalori, 

inherent moisture, kadar abu, dan total sulfur. 

2. Menentukan besarnya penurunan nilai kalori untuk 

pengaruh inherent moisture, kadar abu, dan total 

sulfur. 

3. Menentukan bentuk model matematika yang sesuai 

untuk nilai kalori (GCV)     terhadap pengaruh inherent 

moisture (Im), ash (A), dan sulfur (S). 

4. Mengoptimalkan penggunaan batubara kualitas 

rendah melalui aplikasi  analisis ratio komposisi berat 

untuk mendapatkan kualitas batubara sesuai yang 

ditargetkan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dilakukan melalui analisis 

statistik regresi linier berganda da analisis ratio komposisi 

berat. Metode penelitian yang dilakukan dapat dilihat 

pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Metodologi penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki berbagai  

jenis batubara dengan berbagai kualitas yang berbeda. 

Perusahaan ini telah membuat  empat jenis batubara guna 

dipasarkan yaitu market brand 45, market brand 50, 

market brand 55 dan market brand 64 yang dihasilkan 

melalui proses blending.  

 Batubara market brand 55 PT. Bukit Asam 

(Persero) Tbk merupakan batubara yang dihasilkan 

melalui proses blending dari beberapa jenis yang berasal 

dari produksi Tambang Air Laya, sebagaimana yang 

tertera pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Blending batubara market brand 55 

 

No Blending Batubara Target 

1 AL 50 - AL 58 BA 55 

2 AL 52 - AL 58 BA 55 

3 AL 55 - AL 58 BA 55 

 

Batubara market brand 55 (BA 55) memiliki 

spesifikasi seperti yang tertera ada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Spesifikasi kualitas batubara BA 55 

 

Parameter Unit 
Market brand 55 

Range Typical 

Ash % ar 3 – 8 6 

Sulfur % ar 0.45 - 1.2 1 

Total Moisture % ar 17-24 20 

GCV kcal/kg, ar 5400-5600 5500 

Berdasarkan hasil uji laboratorium kualitas batubara 

tambang air laya untuk mine brand AL 50, AL 52, AL 55 

dan AL 58 seperti pada Tabel 3 di bawah ini. 

 

Tabel 3. Range kualitas batubara tambang air laya 

 

Parameter 

Kualitas 

Mine Brand Tambang Air Laya 

50 52 55 58 

Ash 1,26 – 

12,22 

 1,23 – 

11,70 

1,45 – 

6,05 

1,70 – 

6,79 

Sulfur 0,14 – 

1,08 

0,16 – 

0,73 
0,20– 2,6 0,34 -1,97 

Total 

Moisture 

10,20 – 

29,5 
15,5 -30.1 19,6 -30,1 

20,3 – 

27,5 

GCV 4552 –

6370 

4745-

6188 

4714 

5801 

5132 

5863 

 

Berdasarkan hasil uji laboratorium di atas semua 

parameter kualitas yang meliputi  ash, sulfur, total 

moisture dan niai kalori berada di luar range batubara BA 

55 sehingga diperlukan blending batubara untuk 

mencapai spesifikasi yang ditargetkan. Hasil uji sampel 

laboratorium ini kemudian dijadikan sebagai variabel 

dalam analisis model matematika yang dilakukan.  

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Untuk menganalisis faktor penyebab 

ketidaktercapaian kualitas blending yang dilakukan maka 

dilakukan analisis regresi linier berganda secara trial and 

error sehingga didapatkan tiga model matematika untuk 

masing-masing blending yang dilakukan (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Model matematika hasil analisis regresi linier 

berganda 

 

Blending Model Y X1 X2 X3 

Al 50 – 

AL 58 

1 GCV TM A S 

2 GCV 
(TM - 

1.75S) 

(A - 

1.75S) 
S 

3 GCV 
(TM - 

2S) 
(A - 2S) S 

AL 52- 

Al 58 

1 GCV TM A S 

2 GCV 
(TM - 

S) 
(A - S) S 

3 GCV 
(TM - 

1.5S) 

(A - 

1.5S) 
S 

1 GCV TM A S 

AL 55 – 

AL 58 
2 GCV 

(TM - 

S) 
(A - S) S 

3 GCV 
(TM - 

1.5S) 

(A - 

1.5S) 
S 

 

Validasi model matematika yang dibuat dilakukan 

berdasarkan hasil uji statistik yang terdiri dari koefisien 

korelasi (R), koefisien determinasi (R2) dan standar 

deviasi (SD). Hasil uji statistik yang dilakukan terdapat 

pada Tabel 5 berikut. 

 

 

Tabel 5. Hasil uji analisis regresi linier berganda 

 

Blending Model  R R2 SD 

(%) 

Al 50-AL 58 1 -0.71 0.50 1.29 
2 -0.84 0.71 1.29 
3 -0.86 0.73 1.29 

Al 52-AL 58 1 -0.88 0.77 1.37 
2 -0.93 0.86 1.37 
3 -0.94 0.88 1.37 

AL 55-AL 58 1 -0.84 0.71 1.22 
2 -0.92 0.84 1.22 
3 -0.94 0.87 1.22 

 

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan pada 

model matematika yang dihasilkan maka untuk semua 

model blending yang dilakukan model ketiga untuk 

masing-masing blending merupakan model terbaik untuk 

diterapkan. Dengan demikian model matematika masing-

masing blending sebagai berikut : 

1. Model matematika untuk blending batubara AL-50 dan 

AL-58 adalah  GCV = 7856.55 – 94.90 x (TM – 2S) – 

61.10 x (A – 2S) – (240.79 x S) 

Berdasarkan model matematika tersebut diketahui 

bahwa: 

a. Nilai GCV akan mengalami penurunan sebesar 94.90       

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% total moisture.  

b. Nilai GCV akan mengalami penurunan sebesar 61.10 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% abu. 

c. Nilai GCV akan mengalami kenaikan sebesar 7.21 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% sulfur. 

2. Model matematika untuk blending batubara AL-52 dan 

AL-58 : GCV = 7490.04 – 82.34 x (TM – 1.5S) – 47.02 x 

(A – 1.5S) – (99.46 x S) 

Berdasarkan model matematika yang dihasilkan dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Nilai GCV akan mengalami penurunan sebesar 82.34 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% total moisture.  

b. Nilai GCV akan mengalami penurunan sebesar 47.02 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% abu. 
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c. Nilai GCV akan mengalami kenaikan sebesar 9.58 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% sulfur.  

3. Model matematika untuk blending batubara AL-55 dan 

AL-58 : GCV = 7683.55 – 89.67 x (TM – 1.5S) – 37.00 x 

(A – 1.5S) – (147.64 x S) 

Berdasarkan model matematika yang dihasilkan dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Nilai GCV akan mengalami penurunan sebesar 89.67 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1%  total moisture.  

b. Nilai GCV akan mengalami penurunan sebesar 37.00 

kcal/kg untuk setiap kenaikan 1% abu. 

c. Nilai GCV akan mengalami kenaikan sebesar 4.36 

kcal/kg untuk setiap terjadinya kenaikan 1% sulfur. 

 

Analisis Kualitas Blending Batubara 

 

Hasil analisis kualitas blending model matematika 

ketiga untuk AL 50- Al 58 dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut  

 

Tabel 6. Pengaruh total moisture dan abu terhadap nilai 

kalori 

 

TM A S GCV 

(% ar) (% ar) (% ar) (Kcal/kg) 

20 3,33 0,54 5764 

21 3,33 0,54 5669 

22 3,33 0,54 5574 

23 3,33 0,54 5479 

22,5 3,33 0,54 5526 

22,5 3,50 0,54 5516 

22,5 3,75 0,54 5501 

22,5 4 0,54 5485 

 

Untuk hasil analisis pengaruh moisture dan abu 

terhadap nilai kalori pada blending AL 52- AL 58 pada 

Tabel 7 berikut : 

 

Tabel 7. Pengaruh total moisture dan abu terhadap nilai 

kalori 

 

TM A S GCV 

(% ar) (% ar) (% ar) (Kcal/kg) 

20 3,18 0,67 5757 

21 3,18 0,67 5675 

22 3,18 0,67 5592 

23 3,18 0,67 5510 

24 3,18 0,67 5428 

23 3,18 0,67 5510 

23 3,5 0,67 5495 

23 3,75 0,67 5483 

23 4 0,67 5471 

 

Hasil analisis kualitas blending model matematika 

ketiga untuk AL 55- Al 58 dapat dilihat pada Tabel 8 

berikut. 

 

Tabel 8. Pengaruh total moisture dan abu terhadap nilai 

kalori 

 

 

TM A S GCV 

(% ar) (% ar) (% ar) (Kcal/kg) 

20 3,38 0,86 5801 

21 3,38 0,86 5757 

22 3,38 0,86 5712 

23 3,38 0,86 5667 

24 3,18 0,86 5622 

23 3,0 0,86 5547 

23 3,4 0,86 5532 

23 3,8 0,86 5517 

23 4,2 0,86 5502 

 

Berdasarkan Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8 maka 

didapatkan berapa nilai maksimum parameter kualitas 

sehingga sesuai dengan spesifikasi BA 55. 

 

Analisis Ratio Komposisi Berat 

 

untuk menentukan prosentase komposisi berat dari 

blending dua jenis batubara adalah dengan cara 

menggunakan persamaan empiris ratio berat berikut ini: 

 

       (1) 

 

 

dimana : 

 

WA + WB = 100    (2) 

 

      (3) 

 

 

Hasil analisis ratio berat dan persentase komposisi 

berat batubara blending AL50-AL58, AL52-AL58 dan 

AL55-AL58 untuk mencapai target BA-55 berdasarkan 

penerapan persamaan diatas dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Analisis ratio komposisi berat batubara blending 

 

   
   ACCA

CBBC

B

A

S  TM A  x GCV  S  TM A  x GCV

S  TM A  x GCV  S  TM A  x GCV
  

W

W


















B

A

A

W

W
  1

100
  W
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Blending A B (WA : WB) % 

AL50-AL58 AL 50 AL 58 37,81 : 62.19 

AL 52-AL58 AL 52 AL 58 52,58 : 47,42 

AL 55-AL 58 AL 55 AL 58 51,56 : 48,44 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa : 

1. Pada blending AL50-AL 58 kenaikan 1% moisture 

akan menurunkan nilai kalori sebesar 94,90 kcal/kg, 

kenaikan 1 % abu akan menurunkan nilai kalori 

sebesar 61,10 kcal/kg, sedangkan kenaikan 1% sufur 

akan menaikkan nilai kalori sebesar 7 kcal/kg. 

2. Pada blending AL 52-AL 58 terjadi penurunan sebesar 

82,34kcal/kg setiap kenaikan 1% moisture dan 

kenaikan 1% abu menurunkan kalori sebesar  47,02 

kcal/kg, dan kenaikan 1% sulfur akan menaikkan nilai 

kalori sebesar 9,58 kcal/kg. 

3. Pada blending AL50-AL 58 kenaikan 1% moisture 

akan menurunkan nilai kalori sebesar 89,67 kcal/kg, 

kenaikan 1 % abu akan menurunkan nilai kalori 

sebesar 37 kcal/kg, sedangkan kenaikan 1% sufur 

akan menaikkan nilai kalori sebesar 4,36 kcal/kg. 
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ABSTRACT: In the rainy season there is usually a landslide on the main road to the district lahat located in the southern 

dempo district of Pagar Alam City. The ground catastrophe in this area, repeatedly occurs, is disebebkan due to contours 

and unstable soil types. Overlapping of several maps, such as geological maps, land use maps and slope maps and 

administrative maps, identified areas that have a landslide disaster level. The high landscape zone is 17%, the 2% Medium 

Resistance zone and the Lowlands Segment Zone are 77%. From the observation results There are several points of 

location that occur landslide and potentially re-occur landslide that is in the village perahu dipo 103o19'34,2 "BT / 

04o4'22,5" LS. Other landslide-prone locations at coordinate 103o24'46,8 "BT / 03o59'38,2" LS is located in the youngest 

subunit subdistrict street of endikat curls. 

 

Key Words: Land slide, Mapping, and Hazard 

 

ABSTRAK: Pada Musim penghujan biasanya terjadi tanah longsor di jalan utama menuju kabupaten lahat yang berlokasi 

di kecamatan dempo selatan Kota Pagar Alam. Bencana tanah di daerah ini, berulang kali terjadi, hal ini disebabkan 

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, Pemetaan, Bencana 

 

 

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 Utama di Kecamatan 

Dempo Selatan, 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. 

Perlu diketahui beberapa parameter penting, seperti 

Seberapa sering terjadi tanah longsor jalan Utama di 
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Kecamatan Dempo Selatan dalam beberapa tahun terakhir 

ini, Daerah mana saja yang rentan terhadap 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. 

   

 

METODOLOGI 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. 

 

 
Gambar 1. 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 1. 

 

Tabel 1. 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 

 

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) 

3. Tinggi (≥ 3,7) 
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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 Utama kecamatan Dempo Selatan, 

yaitu zona kelongsoran tinggi, zona kelongsoran medium, 

zona kelongsoran rendah. 
 

 
Gambar 2. 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 kelurahan 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 

sebesar 2% dengan luas 136.29 Ha dan zona kelongsoran 

tinggi sebesar 21% dengan luas 1841.04 Ha (Gambar 3) 

 

 
Gambar 3. 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 utama di 

kecamatan Dempo Selatan. 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 4)  

 

 
Gambar 4. 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, 
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yang dimanfaatkan warga untuk berkebun maupun karena 

adanya longsor-longsoran kecil. 

 

 

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 Koordinat 

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. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Pagaralam, Pagaralam Dalam 

Angka 2015. 

Nasiah, dan Invanni Ichsan, 2014, Identifikasi Daerah 

Rawan Bencana Longsor Lahan Sebagai Upaya 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sinjai, Jurnal 

Sainsmat 2014, Halaman 109-121. Vol.III No.2 

Prahasta, Eddy. 2009. Sistem Informasi Geografis : 

Konsep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi & 

Geomatika). Penerbit Informatika, Bandung. 

Sugianti Khori, Mulyadi Dedi dan Sarah Dwi, 2014, 

Pengklasan Tingkat Kerentanan Gerakan Tanah 

Daerah Sumedang Selatan dengan Menggunakan 

Metode Storie, Ris.Geo.Tam Vol.24 No.2, ISSN 

0125-9849. 

Rahman, Abdur, 2010, Penggunaan Sistem Informasi 

Geografis Untuk Pemetaan Kerawanan Longsor di 

Kabupaten Purworejo, Jurnal Bumi Lestari, Volume 

10 No.2 2010, Hlm. 191-199. 

Sutikno. 1997. Penanggulangan Tanah Longsor. Bahan 

Penyuluhan Bencana Alam Gerakan Tanah. Jakarta. 

 

 

 



 

455 

 

Seminar Nasional AVoER IX 2017 

Palembang, 29 November 2017 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 
PENGEMBANGAN WILAYAH SEKTOR PERTAMBANGAN PROVINSI SUMATERA 

SELATAN MELALUI PENGGUNAAN MULTIDIMENSIONAL SCALING 

 
H. Waristian1*, E. Rendika2 dan Andryanto3 

 
1,2,3Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya, Palembang 

Corresponding author: harrywaristian@gmail.com 

 

 

 

ABSTRACT : the development of south sumatera region, economically, ecologically and socially, can not be separated 

from the exploitation of natural resources contained in the region. Exploitation of a region's natural resources has two 

sides that can not be separated from one another. Growing high economic levels as one of the positive impacts of 

exploitation of natural resources, will also bring negative impacts that is the reduction in the amount of natural resources 

and ecological damage due to waste from the process of exploitation. Intensification of the mining sector is a serious 

problem that has a very significant impact on the revenue of a region. Dependence of regional revenue sources in the 

mining sector without the support of diversification in other sectors would lead to instability of a region's economy. 

Multidimensional scaling is carried out to identify districts that have a comparative advantage in mining and areas that 

have potential for mining sector development. Perceptual map results of multidimensional scaling analysis show areas 

that have comparative advatage of mining sector of Musi Banyuasin Regency, Muara Enim, And Lahat. Areas that have 

potential for mining sector development Musi Rawas And Banyuasin. Areas that have no comparative advantage in the 

mining sector, ogan Komering Ilir, South Oku, Ogan Ilir, Empat Lawang, East Oku, Pagaralam, And Palembang. 

 

Keywords : Multi Dimensional Scaling 

 

ABSTRAK: Perkembangan wilayah Sumatera Selatan baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial tidak dapat dipisahkan 

dari eksploitasi sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah tersebut. Eksploitasi sumber daya alam sebuah wilayah 

memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pertumbuhan tingkat ekonomi yang tinggi sebagai 

salah satu dampak positif eksploitasi sumber daya alam, sekaligus akan memunculkan dampak negatif yaitu berkurangnya 

jumlah sumber daya alam dan kerusakan ekologis akibat limbah dari proses ekploitasi tersebut. Intensifikasi sektor 

pertambangan merupakan permasalahan serius yang berdampak sangat signifikan pada pendapatan sebuah wilayah. 

Ketergantungan sumber pendapatan daerah pada sektor pertambangan tanpa didukung oleh diversifikasi pada sektor lain 

justru akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian sebuah wilayah. 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 Musi Rawas dan Banyuasin. 

Daerah yang tidak memiliki comparative advantage di sektor pertambangan, Ogan Komering Ilir, Oku Selatan, Ogan Ilir, 

Empat Lawang, Oku Timur,  Pagaralam, dan Palembang. 

 

Kata Kunci: Multi dimensional scaling 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sebagai provinsi yang ditunjuk sebagai lumbung 

energi nasional sejak tahun 2004 Sumatera Selatan dapat 

memainkan peranan penting karena memiliki empat 

faktor kunci. Pertama Sumatera Selatan memiliki potensi 

sumberdaya energi baik itu energi fosil (minyak bumi, gas 

alam, CBM dan batubara) maupun energi terbarukan 

(panas bumi, biomassa, dan gambut). Kedua memiliki 

akses yang cukup baik seperti bandara internasional, 

jaringan rel kereta api, jalan lintas sumatera, and 

pembangunan pelabuhan laut internasional Tanjung Api-

Api. Ketiga letak Provinsi Sumatera Selatan berdekatan 

dengan pulau jawa, berdekatan dengan IMS-GT 



 
H.Waristian 

456 

 

(Indonesian-Malaysian-Singapore Growth Triangle) dan 

IMT-GT (Indonesia-Malaysian_thailand Growth 

Triangle).Keempat adanya dukungan dari pemerintah 

baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, BUMN, 

akademisi serta swasta. 

Perkembangan wilayah Sumatera Selatan baik secara 

ekonomi, ekologi maupun sosial tidak dapat dipisahkan 

dari eksploitasi sumber daya alam yang terkandung dalam 

wilayah tersebut. Eksploitasi sumber daya alam sebuah 

wilayah memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan lainnya. Pertumbuhan tingkat ekonomi yang 

tinggi sebagai salah satu dampak positif eksploitasi 

sumber daya alam, sekaligus akan memunculkan dampak 

negatif yaitu berkurangnya jumlah sumber daya alam dan 

kerusakan ekologis akibat limbah dari proses ekploitasi 

tersebut. Seiring dengan perkembangan kondisi sosial, 

faktor ekonomi seolah-olah menjadi satu-satunya 

indikator kenyamanan dan kemajuan sebuah wilayah. 

Anggapan tersebut belakangan ini semakin kontras 

muncul di Indonesia seiring pesatnya perkembangan 

industri pertambangan yang menjadi primadona pemicu 

pesatnya perkembangan ekonomi sebuah wilayah. 

Intensifikasi sektor pertambangan merupakan 

permasalahan serius yang berdampak sangat signifikan 

pada pendapatan sebuah wilayah. Ketergantungan sumber 

pendapatan daerah pada sektor pertambangan tanpa 

didukung oleh diversifikasi pada sektor lain justru akan 

menimbulkan ketidakstabilan perekonomian sebuah 

wilayah. 

Fokus pada penelitian ini mengkaji pengembangan 

wilayah khususnya pada daerah dengan industri 

pertambangan di Sumatera Selatan. Pengkajian 

pengembangan wilayah menurut peneliti menjadi sangat 

krusial dilakukan mengingat belum maksimalnya 

diversifikasi sektor pendukung lain bagi penerimaan 

pendapatan daerah. Pengkajian ini juga dapat 

memberikan informasi serta strategi dalam pengkajian 

wilayah pertambangan dengan sudut pandang yang lebih 

luas. 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait 

perencanaan strategis wilayah berbasis sektor 

pertambangan. 

2. Secara aplikatif penelitian ini bertujuan sebagai salah 

satu sarana masukan bagi stakeholder pengambil 

keputusan terkait perencanaan pengembangan 

wilayah di masa mendatang. 

3. Secara general, penelitian ini bertujuan memberikan 

informasi bagi semua lapisan masyarakat untuk 

mengetahui daerah mana saja di Sumatera Selatan 

yang memiliki comparative advantage di sektor 

pertambangan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian berdasarkan pengumpulan data 

dari dinas terkait seperti Badan Pusat Statisti, BAPPEDA, 

perpustakaan, literatur dan jurnal yang relevan. Data yang 

telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan pembobotan 

untuk kemudia dilakukan analisis multidimensional 

scalling menggunakan software SPSS. Bagan alir 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peta persepsi merupakan penggambaran yag 

dilakukan untuk mengetahui posisi masing-masing 

kabupaten/kota dan variabel peubahnya. Untuk 

mendapatkan peta tersebut dilakukan pengumpulan data 

pada setor-sektor berikut : 

a. Pertambangan : PDRB sektor pertambangan, tenaga 

kerja 

b. Ekonomii : PDRB adhb dan pertumbuhan ekonomi 

PERIZINAN 

SURVEI LAPANGAN 

PENGOLAHAN DATA 

- Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) 

- PDRB sektor pertambangan 

- Pertumbuhan Ekonomi 

- Inflasi 

- Kondisi ketenaga kerjaan 

- Kemiskinan 

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

- Rumah tidak layak huni 

- Peraturan, RTRW, WP dll 

ANALISIS 

- Pembobotan 

- Analisis Multidimensional Scalling 

HASIL 
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Ogan 

Komering 

Ulu

Ogan 

Komering 

Ilir

Muara 

Enim
Lahat

Musi 

Rawas

Musi 

Banyua

sin

Banyu

asin

OKU 

Selatan

OKU 

Timur

Ogan 

Ilir

Empat 

Lawang

Palemb

ang

Prabum

ulih

Pagar

alam

Lubuk 

Linggau

PDRB 1 2 4 2 2 5 2 1 1 1 1 10 1 1 1
PDRB 

Pertamba

ngan

3 1 10 7 6 10 2 1 1 1 1 1 3 1 1

Pertumbu

han 

Ekonomi

1 8 10 4 3 1 7 3 3 3 2 5 4 2 7

Tenaga 

Kerja
2 5 6 7 10 4 3 10 8 9 7 1 2 7 2

Kemiskin

an
7 3 5 1 1 1 7 8 9 6 6 6 8 10 5

Rumah 

Tidak 

Layak

8 6 10 6 10 8 10 6 10 5 8 1 2 10 10

IPM 4 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 10 8 2 8

c. Sosial : kemiskinan, indeks pembangunan manusia 

(IPM) dan jumlah rumah tidak layak huni 

Data tersebut terdapat pada Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Data/variabel penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan pusat statistik 2013-2015 

 

Data pada Tabel 1 di atas selanjutnya dilakukan 

pembobotan sesuai dengan rentang nilai pada masing-

masing sektor. Rentang nilai dilakukan pembobotan 

dengan skala 1-10. Rentang yang semakin banyak akan 

dapat menampilkan perbedaan yang signifikan dari 

masing-masing variabel penelitian yang digunakan. 

Definisi masing-masing skala bobot seperti pada Tabel 2 

berikut : 

 

Tabel 2. Definisi skala pembobotan 

 

Bobot Definisi 

1 sangat buruk sekali 

2 sangat buruk 

3 buruk sekali 

4 buruk 

5 cukup  

6 sedang 

7 baik 

8 baik sekali 

9 sangat baik 

10 sangat baik sekali 

 

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 : 

 

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) 

 

 (1) 

 

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 

dapatdilihat 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). 

 

                     (2) 

 

 

 

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 ke 

dalam dimensi yang dikehendaki menggunakan 

prosedur Torgerson (1952). Prosedur ini dilakukan 

untuk memperoleh koordinat obyek penelitian pada 

Kabupaten, Kota 

/Sektor
PDRB

PDRB Sektor 

Pertambangan 

(%)

Pertumbuhan 

Ekonomi (%)

Tenaga 

Kerja (%)

Kemiskinan 

(%)

Rumah Tidak 

Layak
IPM (%)

Ogan Komering Ulu 25,943,000.00Rp   17.45 3.57 40.41 11.96 2000 66.21

Ogan Komering Ilir 13,689,000.00Rp   1.50 6.46 45.33 15.30 2881 63.87

Muara Enim 41,189,000.00Rp   52.43 7.62 45.68 13.76 521 65.02

Lahat 21,633,000.00Rp   42.07 4.83 48.44 18.02 3046 64.52

Musi Rawas 22,059,000.00Rp   4.53 4.56 53.75 17.28 266 63.19

Musi Banyuasin 64,364,000.00Rp   60.82 3.95 42.86 17.38 2050 64.93

Banyuasin 21,463,000.00Rp   8.60 6.18 41.85 11.88 25 63.21

OKU Selatan 13,525,000.00Rp   1.93 4.54 52.55 11.21 3378 61.94

OKU Timur 12,600,000.00Rp   1.69 4.54 48.92 10.13 422 66.74

Ogan Ilir 14,560,000.00Rp   4.91 4.61 50.55 13.38 3731 64.49

Empat Lawang 16,809,000.00Rp   5.77 4.23 48.31 12.89 2158 63.17

Palembang 50,488,000.00Rp   2.57 5.44 37.18 12.93 7150 76.02

Prabumulih 25,464,000.00Rp   12.65 4.84 39.97 10.88 796 72.2

Pagaralam 14,004,000.00Rp   0.42 4.33 47.65 8.90 388 64.75

Lubuk Linggau 14,914,000.00Rp   6.10 6.31 40.11 13.62 518 72.84
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dimensi yang dikehendaki. Prosedurtersebut 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 diambil2 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 (Gambar 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perceptual map comparative advantage 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 tinggi dibanding daerah lain, 

pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5% serta 

jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup besar). 

Kelompok 2 : Ogan Ilir, Pagaralam, Oku Timur, Oku 

Selatan dan Ogan Komering Ilir. 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 : Musi Rawas, 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, Prabumulih Lubuk 

Linggau, dan Ogan Komering Ulu, merupakan daerah di 

Sumatera Selatan yang memiliki kesamaan dari variabel 

penelitian yang digunakan. Khusus untuk Ogan Komering 

Ulu bukan merupakan Kota namun berdasarkan variabel 

penelitian yang digunakan daerah ini layak untuk 

dijadikan sebuah kota seperti halnya Kota Palembang, 

Prabumulih dan Lubuk Linggau. Daerah perkotaan 

merupakan daerah yang banyak dihuni oleh industri 

sehingga sektor pertambangan bukan menjadi sektor 

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 

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. 
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3. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan sektor 

pertambangan yaitu : Musi Rawas 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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ABSTRAK: Dalam menghadapi era globalisasi banyak negara telah mulai mempersiapkan diri. Kompetisi 

yang berlangsung merebut bidang perdagangan, industri dan pariwisata atau durasi. Untuk itu tujuannya agar 

banyak negara memiliki statitas durasi stat yang diatur sehingga asing yang akan datang lapangannya nyaman 

agar pendapatan negara semakin besar. Di Indonesia era globalisasi yang disambut baik dari aspek arsitektural 

ditandai dengan pemikiran pembangunan tentang upaya preservasi kabupaten dan bangunan. Usaha itu 

mendapat sambutan hangat dari sang arsitek yang cinta sejarah dan budayanya. Sebagai kelengkapan, mereka 

mulai bergabung dengan ahli sejarah, budaya, antropologi, sosiologi dan arkeologi. Dengan kerja sama 

semacam itu, distrik tua atau bangunan dapat dilestarikan dengan cara yang berada di dalam kehendak akan 

asas yang benar dapat berfungsi dengan cara lain yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat sekarang dalam 

beberapa hari. 
 
Kata kunci: arsitektur, preservasi, sejarah, arkeologi. 

 

ABSTRACT: In facing globalization era many countries has begun preparing themselves. The competition that 

take place seizes trade,industry and tourism or duration fields. For that aim many countries having duration 

asset stat being arranged so that foreign who will come field comfortable for that the countries incomes is 

getting bigger.  In Indonesia the globalization era welcome from architectural aspect is marked by thinking 

development about the effort of district and building reservation. That effort get a warm welcome from the 

architect who love history and culture. In its a complecement, they start to joint with the history, culture, 

anthropology, sociology and archaeology expert. With that kind off cooperation, the old district or building 

can be conserved in a way that sits in will the correct principles an can be function in other way which is 

suitable for the society need now a days.    

 

Keywords: architecture, preservation, historis, archaeology.  

 

 

PENDAHULUAN 

Seringkali seorang arsitek merasa bahwa 

arsitek adalah pendesain bangunan. Dengan 

statement tersebut seorang arsitek akan selalu 

berpikir bahwa yang dapat dikerjakan olehnya 

adalah membuat desain bangunan kemudian 

membangunnya pada lahan baru yang masih 

kosong. Para arsitek selalu mengarah kepada 

desain yang kompetitif, modern, dan selalu 

berpedoman bahwa desain yang dibuat harus lain 

dari pada yang lain. 

Dalam perkembangannya para arsitek 

mulai menghadapi keresahan dan sering muncul 

pertanyaan tentang wajah-wajah kota yang tidak 

menunjukkan identitas dari kota tersebut. Hal 

tersebut ditunjang oleh habisnya lahan dengan 

adanya pembangunan baru yang tidak terkendali 

tanpa memperhatikan ruang terbuka yang 

diperlukan masyarakat, menjadikan kota tersebut 

penuh sesak tidak ada lagi rasa nyaman bagi 

warganya. Setelah semuanya terjadi dampak 

negatif mulai kelihatan yaitu adanya banyak 

kenakalan remaja, sering terjadi bentrokan para 

siswa yang kesemuanya berpangkal pada kurang 

adanya tempat bermain dan beranjang sana bagi 

mereka. Masyarakat dalam kompleks sering 

mudah tersinggung yang akhirnya sering terjadi 

pertengkaran di antara tetangga. Hal ini juga 

disebabkan karena luasan rumah yang sempit dan 

tidak adanya ruang bersama untuk saling 

berinteraksi.  

Melihat kondisi seperti uraian di atas para 

arsitek mulai mempertanyakan tentang jati diri 

mailto:naniekpriyomarsono@gmail.com
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sebagai sebuah bangsa. Selain itu dengan adanya 

otonomi para arsitek mulai berpikir, kenapa tidak 

menjadikan kawasan lama sebagai kawasan yang 

punya potensi sejarah dilestarikan kemudian 

dijadikan tempat tujuan wisata? 

Pertanyaan tersebut menggelitik beberapa 

arsitek yang mempunyai kepedulian terhadap nilai 

kesejarahan dan pelestarian. Maka lahirlah para 

arsitek yang menyenangi bangunan maupun 

kawasan lama dan berusaha mencari konsep yang 

cocok untuk melestarikan bangunan atau kawasan 

tersebut sehingga layak untuk dijadikan kawasan 

tujuan wisata. 

Untuk mewujudkan gagasan tersebut 

arsitek harus menggabungkan disiplin ilmu lain 

yaitu ilmu sejarah, arkeologi, anthropologi, sosial, 

dan ilmu ekonomi. Sejak itu mulailah para arsitek 

pencinta bangunan dan kawasan lama tersebut 

ingin melestarikan tidak saja bentuk fisik dari 

bangunan maupun kawasan tetapi juga adat 

istiadat, kesenian maupun mata pencahariannya.  

Ilmu arkeologi dalam hal ini dengan 

metode ekskavasi dan menstrukturkan hasil 

ekskavasi sangat membantu dalam menentukan 

usia bangunan atau kawasan, fungsi bangunan 

masa lalu dan kaitan usaha dengan negara atau 

bangsa lain. Data yang didapat dicocokkan dengan 

penelusuran sejarah. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa bangunan atau kawasan tersebut 

dibangun sekitar tahun berapa, difungsikan untuk 

kegiatan apa, ada hubungan usaha dengan negara 

mana saja dan sebagainya.  

Dengan penelusuran sejarah dan 

arkeologi tersebut arsitek dapat mengurangi 

kesalahan dalam membuat desain pemugaran 

dalam rangka melestarikan bangunan atau 

kawasan lama tersebut. Bangunan atau kawasan 

lama yang telah dipugar dapat dialih fungsikan 

sesuai dengan kebutuhan sekarang, sehingga 

pekerjaan arsitek lebih dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

METODE YANG DIPAKAI 

Metoda yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan menggunakan strategy grounded 

teory research (Glaser, B. Strauss. 1967). 

Penelitian difokuskan pada aktor-aktor yang secara 

aktif maupun pasif yang terlibat kegiatan 

berarsitektur, terutama aktor di bidang pelestarian 

dan tourism, baik sebagai pelaku maupun 

pengguna. Data yang dikumpulkan diarahkan pada 

para aktor yang terlibat baik internal maupun 

eksternal. Hasil investigasi disandingkan dengan 

data pengamatan lapangan, dokumentasi, studi 

literatur, sehingga didapatkan temuan-temuan 

yang  akurat.  Adapun temuan yang didapat adalah;  

adanya perubahan para pelaku bidang arsitektur 

maupun pengguna produk arsitektur, yang bisa 

disebut sebagai trend. 

 

TREND ARSITEK 

Masa Orde Lama 

Pada masa awal Indonesia merdeka, 

banyak para politisi, cendekiawan 

mempertanyakan “setelah sekian lama Indonesia 

dijajah bangsa asing, maka setelah merdeka jati 

diri apa yang sebenarnya dapat dikemukakan pada 

khalayak dunia?”  

Maka terjadilah pro dan kontra para ahli 

dalam mendesain kotanya. Kemudian munculllah 

yang namanya bangunan Hotel Indonesia, Gedung 

Sarinah, kompleks olah raga Senayan yang 

memakai kaidah arsitektur tropis.yang desain dan 

pembangunannya diprakarsai oleh Ir. Soekarno.  

Akan tetapi bersamaan waktunya dengan 

pembangunan tersebut muncul pendapat 

dikalangan birokrasi yang masih anti penjajahan, 

yang diimplementasikan kepada perobohan 

bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang 

sangat indah dan diganti oleh bangunan baru yang 

disesuaikan dengan kebutuhan saat itu dengan 

gaya bangunan yang dianggap modern, sebagai 

contoh bangunan hotel Des Indes dirobohkan dan 

diganti dengan kompleks pertokoan Duta Merlin. 

Pada saat anti Cina bangunan kedutaan China yang 

mempunyai gaya bangunan berarsitektur China 

dirobohkan, demikian seterusnya. 

 

Masa Orde Baru 

Pada masa orde baru trend yang terjadi 

adalah luar negeri mainded baik berupa gaya 

makan, berpakaian, pola hidup sampai kepada 

desain bangunannya. 

Pada masa itu gaya bangunan terlihat 

sekali semua berkiblat kepada arsitektur barat yang 

pada masa itu mengikuti aliran modernisme 

bahkan ada yang telah mengikuti aliran post 

modern, sehingga banyak bangunan di Indonesia 

yang dibangun tanpa memperhatikan kaidah 

arsitektur tropis dan gaya arsitektur Indonesia yang 

beraneka ragam yang telah lama dipunyai. 

Pemandangan tersebut dapat dilihat di sepanjang 

jalan Thamrin dan. Jalan Sudirman. 

Yang lebih menyedihkan adalah 

pengambilan gaya arsitektur dari luar negeri yang 

kadang tidak pas dengan kondisi setempat yang 

tidak dibarengi dengan pengambilan konsep 

rencana kota dari luar negeri secara menyeluruh. 

Sehingga terkesan sangat tambal sulam karena 

yang diambil hanya sepotong sepotong. Akibatnya 

baik perencanaan kompleks permukiman maupun 

perkantoran tidak pernah memperhatikan adanya 

pedestrian, jalur pohon, riol kota, tempat bermain 

maupun ruang terbuka dan sebagainya, sehingga 

masyarakat selalu merasa tidak nyaman. 

 

Masa orde reformasi 
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Pada masa ini sepertinya seluruh bangsa 

Indonesia mulai berpikir ke belakang tentang apa 

yang telah terjadi dan bagaimana sebaiknya kita 

melangkah ke depan. Sehingga perkembangannya 

dalam dunia arsitektur terjadi proses pencarian jati 

diri terhadap bangunan Indonesia. Selain itu “isu 

dan telah menjadi kenyataan” adanya otonomi 

daerah banyak meresahkan daerah yang tidak 

mempunyai potensi alam. Mereka mulai berpikir 

tentang potensi lain yang dimiliki yang dapat 

mendatangkan devisa bagi Pemdanya. 

Untuk itu para arsitek mulai berpikir ke 

belakang tentang keindahan suasana kawasan dan 

bangunan pada masa lalu tanpa perlu berbicara 

mengenai penjajahan. Bagaimana asset masa lalu 

tersebut diolah dengan baik sehingga selain dapat 

menjadi konsumsi untuk para penghuninya juga 

dapat dijadikan daerah tujuan wisata. 

 

Masa Indonesia Baru 

Pada masa ini siap atau tidak siap kita 

semua sudah masuk di era globalisasi. Para arsitek 

dari luar negeri sudah pada berdatangan untuk 

bekerja di Indonesia, dan kita tidak bisa 

menolaknya. Untuk mengantisipasi dalam 

persaingan global diperlukan stadarisasi 

internasional bagi para pelaku bidang arsitektur. 

Muatan lokal perlu diperkuat sehingga warna 

sebagai cerminan akar budaya kita tidak luntur. 

 

PERUBAHAN PARADIGMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1. Perubahan Paradigma 

(Sumber: Rodin, Olahan Pribadi, 2016) 

 

Kekurang berhasilan desain yang dibuat 

arsitek dengan memakai kaca mata arsitek sendiri 

tanpa mengikutkan penghuninya (kegagalan ini 

banyak terlihat pada rumah susun, RSS) membuat 

para arsitek mulai berpikir lain yaitu mulai 

mempelajari ilmu sosial, psikologi, perilaku, 

sejarah dan arkeologi yang kemudian dikaitkan 

dengan ilmu arsitektur. 

Selain itu para arsitek yang menyadari 

akan ruginya penghancuran bangunan-bangunan 

lama yang seharusnya mempunyai nilai jual dari 

segi pariwisata mulai banyak belajar untuk 

mengolah bangunan maupun kawasan tersebut. 

Perpaduan ilmu-ilmu tersebut sangat penting bagi 

arsitek dalam mendesain bangunan pada kawasan 

lama yang bersejarah. Sehingga kelompok arsitek 

yang menekuni bidang pelestarian kawasan dan 

bangunan selalu bekerja sama dengan ahli ilmu 

sosial, ahli sejarah, ahli anthropologi dan ahli 

arkeologi. 

 

KEBUTUHAN AKAN ILMU SEJARAH  DAN 

ARKEOLOGI 

 

Dalam melestarikan kawasan dan 

bangunan arsitek tidak akan lepas dari ilmu sejarah 

dan arkeologi. Ilmu sejarah berguna dalam 

penelusuran sejarah suatu kawasan atau bangunan. 

Sedangkan ilmu arkeologi dibutuhkan karena 

dengan adanya ekskavasi dapat ditemukan 

berbagai macam benda peninggalan masa lampau. 

Benda tersebut dapat dipakai untuk menaksir 

kawasan atau bangunan dimana benda tersebut 

diketemukan pada saat dibangun berada pada 

jaman apa, kemudian dapat diinterpretasikan 

bahwa daerah tersebut diperkirakan telah terjadi 

hubungan dagang dengan daerah mana saja. 

Apabila benda-benda yang diketemukan pada 

layer-layer galian tanah tersebut masih sulit untuk 

dideteksi bisa dipakai cara komparasi dengan 

daerah lain yang mempunyai temuan setara. 

Setelah hasil tersebut selesai didata maka 

arsitek mulai mendesain kawasan tersebut sesuai 

dengan data arkeologis yang ditemukan. 

Maksudnya desain bari tersebut tidak boleh 

menyimpang dari gaya dimana bangunan atau 

kawasan pada masa lalu tersebut 

diperkirakan dibangun. Selain itu dapat 

menempatkan obyek ekskavasi maupun benda 

temuan sebagai point of interest dari desain baru 

tersebut tidak boleh menyimpang dari gaya dimana 

bangunan  

 Gambar di bawah merupakan salah satu 

contoh para arkeolog yang bekerja sama dengan 

arsitek dalam menangani bangunan yang akan 

dipugar dan dialih fungsikan. 

 

 

          Arsitek 
- Konseptor 
- Desain  
  Kompetitif 
- Luar negeri 

   mainded 
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Gambar 2.  Gabungan Kerja Arsitek dan   

   Arkeolog di Jl. Kakap 5 Jakarta Utara 

  (Sumber: Data Pribadi, 2010) 

 

BEBERAPA CONTOH YANG TELAH 

DIKERJAKAN 

 

Bangunan Candra Naya 

Bangunan ini didirikan pada abad ke 19 

terletak di jalan Gadjah Mada no 188. Dahulu 

berfungsi sebagai rumah tinggal seorang mayor 

Cina yang bertugas mengurusi kepentingan 

masyarakat Cina di Batavia pada jaman 

penjajahan. Setelah Indonesia merdeka bangunan 

tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan 

sosial dengan nama Sin Ming Hui yang 

berorientasi pada; pendirian poliklinik yang kelak 

berkembang menjadi rumah sakit Sumber Waras, 

perkumpulan olah raga, pendidikan SD, SMP, 

SMA Candra Naya, perguruan tinggi yang menjadi 

Universitas Tarumanagara. 

Bangunan ini mempunyai bentuk 

arsitektur Cina bangsawan, hal ini dapat dilihat 

dari bentuk atap (toukung)nya. Tata ruangnya 

mengikuti tata ruang bangunan Cina di negerinya 

yang selalu ditandai dengan adanya courtyard 

dikedua sisi bangunan induknya serta inner-court 

di tengah ruang utamanya. 

 Studi yang telah dilakukan adalah; 

penelusuran sejarah, waktu itu dalam proses 

ekskavasi dan belum ada kesimpulan, desain baru 

sesuai dengan perubahan fungsi yang dikehendaki. 

Tidak ada perubahan bentuk luar tetapi ada 

perubahan ruang dalamnya yaitu ada penambahan 

beberapa sekat yang disesuaikan dengan fungsi 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Gambar  3. Bangunan Candra Naya 

           (Sumber: Data Pribadi, 2014) 

 

Bangunan Ankerwerb 

Bangunan ini berada di jalan Kakap 

nomor 5 Jakarta Utara, dan sekarang ini menjadi 

permasalahan buat Pemerintah DKI karena 

renovasinya tidak mengikuti kaidah konservasi. 

Bangunan tersebut didirikan pada tahun 

1727 oleh BD Vonk. Fungsi awal dari bangunan 

ini adalah sebagai sebuah bengkel perbaikan untuk 

kapal-kapal yang berukuran kecil, selain itu 

sebagai gudang dan kantor pos (merupakan kantor 

pos tertua di Jakarta). Hal ini sangat 

memungkinkan karena di depan bangunan tersebut 

ada sungai besar yang bernama sungai Opak. Dari 

tempat ini kapal-kapal kecil membawa penumpang 

dan barang-barang mereka (termasuk barang 

perlengkapan militer) menuju “ke” dan “dari” 

pelabuhan. Untuk kapal-kapal yang berukuran 

besar diperbaiki pada sebuah pulau yang bernama 

Onrust di jajaran pulau Seribu. 

 Selain mempunyai kegunaan utama 

sebagai bengkel, gudang dan kantor pos, bangunan 

ini juga digunakan sebagai tempat pembuatan peta 

kelautan dan juga tempat tinggal bagi para 

pekerjanya (Heuken, l992: 29). 

 Gudang dan bengkel perbaikan kapal ini 

kemudian ditutup oleh pemerintah Belanda (VOC) 

pada tahun 1809 karena jeleknya sistem utilitas, 

sehingga menyebabkan timbulnya wabah penyakit 

dan banyak penghuninya yang meninggal dunia. 

Bangunan ini kemudian disewakan kepada tukang 

kayu bangsa China (Heuken, 1992: 29). 

 Studi yang dilakukan, arsitek mulai 

meneliti pada saat bangunan tersebut telah 

mengalami renovasi yang tidak mengikuti aturan 

konservasi yang benar. Sehingga diadakan re 

desain terhadap yang sudah ada. Kegiatan awal 

yang dilakukan dalam meredesain adalah 

Masa lalu 

Masa Sekarang 
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mengadakan ekskavasi di beberapa titik, 

mengadakan studi penelusuran sejarah kemudian 

melakukan re desain dengan membuat beberapa 

benda hasil temuan tersebut dipamerkan dengan 

memberi catatan pada setiap benda yang 

dipamerkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Gedung Ankerwerb 

       (Sumber: Data Pribadi, 2010) 

 

- Bangunan Sien 

Bangunan Sien berada di jalan Pejagalan 

nomor 62 Jakarta Barat. Berdasarkan catatan 

sejarah diperkirakan bangunan Sien dibangun pada 

abad ke 19 pada dekade 1805-1870. Untuk 

memperkuat perkiraan tersebut dapat ditinjau dari 

segi arsitektur dan material yang digunakan di 

lapangan, yang ternyata banyak kesamaannya 

dengan bangunan Candra Naya di jl. Gadjah Mada 

nomor 188 yang dibangun pada abad ke 19 (sekitar 

tahun 1807 dan tahun 1867). 

Pada awalnya bangunan Sien hanya di 

fungsikan sebagai rumah tinggal bangsawan Cina, 

kemudian pada awal abad ke 20 pada sekitar tahun 

1920-1980 bangunan tersebut digunakan sebagai 

pusat ekspor kopi, kopra, damar, gambir, kertas, 

beras dan karet. Kemudian berubah lagi fungsinya 

menjadi pabrik karet (pabrik latex). Sejak tahun 

1980 sampai sekarang pabrik tersebut sudah tidak 

berfungsi lagi. 

Sekarang ini bangunan tersebut sebagian 

besar digunakan untuk tempat usaha dan tempat 

penyimpanan barang-barang bekas AC, sementara 

halaman depan dan sebagian halaman samping 

digunakan untuk tempat parkir umum. Sedang 

bagian belakang dipakai untuk tempat menyablon 

kaos dan sebagian ruangan dipakai untuk rumah 

tinggal. 

Studi yang dilakukan baru pada tahap 

penelusuran sejarah dan pendataan fisik di 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rumah Kapitan China di Jl. 

Pejagalan 88 Jakarta Barat. Sekarang telah 

menjadi Ruko 4 lantai dan disegel  

       (Sumber: Data Pribadi, 2008) 

 

 

Kawasan Laweyan 

Kawasan ini berada di sebelah barat kota 

Surakarta, yang merupakan kawasan yang pada 

masa kejayaan batik sampai sekitar tahun l980-an 

seluruh penduduknya mempunyai mata 

pencaharian sebagai pengusaha batik. Produk yang 

dihasilkan dijual bebas dan hingga kini sebagian 

masih dijual ke keraton. 

Semua rumah yang berada di Laweyan 

dikelilingi tembok tinggi dan mempunyai regol 

(pintu masuk ke halaman) yang besar dan kokoh, 

serta mempunyai halaman yang luas dan area 

pabrik. Di sini terdapat tiga macam jalan yaitu 

jalan utama; merupakan jalan yang 

menghubungkan antar kota, jalan lingkungan; 

merupakan jalan yang menghubungkan antar sub 

kawasan, jalan kecil atau gang; merupakan jalan 

yang berada di sekeliling atau menghubungkan 

antar situs di laweyan. 

Studi yang dilakukan adalah melakukan 

pendataan fisik di lapangan, penelusuran sejarah, 

pengamatan terhadap kegiatan dan kebiasaan 

masyarakatnya. Sampai sekarang proses masih 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kawasan Laweyan  

        (Sumber: Data Pribadi, 2016) 
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 Sudah saatnya para arsitek bekerja sama 

dengan para ahli ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu 

anthropologi, ilmu sejarah maupun ilmu arkeologi 

untuk merencanakan kembali bangunan atau 

kawasan lama sehingga bangunan atau kawasan 

lama tersebut tidak menjadi rusak (sesuai dengan 

kaidah konservasi) sehingga layak untuk dijadikan 

tempat tujuan wisata. 

Apabila dilihat dari segi keilmuannya 

maka arkeolog selalu memulai pekerjaannya 

dengan pencarian data fisik di lapangan baru 

kemudian data tersebut setelah distrukturkan 

diimplementasikan dalam konsep. Sedangkan 

arsitek membuat konsep dahulu baru kemudian 

mendesain dan baru hasilnya diimplementasikan 

ke bentuk fisik bangunan. Pertemuan kedua ilmu 

tersebut ada pada “konsepnya arkeologi dipakai 

oleh arsitek untuk menambah bahan dalam 

mendesain pada kawasan lama yang bersejarah”. 
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ABSTRACT: Biophilic Design is an architectural design concept that prioritizes the convenience of building users. This 

concept considers the human occupant of the building as a living thing that needs basic needs in his life related to his 

health condition. This concept emerged as a solution to the occurrence of sick building syndrome. This architectural 

concept promotes harmony between the design of the building, the comfort of its inhabitants and the natural condition of 

the environment surrounding the building. This concept consists of the concept of nature in space, natural analogues and 

nature of space. Student dormitories as one of the buildings that work for residents of the community, especially students 

need a design that provides comfort for students stay. Therefore it is necessary to conduct a study that evaluates the 

potential application of Biophilic Design concept in student dormitory building (student dormitory) in Yogyakarta city. 

This study is a comparative study of descriptive method that is implemented related to student dormitory building design 

and potential application of Biophilic Design concept on student dormitory design. This study takes 3 (three) case studies 

in Yogyakarta. With this paper is expected to obtain a general description of the potential application of the concept of 

Biophilic Design in the design of student dormitories in Yogyakarta and find out what aspects of the concept of Biophilic 

Design that has been applied to the design of student dormitories. From this study it can be concluded that the existing 

student dormitories in Yogyakarta City have applied the concept of Biophilic Design in several aspects. This is influenced 

by site conditions, site location and shape of the site. The recommendation of this study is that student dormitory buildings 

should optimize the application of the Biophilic Design concept to all aspects of the design to improve the comfort of the 

occupants. 
 

Keywords: Student Dormitory, Konsep Biophilic Design Concept, Application. 

 

ABSTRAK: Biophilic Design adalah konsep desain arsitektur yang mengutamakan kenyamanan pengguna bangunan. 

Konsep ini memandang manusia penghuni bangunan sebagai makhluk hidup yang memerlukan kebutuhan dasar dalam 

hidupnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Konsep ini muncul sebagai solusi terjadinya Sick Building 

Sindrome. Konsep arsitektur ini mengedepankan harmoni antara desain bangunan, kenyamanan manusia penghuninya 

dan kondisi alam lingkungan sekitar bangunan. Asrama mahasiswa sebagai salah satu bangunan yang berfungsi untuk 

hunian masyarakat khususnya mahasiswa memerlukan desain yang memberikan kenyamanan tinggal bagi mahasiswa.  

Dengan demikian diperlukan penelitian yang mengevaluasi potensi penerapan konsep Biophilic Design dalam bangunan 

asrama mahasiswa (student dormitory) yang ada di kota Yogyakarta. Kajian ini merupakan studi komparatif metode 

deskriptif yang dilaksanakan terkait dengan desain bangunan asrama mahasiswa dan potensi penerapan konsep Biophilic 

Design pada rancangan asrama mahasiswa. Kajian ini mengambil studi kasus 3 (tiga) asrama mahasiswa yang ada di 

Yogyakarta. Dengan makalah ini diharapkan dapat diperoleh gambaran umum tentang potensi penerapan konsep 

Biophilic Design dalam rancangan asrama mahasiswa yang ada di Yogyakarta dan mengetahui apa saja aspek konsep 

Biophilic Design yang telah diterapkan pada rancangan asrama mahasiswa. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa 

asrama mahasiswa yang ada di Kota Yogyakarta telah menerapkan konsep Biophilic Design pada beberapa aspek. Hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi tapak, lokasi tapak dan bentuk tapaknya. Rekomendasi kajian ini adalah bahwa bangunan asrama 

mahasiswa sebaiknya dapat mengoptimalkan penerapan konsep Biophilic Design pada semua aspek rancangan untuk 

meningkatkan kenyamanan penghuninya. 

 

Kata Kunci: Asrama Mahasiswa, Konsep Biophilic Design, Penerapan. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Perkembangan jaman membawa konsekuensi pada 

bertambahnya kebutuhan akan ruang dan bangunan untuk 

mewadahi kegiatan manusia baik untuk bekerja, 

bertempat tinggal, belajar maupun kegiatan wisata. 

Fenomena munculnya bangunan yang tidak memenuhi 

persyaratan kenyamanan pengguna dan juga terjadinya 

penurunan kualitas lingkungan di sekitar kita, mendorong 

kita mempelajari bagaimana meyelesaikan permasalahan 

ini. Saat ini dikenal gejala sick building sindrome, dimana 

dirasakan oleh pengguna bangunan.  

Konsep Biophilic Design merupakan sebuah konsep 

pendekatan kenyamanan pengguna bangunan. Konsep ini 

memandang manusia penghuni bangunan sebagai 

makhluk hidup yang memerlukan kebutuhan dasar dalam 

hidupnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. 

Konsep ini muncul sebagai solusi terjadinya sick building 

sindrome. 

Konsep arsitektur ini mengedepankan harmoni antara 

desain bangunan, kenyamanan manusia penghuninya dan 

kondisi alam lingkungan sekitar bangunan. Menurut 

Kellert et. all. (2008) kita sebaiknya semaksimal mungkin 

suasana alam dalam lingkungan hidup sehari-hari 

sehingga bisa memberikan pengalaman kepada kita dan 

kita perlu membentuk lingkungan binaan dengan bentuk-

bentuk yang ada di alam. 

Asrama mahasiswa sebagai salah satu bangunan yang 

berfungsi untuk hunian masyarakat khususnya mahasiswa 

memerlukan desain yang memberikan kenyamanan 

tinggal bagi mahasiswa. Dengan demikian diperlukan 

penelitian mengevaluasi potensi penerapan konsep 

Biophilic Design dalam bangunan asrama mahasiswa 

(student dormitory) yang ada di kota Yogyakarta.  

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini pada dasarnya penelitian yang 

bertujuan mengetahui potensi penerapan konsep Biophilic 

Design dalam rancangan asrama mahasiswa yang ada di 

Yogyakarta dan mengetahui apa saja aspek konsep 

Biophilic Design yang telah diterapkan pada rancangan 

asrama mahasiswa. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bermanfaat pada upaya penerapan 

konsep Biophilic Design sebagai upaya mewujudkan 

bangunan yang sehat. Dari hasil penelitian ini diharapkan 

menghasilkan gambaran umum potensi penerapan konsep 

Biophilic Design pada bangunan asrama mahasiswa. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Desain Biophilic adalah disain yang secara efektif 

menghilangkan stres dan kecemasan dari lingkungan 

binaan yang dicapai dengan menjaga koneksi yang 

bijaksana dengan alam. (Salingaros, 2015). Akan tetapi 

menurut Kellert et. all. (2008) aspek hijau dari Biophilic 

design tidak harus melampaui tujuan utama dari upaya 

menciptakan lingkungan binaan ideal bagi manusia. 

Sedangkan menurut Browning. et. all. (2014) Prinsip 

Biophilic Design meliputi 14 prinsip : 

A. Nature in the space patterns. 

1. Visual Connection ( hubungan dengan alam secara 

visual) 

Interaksi manusia dan alam melalui pandangan 

secara langsung terhadap unsur-unsur alam, sistem 

kehidupan dan proses alami. 

2. Non-visual connection with nature ( hubungan non-

visual dengan alam) 

Interaksi manusia dan alam melalui pendengaran, 

sentuhan, penciuman, ataupun rangsangan 

pengecap yang menimbulkan. 

3. Non-rhythmic sensory stimuli(stimulus sensor tidak 

berirama) 

Sebuah indikator dan hubungan dengan alam yang 

berlangsung sebentar yang dapat dianalisis secara 

statistik namun tidak dapat diprediksi dengan tepat. 

4. Thermal and airflow variability.(variasi perubahan 

panas dan udara) 

Menciptakan suatu perubahan halus pada suhu 

udara, kelembaban relatif, aliran udara yang 

melintasi kulit dan suhu permukaan yang meniru 

lingkungan alami. 

5. Presence of water(kehadiran air) 

Suatu kondisi yang menciptakan pengalaman pada 

suatu tempat melalui melihat, mendengar dan 

menyentuh air. 

6. Dynamicand diffuce light (cahaya dinamis dan 

menyebar. 

Memanfaatkan berbagai intensitas cahaya dan 

bayangan yang berubah dari waktu ke waktu untuk 

menciptakan kondisi yang terjadi di alam. 

7. Connection with natural system ( hubungan dengan 

sistem alami) 

Kesadaran terhadap proses alam, terutama 

perubahan musiman dan karakter perubahan 

sementara dari ekosistem yang sehat. 

B. Nature of Natural Analogues Patterns 

8. Biomorphic form and patterns ( bentuk dan pola 

biomorfik) 

Referensi atau acuan simbolis untuk berkontur, 

berpola, berstekstur atau susunan berangka seperti 

apa yang berlangsung di alam 
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9. Material connection with nature (hubungan bahan 

dengan alam) 

Bahan dan elemen dari alam yang dkelola secara 

minimal, mencerminkan lingkungan lokal atau 

geologi dan menciptakan rasa berbeda pada suatu 

tempat. 

10. Complexity and order (kompleksitas dan 

keteraturan) 

Informasi yang didapat oleh kemampuan sensorik 

yang kompleks, menganut pengertian spasial serupa 

dengan yang dapat dijumpai di alam. 

C. Nature of The Space Patterns. 

11. Prospect (prospek) 

Sebuah pemandangan leluasa atas suatu jarak, untuk 

pengawasan dan perencanaan. 

12. Refuge (tempat perlindungan) 

Sebuah tempat untuk penarikan dari kondisi 

lingkungan atau arus kegiatan utama dimana 

individu terlindungi dari belakang dan atas kepala. 

13. Mystery ( misteri) 

Sebuah ruang dengan kondisi misteri yang baik 

memiliki rasa antisipasi, atau sifat yang menggoda, 

menawarkan indera semacam penolakan dan akan 

memaksa seseorang untuk menyelidiki lebih lanjut 

ruang tersebut. 

14. Risk/ Peril ( resiko/bahaya) 

Sebuah ancaman bisa diidentifikasi beserta dengan 

perlindungan yang dapat diandalkan. 

 

Sick Building Sindrome 

 

Menurut Sunu (2001), polutan udara dapat menjadi 

sumber penyakit virus, bakteri dan beberapa jenis cacing. 

Dampak yang diakibatkan oleh polutan udara yang buruk 

dapat mengakibatkan seseorang menjadi alergi yang 

selanjutnya menjadi pintu masuk bagi bakteri yang dapat 

berpotensi terjadinya infeksi. Gangguan-gangguan tidak 

spesifik tetapi khas yang diderita individu atau manusia 

selama berada di dalam gedung tertentu dikenal dengan 

istilah Sick Building Syndrome (SBS).  

Menurut EPA (1998), pada umumnya gejala dan 

gangguan Sick Building Syndrome berupa penyakit yang 

tidak spesifik, tetapi menunjukkan pada standar tertentu, 

misal berapa kali seseorang dalam jangka waktu tertentu 

menderita gangguan saluran pernafasan. Keluhan itu 

hanya dirasakan pada saat bekerja di gedung dan 

menghilang secara wajar pada akhir minggu atau hari 

libur, keluhan tersebut lebih sering dan lebih bermasalah 

pada individu yang mengalami perasaan stress, kurang 

diperhatikan dan kurang mampu dalam mengubah situasi 

pekerjaannya. Keluhan Sick Building Syndrome, antara 

lain sakit kepala, iritasi mata, iritasi hidung, iritasi 

tenggorokan, batuk kering, kulit kering atau iritasi kulit, 

kepala pusing, sukar berkonsentrasi, cepat lelah atau letih 

dan sensitif terhadap bau dengan gejala yang tidak 

dikenali dan kebanyakan keluhan akan hilang setelah 

meninggalkan gedung. Menurut Aditama (2002) maksud 

dari Sick Building Syndrome (SBS) meliputi : 

1. Kumpulan gejala (sindroma) yang dikeluhkan 

seseorang atau sekelompok orang meliputi perasaan-

perasaan tidak spesifik yang mengganggu kesehatan 

berkaitan dengan kondisi gedung tertentu, dan 

2. Kondisi gedung tertentu berkaitan dengan keluhan 

atau gangguan kesehatan tidak spesifik yang dialami 

penghuninya, sehingga dikatakan gedung yang sakit. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Kajian ini merupakan studi komparatif dengan metode 

deskriptif yang dilaksanakan terkait dengan desain 

bangunan asrama mahasiswa dan potensi penerapan 

konsep Biophilic Design pada rancangan asrama 

mahasiswa. Kajian ini mengambil studi kasus 3 (tiga) 

asrama mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Dengan 

makalah ini diharapkan dapat diperoleh gambaran umum 

tentang potensi penerapan konsep Biophilic Design dalam 

rancangan asrama mahasiswa yang ada di Yogyakarta dan 

mengetahui apa saja aspek konsep Biophilic Design yang 

telah diterapkan pada rancangan asrama mahasiswa. 

Pembahasan dilakukan dengan mengkaji kondisi desain 

asrama mahasiswa terpilih mengacu pada 14 prinsip 

desain biophilic hasil tinjauan pustaka yang dilakukan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Asrama Mahasiswa 

 

1. Asrama Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta 

 

Asrama mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

terletak di kawasan kampus terpadu UII Yogyakarta. 

Terdiri dari 2 blok bangunan dengan fasade menghadap 

ke utara selatan. Bangunan terdiri dari 4 lantai.  

 

  

Gambar 1. Asrama Mahasiswa Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017. 
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2. Bulaksumur Residence, Asrama Mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Asrama mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini 

terletak di tengah kawasan kampus. Terdiri dari 2 blok 

asrama. Setiap blok memiliki massa bangunan panjang 

dan tipis membentuk huruf L dengan fasade memanjang 

menghadap utara selatan. Asrama ini merupakan 

bangunan 4 lantai dengan tipikal unit yang sama. 

 

 
 

Gambar 2. Bulaksumur Residence, Yogyakarta. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017. 

 

3. Ratnaningsih Residence, Asrama Mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Ratnaningsih Residence, asrama mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta adalah merupakan 

hunian bagi mahasiswi Universitas Gadjah Mada. 

Terletak di kawasan selatan kampus UGM Yogyakarta, 

diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1954.  

 

 
Gambar 3. Ratnaningsih Residence, Yogyakarta. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017. 

 

Kajian Potensi Penerapan Konsep Biophilic Design pada 

Bangunan Asrama Mahasiswa di Yogyakart

 

Tabel 1. Potensi Penerapan Konsep Biophilic Design pada Bangunan Asrama Mahasiswa di Yogyakarta 

 

 Konsep Biophilic 

Design  

Asrama Mahasiswa 

Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta 

Bulaksumur Residence, 

Yogyakarta. 

Ratnaningsih 

Residence,Yogyakarta. 

     

1. Visual 

Connection 

Terdapat jendela disetiap 

kamar unit asrama. Dan 

didesain dengan selasar 

terbuka sehingga 

hubungan dengan luar 

bangunan erat. 

Terdapat jendela disetiap 

kamar unit asrama 

Terdapat jendela disetiap 

kamar unit asrama.  

2. Non-visual 

connection with 

nature 

Vegetasi didekatkan 

dengan setiap kamar. 

Pada bagian inner court 

ditanami tanaman yang 

terlihat langsung oleh 

penghuni. 

- - 

3. Non-rhythmic 

sensory stimuli 

Terdapat taman pada 

inner court.  

Terdapat vegetasi yang 

berada di dekat bukaan 

bangunan sehingga 

keberadaannya 

mempengaruhi 

kenyamanan pengguna 

unit asrama. 

Terdapat vegetasi yang 

berada di sekeliling bangunan 

sehingga keberadaannya 

mempengaruhi kenyamanan 

pengguna unit asrama. 

4. Thermal and 

airflow 

variability. 

Didesain dengan massa 

bangunan tipis sehingga 

memungkinkan 

terciptanya cross 

ventilation. Selain itu 

juga dengan desain 

innercourt pada tengah 

bangunan. 

Didesain dengan massa 

bangunan tipis sehingga 

memungkinkan 

terciptanya cross 

ventilation. 

Bangunan terdiri dari 2 lantai 

dan didesain dengan 

pertimbangan pembayangan 

cahaya matahari dan juga 

ventilasi silang pada 

bangunan. 
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5. Presence of water Keberadaan air diberikan 

dengan desain kolam 

pada halaman. 

Keberadaan air diberikan 

dengan adanya kolam 

pada halaman. 

Keberadaan air diberikan 

dengan adanya kolam pada 

halaman. 

6. Dynamicand 

diffuce light 

Di desain terdapat 

pencahayaan dari atap 

bangunan, dengan 

skylight daylighting. 

- Dengan menggunakan 

bukaan selain pintu dan 

jendela di dinding bangunan. 

7. Connection with 

natural system 

Didesain dengan inner 

court terbuka pada 

sebagian bangunan. 

Didesain dengan massa 

tipis memungkinkan 

pengguna terhubung 

dengan luar bangunan 

secara langsung. 

- 

8. Biomorphic form 

and patterns 

- - - 

9. Material 

connection with 

nature 

Menggunakan material 

alam batu bata dan batu 

alam untuk penutup 

bangunan pada sebagian 

fasade. 

Menggunakan bahan 

material lokal. 

Menggunakan bahan material 

lokal. 

10. Complexity and 

order 

- - - 

11. Prospect  Disediakan area santai 

dan informal pada lantai 

1 dan disekitar bangunan. 

Disediakan tempat santai 

dan informal di lantai 1 

dan di halaman asrama. 

Disediakan tempat santai dan 

informal di lantai 1 dan di 

halaman asrama. 

12. Refuge Terdapat area komunal 

besar di lantai 1 untuk 

kegiatan infromal 

penghuni asrama. Area 

komunal yang lebih kecil 

kapasitasnya ada di setiap 

lantai. 

Terdapat ruang komunal 

di setiap lantai bangunan. 

Terdapat ruang komunal di 

setiap lantai bangunan. Dan 

ruang santai di lantai 1. 

13. Mystery - - - 

14. Risk/ Peril - - - 

Sumber : Analisa Penulis, 2017. 

 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa asrama 

mahasiswa yang ada di Kota Yogyakarta telah 

menerapkan konsep Biophilic Design pada beberapa 

aspek. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi tapak, lokasi tapak 

dan bentuk tapaknya. Dari 14 prinsip biophilic design 

terdapat 7 prinsip yang terdapat dalam design asrama 

mahasiswa studi kasus, yaitu : Visual connection, Non-

rhythmic sensory stimuli, Thermal and airflow variability, 

Presence of water, Material connection with nature, 

Prospect, Refuge. 4 prinsip yang belum terterapkan pada 

desain asrama yaitu : Biomorphic form and patterns, 

Complexity and order, Mystery dan Risk. Sedangkan 3 

prinsip telah terterapkan pada desain asrama. 

Rekomendasi kajian ini adalah bahwa bangunan 

asrama mahasiswa sebaiknya dapat mengoptimalkan 

penerapan konsep Biophilic Design pada semua aspek 

rancangan untuk meningkatkan kenyamanan 

penghuninya. 
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ABSTRACT: The advance of science and technology is an acceleration key of a nation’s advancement. Science and 

technology education is indispensable to create an insightful, creative, and innovative generation that can build nation. 
The issuance of the Implementation Plan of the State Minister Research and Technology Decree. 75/M/Kp/IX/2001 about 

the policy of science and technology civilizing through the development of Science and Technology Demonstration 

Center in every region, is a government efforts to arouse public awareness of the benefits and importance of science and 

technology. Lampung is a province that has a problem in the field of science and technology i.e electrical energy crisis. 

Now, Lampung Province is developing technology in the field of power plants with the hope Lampung Province will be 

independent in electrical energy. Science and Technology Demonstration Center (better known as PP-IPTEK) Special 

Power Plants which includes power plant props, is present as a facility that educates and inspires people to develop 

alternative power plants in accordance with the potential of the environment that can be utilized. With the PP-IPTEK 

Special Power Plants, it is expected that people can gain knowledge and inspiration to be able to generate electrical energy 

so as not to rely on PLN's limited electricity supply. PP-IPTEK Special Power Plants with metaphoric architectural 

approach that metaphors electricity into an expression of the building function and the aspiration of Lampung Province 

in order to be independent in electricity. Electrical formation is implemented in the form of building, facades, and outer 

space (landscape). Application of solar panels on the roof of the building, is expected to reduce the use of electricity in 

building and become the inspiration of the society in the utilization of alternative electrical energy sources. 

 

Keyword: Electricity, Metaphor Architecture, PP-IPTEK. 

 

 

ABSTRAK: Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah kunci akselerasi kemajuan suatu bangsa. 

Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan generasi  yang 

berwawasan, kreatif, dan inovatif yang dapat membangun bangsa. Dikeluarkannya Rencana Implementasi Keputusan 

Menteri Negara Ristek No. 75/M/Kp/IX/2001 tentang kebijakan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

pembangunan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di seluruh daerah, adalah salah satu bentuk upaya 

pemerintah untuk menggugah kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya iptek. Lampung merupakan sebuah 

provinsi yang memiliki sebuah permasalahan dalam bidang iptek yaitu krisis energi listrik. Provinsi Lampung kini sedang 

mengembangkan teknologi dibidang pembangkit listrik dengan harapan Provinsi Lampung kelak akan mandiri energi 

listrik. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) Khusus Pembangkit Listrik yang di dalamnya 

memuat alat-alat peraga pembangkit listrik, hadir sebagai sebuah fasilitas yang mengedukasi dan menginspirasi 

masyarakat agar dapat mengembangkan pembangkit listrik alternatif sesuai dengan potensi lingkungan yang dapat 

dimanfaatkan. Dengan adanya PP-IPTEK Khusus Pembangkit Listrik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan dan inspirasi untuk dapat menghasilkan energi listrik sehingga tidak terlalu bergantung pada pasokan listrik 

PLN yang terbatas. PP-IPTEK Khusus Pembangkit Listrik dengan pendekatan arsitektur metafora yang memetaforakan 

listrik menjadi sebuah ekspresi dari fungsi bangunan serta cita-cita Provinsi Lampung agar dapat mandiri listrik. Bentukan 

listrik diimplementasikan dalam bentuk bangunan, fasad, serta ruang luar (tata lansekap). Pengaplikasian panel surya 

pada atap bangunan, diharapkan dapat mengurangi penggunaan listrik pada bangunan dan menjadi inspirasi masyarakat 

dalam pemanfaatan sumber energi listrik alternatif. 

 

Kata Kunci: Arsitektur Metafora, Listrik, PP-IPTEK. 
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PENDAHULUAN 

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa 

disebut iptek adalah modal utama untuk bersaing di era 

globalisasi ini. Fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi 

dikemukakan oleh Munir (2008:185) adalah sebagai 

infrastruktur pembelajaran; sebagai alat yang bisa 

dijadikan sumber belajar; sebagai alat bantu dan fasilitas 

pembelajaran; sebagai pendukung manajemen 

pembelajaran; memberikan ilustrasi berbagai fenomena 

ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan 

ajar; rasio antara pengajar dan peserta didik sebagai 

proses pemberian fasilitas. Teknologi adalah salah satu 

pendorong terbesar kemajuan dan kemakmuran manusia. 

Untuk itu, semua bangsa paling visioner di dunia 

berlomba-lomba membangun pusat teknologi terbaik di 

dunia, membangun bangsa yang cepat menyerap 

teknologi terbaik di dunia. Teknologi adalah kemajuan, 

teknologi adalah kemakmuran (Laksono 2013) 

Besarnya manfaat dan pengaruh dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi mendasari Kementerian 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia (Kemristekdikti) membentuk sebuah unit 

pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan dan 

pembudayaan iptek yang berada di bawah pembinaan 

Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yaitu PP-IPTEK (Pusat 

Peragaan IPTEK). PP-IPTEK memiliki misi untuk 

merintits pembangunan dan pengembangan PP-IPTEK di 

daerah seluruh Indonesia dengan harapan dapat menjadi 

wahana pembudayaan iptek yang dinamis dan berperan 

aktif untuk mendorong tumbuhnya masyarakat yang 

inovatif dalam penguasaan iptek. PP-IPTEK bertujuan 

untuk memberikan fasilitas belajar di luar sekolah yang 

mengasyikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas peraga 

dan penelitian yang lengkap, belajar iptek dapat lebih 

mudah dimengerti dan mengasyikan untuk dipelajari.  

Rencana Implementasi Keputusan Menteri Negara 

Ristek No. 75/M/Kp/IX/2001 tentang kebijakan 

pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi melali 

pembangunan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi adalah salah satu bentuk upaya pemerintah 

untuk menggugah kesadaran masyarakat akan manfaat 

dan pentingnya iptek. Berdasarkan RTRW Provinsi 

Lampung tahun 2009-2029, Provinsi Lampung kini 

sedang mengembangkan sistem jaringan energi dan 

kelistrikan dengan mengembangkan pembangkit listrik 

baik yang bersumber dari energi terbarukan maupun non 

terbarukan demi mencapai kemandirian listrik dan 

terbebas dari krisis energi listrik. Provinsi Lampung 

merupakan sebuah provinsi yang memiliki jumlah anak 

usia sekolah yang cenderung mengalami peningkatan 

hingga periode tahun 2029 oleh karena itu, dengan adanya 

sebuah PP-IPTEK, dapat membantu proses belajar dan 

penelitian iptek terutama pendidikan yang berkaitan 

dengan pembangkit listrik serta menginspirasi masyarakat 

terutama generasi muda untuk memanfaatkan potensi 

sekitar yang dapat dijadikan sumber energi listrik 

alternatif. 

Sesuai dengan fungsi dan visi PP-IPTEK yang 

direncanakan, maka bangunan PP-IPTEK harus dapat 

merefleksikan cita-cita arsitek, lingkungan, dan 

masyarakat sekitar terhadap bangunan yang akan sdi 

desain yaitu sebagai wadah pembelajaran iptek terutama 

dalam bidang pembangkit listrik dan sumber energi 

alternatif. Selain dapat merefleksikan cita-cita, bangunan 

PP-IPTEK dapat menginspirasi masyarakat untuk 

memanfaatkan sumber energi alternatif yang ramah 

lingkungan dan juga terbarukan. 

Metafora bukan sekedar permainan kata atau ornamen 

untuk percakapan sehari-hari. Metafora memungkinkan 

konsep abstrak dapat dipahami dengan 

membandingkannya dengan gagasan dan objek yang 

sudah dikenal (Neo, 2010). Sebuah ide desain dengan 

pendekatan “arsitektur metafora” yang mengambil 

bentukan dari bentuk “listrik” serta mengekspresikan cita-

cita lingkungan setempat mengenai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dapat mencerminkan sebuah 

bangunan yang turut berperan aktif dalam perkembangan 

iptek. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

pertama, bagaimana menciptakan wadah pembelajaran 

luar sekolah yang dapat memfasilitasi kegiatan edukasi 

iptek (khususnya pembangkit listrik) bagi masyarakat 

untuk memanfaatkan dan mengembangkan pembangkit 

listrik alternatif? Kedua, bagaimana menciptakan sebuah 

wadah belajar iptek (khususnya pembangkit listrik) yang 

desainnya merepresentasikan fungsi bangunan serta 

harapan Provinsi Lampung untuk mandiri energi listrik? 

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, merancang 

sebuah Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(PP-IPTEK) Khusus Pembangkit Listrik. Kedua, 

merancang tapak dan bangunan PP-IPTEK Khusus 

Pembangkit Listrik yang merepresentasikan fungsi 

bangunan serta harapan Provinsi Lampung untuk mandiri 

energi listrik. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Science Center) atau disingkat PP-IPTEK adalah sarana 

pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan 

budaya ilmu pengetahuan dan teknologi secara mudah, 

menghibur, berkesan dan kreatif. PP-IPTEK merupakan 

unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan dan 
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pembudayaan iptek yang berada di bawah pembinaan 

Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

Science center atau pusat sains dapat dikategorikan 

menjadi 3 kategori, yaitu: 

a. Pusat Sains Kompleks (Comprehensive Centers) 

Merupakan suatu pusat sains yang jangkauannya luas, 

lengkap dan lebih sering dibutuhkan terlebih dahulu 

dibandingkan pusat sains jenis lain. Jenis ini terbagi 

dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Pusat sains yang berorientasi ke bidang industri 

(industrially oriented centers) meliputi teknik dan 

industri. Peragaan bersifat spesifik yaitu 

menampilkan proses produksi beserta hasilnya. 

2. Pusat sains yang berorientasi ke bidang pendidikan 

(educationally oriented center).  

3. Pusat sains yang berorientasi ke bidang ilmiah. 

Pengetahuannya dikhususkan pada bidang fisika, 

kehidupan imiah dan sejarah berlangsungnya. 

 

b. Pusat Sains Khusus (Specialized Centers) 

Merupakan pusat sains dengan aspek yang lebih 

sempit dan khusus yang terbagi dalam beberapa 

kategori, yaitu: 

1. Pusat sains kesehatan (healthy centers) dengan 

penekanan segi pendidikan kesehatan, kemajuan di 

bidang pengobatan dan peragaan yang berkaitan 

dengan kedokteran. Peragaannya dapat berupa : 

proses kelahiran, fungsi tubuh, sel darah, mikroba, 

dan alat-alat kesehatan. Selain dengan peragaan, 

penyampaian juga dilakukan dengan cara 

demonstrasi, film khusus dan program kesehatan. 

2. Pusat sains energy (energy centers) yang 

memberikan pengertian kepada pengunjung 

mengenai sumber energi, kaitannya dengan 

generasi mendatang, penggunaan energi, riset 

imiah, dan pengembangan nuklir. Peragaannya 

antara lain berupa sentral listrik, pesawat 

pemancar, dan sistem penggunaan energi.  

3. Pusat sains transportasi (transportaion centers) 

yang menyajikan pengetahuan mengenai 

transportasi meliputi teknik transportasi dari segi 

ilmiahnya. 

4. Pusat sains yang berkaitan dengan angkasa luar 

(space centers)  

5. Pusat sains alami (nature centers) yang 

memberikan pengertian dan pengetahuan 

mengenai sejarah dan kehidupan alami seperti 

kehidupan alam bebas, apresiasi terhadap pohon 

dan sebagainya kepada pengunjung. 

 

c. Pusat Sains Terbatas (Limited Centers) 

Merupakan pusat sains yang terkecil dan terbatas 

bidangnya diantara jenis pusat sains yang ada. Yang 

tergolong dalam jenis ini antara lain: museum anak-

anak, museum sejarah alam, museum sejarah sains, 

dan sejenisnya. 

 

Pengembangan Sistem Kelistrikan Provinsi Lampung 

direncanakan di dalam RTRW Provinsi Lampung. Di 

RTRWP tersebut, sistem kelistrikan direncanakan mampu 

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan yang 

merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. 

Pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari 

energi terbarukan dan non terbarukan.  

Konsep perancangan adalah titik tolak suatu 

perancangan, yang meliputi uraian-uraian dari ide dan 

kreativitas yang ditentukan oleh arsitek  (Laksito, 2014) 

Ide dan kreativitas arsitek adalah tidak terbatas 

(unlimited) tetapi terpadu sehingga terbentuk ide-ide baru 

sesuai pengalaman pada waktu melakukan perancangan-

perancangan bangunan sebelumnya. Keberhasilan dari 

rancangannya sangat diwarnai oleh pola pikir dan 

kearifan kreativitas perilaku arsitek, apalagi ditambah 

dengan pengetahuan dan pengalaman arsitek dalam 

merespons pola perilaku masyarakat, budaya, kemajuan 

rekayasa ilmu pengetahuan, serta  lingkungan alam sekitar 

tapak dan lokasi.  

Konsep perancangan meliputi: 

a.  Topik dan tema; 

b.  Filosofi perancangan; 

c.  Konsep peruntukkan (Zoneplan); 

d.  Konsep tata ruang luar; 

e.  Konsep sirkulasi; 

f.   Konsep orientasi bangunan; 

g.  Konsep titik tangkap bangunan; 

h.  Konsep as bangunan dan kawasan; 

i.   Konsep dimensi bangunan; 

j.   Konsep bentuk masa bangunan; 

k.  Konsep struktur dan konstruksi bangunan; 

l.  Konsep utilitas bangunan dan kawasan; 

 

Perancangan PP Iptek ini mempergunakan pendekatan 

arsitektur metafora yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Mencoba mentransfer referensi dari satu subjek 

(konsep atau objek) ke objek lainnya. 

2. Mencoba melihat subjek (konsep atau objek) seolah-

olah itu adalah sesuatu yang lain 

3. Mengalihkan fokus pengawasan dari satu area 

konsentrasi atau dari satu penyelidikan ke pertanyaan 

lain (dengan harapan bahwa dengan perbandingan 

atau perluasan kita dapat menerangi subjek yang kita 

renungkan dengan cara baru. (Antoniades, 1990). 



 
Perancangan PP-IPTEK Khusus Pembangkit Listrik di Lampung dengan Pendekatan Arsitektur Metafora 

475 

 

Pendekatan rancang dengan sudut pandang metafora 

merupakan gaya bahasa dalam berarsitektur untuk 

membandingkan kesamaan suatu sifat objek dengan sifat 

objek yang lain, karena arsitektur juga merupakan sebuah 

bahasa. (Arrumaisa dan Suryawan, 2014) 

Aristoteles adalah filsuf pertama yang dikenal dalam 

sejarah yang menunjukkan peran efektif yang dimainkan 

oleh metafora dalam proses kreatif. Dia secara singkat 

mendefinisikan sebuah metafora sebagai, "... terdiri dari 

memberi nama yang dimiliki oleh sesuatu yang lain" 

(Poetics, 1457b). Dan dia menjelaskan pentingnya 

metafora: "... kata-kata biasa hanya menyampaikan apa 

yang sudah kita ketahui: dari metafora inilah kita 

mendapatkan sesuatu yang segar ... Adalah hal yang hebat 

jika kita menguasai metafora" (Retorika, 1410b) 

Menurut Glucksberg (2001), definisi metafora dalam 

disiplin ilmu yang berbeda secara fundamental tergabung 

dalam dua definisi. Metafora pertama adalah jenis bahasa. 

Sebagai figur yang berbicara, kata atau frasa yang tidak 

pasti dianggap berasal dari objek analog atau tindakan 

selain makna sebenarnya. Hal ini dapat digambarkan 

sebagai sebuah pernyataan metafora. Yang kedua, 

metafora adalah bentuk representasi kognitif. Metafora 

adalah representasi lain dari sesuatu (umumnya tidak 

berwujud); Dengan kata lain sebuah simbol. 

 

Kategori metafora dalam arsitektur menurut 

Antoniades (1990):  

1. Intangible metaphor: metafora dalam tataran ide, 

konsep  atau kualitas khusus. 

2. Tangible metaphor: metafora yang berangkat dari hal-

hal visual serta spesifikasi / karakter tertentu dari 

sebuah benda seperti sebuah rumah adalah puri atau 

istana, maka wujud rumah menyerupai istana.dapat 

dirasakan dari suatu karakter visual atau material.  

3. Combination: merupakan penggabungan intangible 

metaphors dan tangible metaphors dengan 

membandingkan suatu objek visual dengan yang lain 

yang mempunyai persamaan nilai konsep dengan 

objek visualnya. Metafora dapat dipakai sebagai acuan 

kreativitas perancangan secara konsep dan visual 

saling mengisi sebagai unsur-unsur awal dan 

visualisasi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Arsitektur metafora dipakai dalam perancangan ini 

karena pertama  dapat memenuhi fungsinya sebagai 

sarana pengkomunikasian kesan dan pesan berkaitan 

dengan bangunan dari sang perancang kepada masyarakat 

luas. Kedua, sifatnya lebih ekspresif sehingga bentukan 

bangunan dapat mengekspresikan ide arsitek terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga bangunan tersebut 

dapat memberikan pesan tentang perkembangan iptek. 

Pengumpulan data penunjang dilakukan dengan dua 

cara yaitu pertama studi lapangan yang merupakan data 

primer. Kegiatan yang dilakukan adalah survei ke lokasi 

tapak dengan melakukan pengukuran dan observasi pada 

tapak dan sekitar tapak., Kedua, studi literature yang 

merupakan data sekunder. Kegiatan yang dilakukan 

adalah pengumpulan data, jurnal dan laporan yang telah 

dipubikasi, serta regulasi terkait yang diantaranya RTRW 

Kota, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.  

Analisis pendekatan perancangan PP-IPTEK yang 

digunakan adalah : 

1. Analisis Fungsional 

Meliputi analisis jenis alat peraga, permainan 

edukatif, dan cara penyampaian materi; analisis 

pelaku aktivitas, analisis waktu aktivitas, analisis 

kebutuhan ruang, analisis besaran ruang. 

2. Analisis Spasial 

Meliputi organisasi ruang dan pengelompokkan 

ruang, tata massa bangunan, pola tata massa, pola 

sirkulasi. 

3. Analisis Geometri 

Meliputi analisis modul bangunan.  

4. Analisis Kontekstual 

Meliputi analisis penentuan lokasi, kriteria pemilihan 

tapak, analisis lokasi terpilih, analisis ukuran dan tata 

wilayah, analisis sirkulasi, analisis utilitas tapak, 

analisis pancaindera, analisis iklim, analisis vegetasi, 

analisis topografi, 

5. Analisis Enclosure 

Meliputi analisis arsitektural, analisis struktural, dan 

analisis utilitas. 

 

Elaborasi tema perancangan PP-IPTEK Lampung 

mengambil dari issue lingkungan yang berkaitan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada 

di lingkungan yang dicakup oleh PP-IPTEK Lampung 

yaitu Provinsi Lampung. Issue yang diambil adalah cita-

cita Provinsi Lampung untuk mandiri listrik di tahun 

2019. Dari issue yang diangkat maka bangunan dirancang 

dengan menggunakan tema: listrik. Pendekatan 

perancangan arsitektur (topik perancangan) yang dipakai 

adalah arsitektur metafora. Topik dan tema perancangan 

ini kemudian diaplikasikan pada: 

1. Tata ruang luar; dan 

2. Bentuk massa bangunan (denah dan fasad) 

 

Utilitas bangunan akan dirancang menyesuaikan 

dengan tema perancangan yaitu listrik. Bangunan 

didesain dengan mengaplikasikan photovoltaic system 

sebagai sumber energi listrik alternatif bangunan. 

Harapannya adalah bangunan dapat menjadi contoh 
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pemanfaatan sumber energi listrik selain listrik yang 

disuplai oleh PLN. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Sebuah rancangan dikatakan menggunakan 

pendekatan arsitektur metafora jika: 

1. Mencoba untuk mentransfer referensi dari satu 

subjek (konsep atau objek) ke objek lainnya. 

2. Mencoba melihat subjek (konsep atau objek) seolah-

olah itu adalah sesuatu yang lain 

3. Mengalihkan fokus pengawasan kita dari satu area 

konsentrasi atau dari satu penyelidikan ke pertanyaan 

lain (dengan harapan bahwa dengan perbandingan 

atau perluasan kita dapat menerangi subjek yang kita 

renungkan dengan cara baru. (Antoniades, 1990) 

Dalam perancangan PP-IPTEK Khusus Pembangkit 

Listrik ini, ketiga kriteria diatas dijadikan 

metode/panduan dalam merancang tapak dan bangunan. 

 

1. Perancangan Tapak 

 

Dalam perancangan PP-IPTEK Lampung ini, tapak 

merupakan salah satu elemen utama dalam perancangan 

karena dalam perancangan tapak menentukan pola 

sirkulasi  dan tata letak bangunan dalam tapak. Untuk 

menyesuaikan dengan tema perancangan yaitu listrik, 

serta pendekatan yang dipakai adalah arsitektur metafora, 

maka tapak (gambar 1) di desain dengan pola-pola yang 

menghubungkan bangunan ke seluruh sisi tapak. 

bangunan diibaratkan sumber energi listrik dengan pola-

pola jalur sirkulasi tersebut sebagai jaringan kabel listrik 

yang menjangkau ke seluruh sisi tapak yang diibaratkan 

sebagai setiap pelosok Provinsi Lampung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1  Perancangan tapak 

 

Dalam perancangan tapak PP-IPTEK Khusus 

Pembangkit Listrik, metode arsitektur metafora yang 

dipakai adalah dengan cara mencoba melihat subjek 

(konsep atau objek) seolah-olah itu adalah sesuatu yang 

lain yaitu pola sirkulasi sebagai jaringan listrik.  

 

2. Perancangan Denah 

 

Denah  bangunan utama PP-IPTEK Lampung di 

desain dengan menggunakan konsep listrik. Bentukan 

listrik yang bahkan hampir tidak memiliki wujud pasti 

dimetaforakan dengan cara mentransfer bentukan listrik 

menjadi bentukan lambang listrik yang telah dikenal oleh 

khalayak agar lebih mudah dipahami maksud 

bentukannya (gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Transfer bentuk listrik ke lambang listrik 

 

 

Metode arsitektur metafora yang dipakai dalam 

rancangan bentukan denah PP-IPTEK Lampung adalah 

mencoba untuk mentransfer referensi dari satu subjek 

(konsep atau objek) ke objek lainnya (displacement of 

concept). 

Bentukan lambang listrik  ditransformasikan ke dalam 

bentukan denah seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3 Bentukan denah yang menyerupai lambang 

listrik  

 

 

Pada denah terdapat bentukan lancip di ketiga sisi 

terluar bangunan, hal ini melambangkan sifat listrik yang 

akan menuju ke segala arah. Bentukan ini juga 

mengekspresikan bahwa manfaat energi listrik berhak 

dinikmati oleh seluruh kalangan, siapapun, dan 

dimanapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Ilustrasi konsep dalam denah. 

 

Metode metafora yang dipakai seperti yang ada pada 

(gambar 4) adalah dengan mengalihkan fokus 

pengawasan kita dari satu area konsentrasi atau dari satu 

penyelidikan ke pertanyaan lain (dengan harapan bahwa 

dengan perbandingan atau perluasan kita dapat menerangi 

subjek yang kita renungkan dengan cara baru. 

 

 

3. Perancangan Fasad 

 

Selain pada denah, bentukan listrik dipertegas pada 

fasad dengan menggunakan elemen-elemen pembentuk 

fasad seperti pada gambar berikut (lihat ilustrasi berwarna 

kuning). 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Fasad. 

 

 

Simbol listrik (gambar 5) melalui kilatannya  (lihat 

ilustrasi warna kuning) pada (sebagai) fasad bangunan 

adalah upaya untuk mentransferkan referensi dari satu 

subjek yang berupa konsep ke obyek lainnya berupa fasad 

dan material.   

 

 

4. Perancangan Utilitas 

 

Sebagai bangunan yang merepresentasikan cita-cita  

provinsi lampung untuk mandiri listrik, bangunan PP-

IPTEK ini memiliki photovoltaic system yaitu sistem 

yang memanfaatkan tenaga panas matahari untuk 

dikonversikan menjadi listrik dengan media sel surya. 

Pada bangunan ini sel surya dipasang di atap bangunan 

(gambar 6), agar dapat menangkap panas matahari secara 
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maksimal dan menghasilkan daya listrik seoptimal 

mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Pengaplikasian panel surya pada atap 

bangunan.  

 

 

Panas matahari yang ditangkap sel surya kemudian di 

konversikan menjadi listrik lalu disimpan di dalam baterai 

khusus penyimpan daya listrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Diagram pemanfaatan panel surya menjadi 

sumber energi listrik (sumber: aretepsltd.co.uk) 

 

 

Daya listrik yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan listrik gedung sehingga dapat 

mengurangi penggunaan listrik dari PLN atau genset. 

Namun, karena photovoltaic system bergantung pada 

sinar matahari maka tetap diperlukan genset sebagai 

sumber cadangan pembangkit listrik gedung jika listrik 

dari PLN padam dan daya listrik pada baterai photovoltaic 

habis. 

Berikut adalah perhitungan jumlah watt yang 

dihasilkan oleh panel surya yang terpasang pada atap PP-

IPTEK Lampung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Ukuran panel surya (sumber: 

indonesian.alibaba.com) 

 

 

Perhitungan jumlah panel surya adalah sebagai 

berikut, Luas = 307 m2; Luas 1 panel surya = 0,84162 m2 

dan jumlah panel surya = 307/ 0,84162 = 365 panel surya.  

Perhitungan jumlah watt yang didapatkan adalah 

sebagai berikut, misal 1 panel surya menghasilkan 100 

watt/jam dengan maksimal penyinaran 3 jam/hari, maka 

jumlah watt yang di dapatkan = 3 x 365 x 100 = 109500 

watt/jam.  

Dengan mengaplikasikan panel surya sebagai sumber 

energi alternatif  yaitu listrik yang bersumber dari panas 

matahari, maka bangunan PP-IPTEK dapat mengurangi 

beban listrik PLN dan menjadi contoh bangunan yang 

dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan 

energi alternatif sumber listrik. 
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Gambar 9 Hasil desain. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Pada perancangan ini arsitek memiliki peran untuk 

merancang sebuah wadah yang bukan hanya mewadahi 

memfasilitasi namun juga mencerminkan fungsi dan 

tujuan bangunan tersebut dibangun serta menerapkan 

contoh penggunaan teknologi penghasil energi listrik 

alternatif. Perancangan PP-IPTEK Khusus Pembangkit 

Listrik di Lampung mengambil tema dasar perancangan 

yaitu listrik.  

Tata ruang luar dan bentuk massa bangunan (denah 

dan fasad) mengimplementasikan topik/pendekatan 

arsitektur metafora. Pada atap bangunan terdapat 

photovoltaic system (menggunakan panel surya) yang 

menjadikan bangunan sebagai contoh bangunan yang 

mengimplementasikan sumber energi selain listrik dari 

PLN yaitu dengan memanfaatkan radiasi matahari sebagai 

sumber daya listrik alternatif.. Implementasi yang mudah 

dilihat dan dirasakan masyarakat terhadap bangunan 

tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi dari 

pesan yang ingin disampaikan melalui perancangan PP-

IPTEK Khusus Pembangkit Listrik.  Semua hal tersebut 

diterapkan tanpa mengurangi fungsi bangunan PP-

IPTEK. 

Bangunan PP-IPTEK Lampung diharapkan dapat 

merepresentasikan semangat cita-cita Provinsi Lampung 

untuk mandiri listrik serta menginspirasi masyarakat 

untuk memanfaatkan sumber energi listrik alternatif agar 

dapat secara mandiri menghasilkan listrik untuk 

keperluan sehari-hari. 

.  
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ABSTRAK: 

Sistem kehidupan manusia yang kian berkembang dari waktu ke waktu telah menyebabkan penurunan kualitas 

lingkungan hidup suatu daerah khususnya daerah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti Hutan Kota yang 

sedianya berperan sebagai sarana konservasi lingkungan dan ruang publik yang mewadahi interaksi masyarakat belum 

mampu memenuhi hakikat dan kodratnya. Sehingga, pengadaan fasilitator berupa balai penelitian dan konservasi 

tumbuhan yang bersifat ek-situ atau Arboretum sangat diperlukan demi menunjang terciptanya stabilitas lingkungan. 

Balai Penelitian dan Konservasi Tumbuhan (Arboretum) sebagai pusat konservasi biodiversity berbagai spesies tanaman 

diharapkan mampu berperan sebagai penyeimbang lingkungan hidup sekaligus membangun kedekatan manusia dengan 

alam. Melalui pendekatan biophilia yang menekankan pada afiliasi dan hubungan timbal-balik antara manusia dan alam, 

Balai Penelitian dan Konservasi Tumbuhan dirancang dengan memperhatikan aspek keterkaitan antara lahan, bentuk 

bangunan dan sistem bangunan serta menghadirkan unsur-unsur alam pada setiap komponen sebagai komponen utama. 

 

Kata kunci: alam, biofilia, konservasi, lingkungan, penelitian 

 

ABSTRACT: 

 The development of life systems has decreased the enviromental quality of an area especially the urban. Green space 

like urban forest that served the interaction of community is still relatively small and has not been able to meet the urban 

forest fulfillment standard as the means of environmental conservation. So that, it is important to do further management 

of urban area with the facilitators in the form of research centers and conservation of plants that are ex-situ or known as 

Arboretum which is capable to maintan the balance of environmental quality. The plant conservation and research center 

(Arboretum) as a center of biodiversity conservation of various plant species is expected to play a role as the facilitator 

in environmental balancing as well as build the chemistry between human and nature. Through biophilia methods which 

focused on nature affiliation and feed back between human and nature, the plant conservation and research center 

(Arboretum) is designed with consideration to the aspects of relationship between land, building form and building system 

and also presenting the natural elements of each component as the main component. 

 

Keyword: nature, biophilia, conservation, environment, research 

 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Semakin kompleksnya permasalahan ekosistem 

perkotaan telah mendorong adanya upaya-upaya dalam 

mereduksi dampak negatif pembangunan fisik dan 

ekonomi perkotaan, salah satunya melalui revitalisasi 

ekosistem perkotaan dengan pembangunan dan 

pengembangan hutan kota yang sejak tahun 2002 telah 

memiliki kekuatan hukum dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002. Hutan kota sebagai 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan dalam menjaga 

keseimbangan kualitas lingkungan hidup, salah satunya 

sebagai paru-paru kota penghasil oksigen (O2) dan 

penyerap karbon (CO2). Namun pada kenyataannya, 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Sumatera Selatan, pemenuhan hutan kota di Kota 

Palembang belum mampu memenuhi standar kebutuhan 

hutan kota. Kota Palembang baru memenuhi kebutuhan 

hutan kota sebesar 8% dari total luas Kota Palembang, 

yakni 368.51 dari total luas 40.051 Ha. Sedangkan 
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berdasarkan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang 

Pemanfaatan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di 

Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

perkotaan  paling rendah 30% dari luasan kota. Terlebih, 

keberadaan hutan kota di Palembang belum mampu 

memenuhi fungsi dan kodrat hutan kota sebagai sarana 

konservasi lingkungan. Menilik kondisi tersebut, 

Pemerintah Kota Palembang melalui Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2012, telah mencanangkan program 

perluasan hutan kota dengan target pengembangan di 

Kawasan Gandus seluas 20 hektar. Sebagai upaya dalam 

pemeliharaan dan pengembangan hutan kota, diperlukan 

adanya fasilitator berupa sarana penunjang yang mampu 

mendukung fungsi-fungsi terkait dalam pengembangan 

hutan kota. Salah satunya adalah pengadaan balai 

penelitian dan konservasi tumbuhan yang bersifat ek-situ 

atau dikenal dengan Arboretum. 

Perencanaan dan Perancangan Balai Penelitian dan 

Konservasi Tumbuhan (Arboretum) di Kawasan Gandus 

yang merupakan pusat konservasi biodiversity berbagai 

spesies tanaman yang mampu mewadahi aktivitas 

penelitian, sarana studi dan pengetahuan diharapkan 

mampu berperan sebagai stabilitator dalam menunjang 

pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota serta dapat 

mengembalikan hakikat dan kodrat hutan kota sebagai 

penyeimbang lingkungan hidup dan membangun afinitas 

manusia dengan alam agar tercipta kesadaran untuk 

menghargai lingkungan. Sebagai fasilitator yang berperan 

mewujudkan afiliasi yang baik antara manusia dan alam, 

perancangan bangunan dibuat dengan mengedepankan 

alam sebagai komponen utama. Alam berperan sebagai 

acuan dan titik pijak dalam mewujudkan setiap desain 

ruang dan bangunan, sehingga bangunan yang hadir dapat 

menjadi arsitektur yang hidup dan tumbuh bersama 

dengan alam dan menjadi bagian dari alam. Perancangan 

Balai Penelitian dan Konservasi Tumbuhan ini juga dapat 

menjadi penghubung dan perantara antara manusia dan 

alam. Dalam mewujudkan hal tersebut, metode desain 

yang digunakan adalah metode Biophilia. 

Biophilia merupakan metode desain yang 

menerjemahlan pemahaman afinitas manusia yang 

melekat untuk berafiliasi dengan sistem alam. Metode 

Biophilia yang pertama kali dikemukakan oleh Edward O. 

Wilson memiliki arti “the love of nature” atau kecintaan 

terhadap alam. Biofilia menekankan pada interaksi dan 

respon-respon positif manusia terhadap habitat tertentu, 

aktivitas atau objek alam di sekitar mereka (Heerwagen 

2009 dalam Dias 2015). Biofilia menyiratkan bahwa 

manusia memiliki kebutuhan biologis dan koneksi dengan 

alam pada tingkat fisik, mental, dan sosial (Meadow 2004 

dalam Dias 2015). Penekanan studi biophilia terfokus 

pada pola perilaku dan adaptasi manusia terhadap alam 

yang saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat 

menciptakan suatu ekosistem yang padu. Melalui prinsip-

prinsip biophilia, pengguna akan diarahkan ke ruang-

ruang yang berafiliasi positif dan memaksimalkan 

interaksi antara manusia dan alam melalui konfigurasi 

ruang dan bentuk. 

Desain bangunan dengan prinsip biophilia lebih 

menekankan pada koneksi visual ke alam, pemanfaatan 

elemen-elemen alam positif yang dapat dijadikan potensi 

dan efisiensi energi melalui pengaturan pencahayaan 

alami dan kondisi thermal dalam bangunan serta sistem 

bangunan. Metode biofilia merupakan salah satu inovasi 

dalam mewujudkan desain yang ramah lingkungan, hemat 

energi dengan tetap memperhatikan kontak antara 

manusia dan alam di dalam bangunan ataupun lansekap. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah merancang bangunan penelitian dan 

konservasi yang menghubungkan alam dengan manusia 

(connect to nature) serta memiliki prinsip konservasi 

energi yang diwujudkan melalui bentuk dan sistem 

bangunan? 

 

1.3 Tujuan 

Mewujudkan fasilitator bersifat arsitektural yang 

mampu membenahi fungsi dan hakikat hutan kota 

sekaligus membangun kedekatan atau afiliasi antara 

manusia dengan alam agar tercipta kesadaran lingkungan 

dan menghargai alam. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Penyelesaian masalah dibatasi pada: 

a. Merencanakan dan merancangan Balai Penelitian 

dan Konservasi Tumbuhan (Arboretum) sebagai 

kawasan yang fungsi bangunannya tercitra dari 

tampilan fisik kawasan serta penatan ruang baik 

tata ruang dalam maupun tata ruang luar 

berdasarkan fungsi kegiatan. 

b. Kegiatan yang dibahas mencakup kegiatan utama 

yang menjadi inti perencanaan Arboretum yakni 

kegiatan konservasi, riset/penelitian, edukasi, 

rekreatif dan kegiatan penunjang yang 

menyokong pengadaan perencanaan Arboretum. 

c. Lingkup pembahasan utama ditekankan pada 

permasalahan arsitektural. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Proyek 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara 

filosofi Arboretum terdiri dari kata “arbor” yang berarti 

pohon dan “retum” yang berarti tempat atau ruang. 

Arboretum adalah tempat mengoleksi dan melestarikan 
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spesies tumbuhan yang juga berperan sebagai balai atau 

tempat penelitian dan pendidikan berbasis botani dan 

hortikultural dan area rekreasi publik sebagai sarana 

pengenalan tumbuhan dan meningkatkan kesadaran 

mengenai lingkungan.  

 

2.2 Klasifikasi Tanaman pada Arboretum 

Pengaturan penanaman tanaman koleksi didalam 

kebun koleksi tanaman seperti arboretum dikelompokkan 

menurut kekerabatan pohon maupun manfaat tanaman. 

Jenis-jenis tumbuhan dikelompokkan menjadi dua 

kelompok besar, yaitu jenis pohon pelindung dan tanaman 

hias. 

a. Pohon Pelindung 

Pohon pelindung dibutuhkan untuk penghijauan 

kota, terutama untuk hutan kota, jalur hijau daerah 

pinggiran sungai dan taman-taman kota. Menurut 

Nazaruddin (1994) pohon pelindung memiliki 

syarat yakni berbatang besar dan tinggi, berfungsi 

sebagai penyerap polusi, berfungsi sebagai 

peneduh jalan. 

b. Tanaman Hias 

Tanaman hias adalah segala jenis tanaman yang 

memiliki nilai estetik atau artistik. Pemilihan jenis 

tanaman hias didasarkan pada faktor tanaman 

seperti tidak membutuhkan perawatan yang rumit, 

tahan terhadap suhu dan tahan terhadap gangguan 

fisik. 

 

2.3 Jenis dan Fungsi Kegiatan pada Arboretum 

Kegiatan yang ada pada Arboretum terbagi menjadi 

beberapa jenis berdasarkan fungsi, antara lain: 

a. Kegiatan Konservasi 

Kegiatan konservasi termasuk kedalam jenis 

konservasi ek-situ, yakni upaya pelestarian yang 

dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain 

yang cocok dengan perkembangan biota atau 

tumbuhan. 

b. Kegiatan Penelitian dan Pendidikan 

Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan 

mengidentifikasi spesies tanaman baru atau 

tanaman endemik. Kegiatan penelitian ini juga 

sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan 

spesies baru, misalnya penelitian kloning jaringan 

tumbuhan. 

c. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi terdiri dari kegiatan 

pembibitan atau persiapan awal, kegiatan 

penanaman dan kegiatan panen. 

d. Kegiatan Rekreatif 

Merupakan kegiatan yang difokuskan untuk 

publik sebagai wadah interaksi sosial dan 

berfungsi untuk meningkatkan kesadaran tentang 

pelestarian lingkungan. 

e. Kegiatan Adinistrasi 

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

kepengurusan dan pengelolaan administrasi pada 

Arboretum. 

 

2.4 Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan pada Arboretum  terdiri dari pengelola 

utama dan staff administrasi, horticulturist dan pengelola 

kebun, ilmuwan (scientist), kurator, pengelola kegiatab 

edukasi dan pengunjung Arboretum. 

 

2.5 Fasilitas pada Arboretum 

Fasilitas pada Arboretum terbagi menjadi fasilitas 

utama, fasilitas administrasi dan fasilitas penunjang. 

Fasilitas ini terdiri dari fasilitas konservasi, fasilitas 

riset/penelitian, fasilitas edukatif, dan fasilitas rekreatif. 

Fasilitas utama meliputi balai penelitian atau 

laboratorium, rumah kaca (greenhouse), galeri herbarium, 

kebun koleksi, Visitor Centre, ruang kelas dan workshop 

tanaman. 

 

2.6 Lokasi Perancangan 

Lokasi pengembangan proyek berada di Pulau Karto, 

Kelurahan Pulokerto dengan batas-batas tapak yakni, 

sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pulokerto 

(Sungai Musi), sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai 

Musi, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan 

Pulokerto (lahan kosong dan persawahan), dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Sungai Musi. Luas tapak usulan 

adalah 9,2 Ha. 

 

2.7 Definisi Arsitektur Biofilia 

Arsitektur biofilia merupakan salah satu metode 

pendekatan yang menekankan pada ketertarikan atau 

ketergantungan secara ilmiah antara manusia dengan alam 

natural. Istilah “biophilia” dikemukakan oleh pakar 

biologi Universitas Harvard, E.O Wilson pada tahun 

1984. Konsep arsitektur biofilia merupakan kristalisasi 

dari tiga prinsip arsitektur hijau, yakni “respect for users, 

respect for sites dan energy eficiency” (Priatman, 2012). 

Metode biofilia memiliki prinsip-prinsip pola 

perancangan, antara lain Visual Connection to Nature, 

Non Visual Connection to Nature, Dynamic and Diffuse 

Light, Thermal and Airflow Variability, Material 

Connection with Nature, Connection with Natural System 

dan Biomorphic form and patterns (Browning, 2014).  

Penekanan studi biofilia terfokus pada pola perilaku dan 

adaptasi manusia terhadap alam yang saling berkaitan 

satu sama lain sehingga dapat menciptakan suatu 

ekosistem yang padu. 
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BAB III METODE DAN PERANCANGAN ARSITEK-

TUR 

 

3.1 Pengumpulan Data Penunjang Perancangan 

Metode dalam pengumpulan data penunjang 

perancangan terdiri dari data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 

Data primer merupakan proses pengumpulan 

data secara langsung. Data yang didapat berupa 

data lapangan, observasi mengenai kondisi dan 

potensi tapak serta studi banding mengenai objek 

perancangan. 

1. Observasi Lapangan 

Merupakan survey lapangan secara 

langsung terkait lokasi tapak perancangan 

atay studi lapangan objek sejenis. Observasi 

lokasi tapak dilakukan dengan 

mengidentifikasi karakter dan potensi yang 

terdapat pada lahan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap bangunan. 

2. Dokumentasi Lapangan 

Merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara mengambil gambar dari objek 

yang diteliti. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau informasi yang 

tidak berkaitan secara langsung dengan 

perancangan tetapi sangat mendukung program 

perancangan. Data sekunder meliputi studi 

literatur dan studi banding untuk mendapatkan 

data terkait. 

1. Studi literatur 

Merupakan metode pengumpulan data 

dengan menggunakan buku-buku atau 

literatur sebagai sumber referensi yang 

berkaitan dengan permasalahan 

perancangan yang dibahas. Data yang 

diperoleh dari studi literatur baik dari teori, 

pendapat ahli, peraturan dan kebijakan 

pemerintah menjadi dasar perencanaan. 

2. Studi banding 

Studi banding dilakukan untuk 

mendapatkan data terkait dengan objek dan 

tema perancangan. Studi ini dilakukan 

sebagai acuan penerapan perancangan objek 

pada bangunan yang telah ada. 

 

3.2   Analisa Pendekatan Perancangan 

Proses analisa pendekatan perancangan merupakan 

tahapan kegiatan yang terdiri dari rangkaian kajian yang 

mengacu pada 7 pendekatan dasar dalam perancangan 

arsitektur yakni fungsi ruang, lokasi ruang, wujud ruang, 

batasan ruang, urutan ruang, aturan ruang dan tata ruang. 

(Zahnd dalam buku Pendekatan dalam Perancangan 

Arsitektur, 2009). Pendekatan yang diterapkan adalah 

lokasi ruang dengan prinsip ruang sebagai program dan 

ruang sebagai visualisasi. Ruang sebagai program 

berkaitan dengan lokasi tapak bangunan yang akan 

didirikan sehingga tercipta kesinambungan antara 

bangunan dan lingkungan sekitarnya. Ruang sebagai 

visualisasi berkaitan dengan batasan ruang. Salah satu 

penekanan batasan ruang pada bangunan yakni dengan 

adanya koneksi visual yang terbentuk dari penataan ruang 

dalam yang terhubung dengan visual area konservasi 

sebagai ruang luar. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam proses transformasi konsep, Balai Penelitian 

dan Konservasi Tumbuhan (Arboretum) menerapkan 

prinsip dan pola perancangan Biophilia dari segi konsep 

arsitektural bangunan, tapak serta sistem bangunan. 

Sebagai bangunan yang berpijak dengan alam sebagai 

elemen utama, biofilia sebagai tema perancangan akan 

memberikan respon-respon positif terhadap 

kesinambungan pengguna, bangunan dan alam. 

 

4.1 Konsep Arsitektural 

a. Bentuk dan Gubahan Massa 

Bentuk utama massa bangunan pada Arboretum 

berasal dari pola-pola geometris yang berasal 

dari alam, salah satunya adalah segienam atau 

heksagon. Bentuk heksagonal merupaka 

geomteri yang stabil dengan sisi perimeter 

efisien. Segienam atau heksagon yang ada di 

alam seringkali membentuk sebuah ikatan yang 

seolah merepresentasikan hubungan yang ada di 

alam. 

 

 

 

Gambar 1. Pola Geometri Heksagon di Alam 
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Gambar 2. Transformasi Konsep Bentuk Bangunan 

 

Pola massa awal dengan heksagon yang saling 

bersinggungan membentuk ikatan dipotong pada bagian 

sisi ujung (edges) sehingga memberikan bentuk “sulur-

sulur” yang menjorok keluar. Sulur-sulur heksagon ini  

bertujuan agar ruang luar bangunan dapat 

dimaksimalkan dan seolah-olah masuk ke dalam 

bangunan sebagai frame. Pola ini menerapkan prinsip 

perancangan dari biofilia , yakni Visual Connection with 

Nature. 

 

Gambar 3. Frame Ruang Luar Bangunan 

 

Gambar 4. Void dalam Bangunan 

 

Bagian tengah massa dicoak dan dialihkan menjadi 

void tanaman dalam bangunan sebagai elemen passive 

cooling dan penghawaan alami sekaligus sebagai koneksi 

visual bagi pengguna dalam bangunan sesuai prinsip 

Connection with Natural System dan Thermal and Airflow 

Variability. 

 

b. Fasad Bangunan 

Bangunan menerapkan prinsip material connection 

with nature sehingga penggunaan bahan-bahan material 

yang berasal dari alam lebih ditekankan. Pada bagian 

fasad bangunan, terdapat sun-shading vertikal dengan 

penggunaan kayu daur ulang yang berasal dari arboretum 

sebagai material utama. Sun shading ini selain berperan 

untuk memfilter cahaya matahari juga sebagai elemen 

estetika pada fasad bangunan. Selain itu pada beberapa 

sisi dinding dikombinasikan dengan material hempcrete 

yang berasal dari serat tanaman hemp (bagian inti kayu) 

yang dicampur dengan air dan ekstrak lime sebagai 

upaya pemanfaatan material daur ulang. 

Gambar 5. Fasad Bangunan 

 

Penggunaan vertical garden dan panel plat besi 

berpori (panel perforated steel) untuk memaksimalkan 

sirkulasi udara yang masuk ke dalam bangunan dan 

sebagai passive cooling. Hal ini menerapkan strategi 

desain biophilia, yakni connection with natural system. 

Gambar 6. Penerapan Material Connection with Nature 

dan Connection to Natural System 

Bagian tengah dicoak dan 

dialihkan menjadi void dalam 

bangunan 
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Material bata putih digunakan sebagai struktur 

dinding bangunan karena dapat menyerap panas dengan 

baik sehingga konduktivitas thermal dalam bangunan 

dapat terkontrol. Penggunaan double glazing insulation 

pada bagian bukaan juga sebagai upaya untuk 

mengkonversi energi dalam bangunan. Double glazing 

akan memfilter cahaya matahari yang masuk kedalam 

bangunan dengan membiaskan lalu memantulkan 

setengahnya. 

Bagian fasad juga menerapkan bukaan-bukaan yang 

lebar terlebih pada ruang-ruang yang memiliki intensias 

tinggi. Bukaan lebar ini bertujuan untuk “memasukkan” 

elemen ruang luar ke dalam bangunan, sehingga seolah-

olah ruang luar dan ruang adalah satu kesatuan. Hal ini 

juga untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dan 

alam sekitar. 

Gambar 7. Bukaan dan Vegetasi Ruang Luar 

Gambar 8. Penggunaan Skylight dengan prinsip Dynamic 

and Diffuse Light 

 

Skylight pada atap bangunan akan meneruskan 

cahaya matahari kedalam sehingga dapat 

memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruang. 

Penggunaan skylight ini juga sebagai upaya 

mengkonservasi energi dalam bangunan sehingga 

penggunaan energi dapat diminimalisir. Skylight pada 

atap ini juga berperan sebagai penutup pada bagian void-

void tanaman dalam bangunan. 

 

Gambar 9. Cerobong Matahari (Solar Chimney) pada 

Atap 

 

4.2 Konsep Tapak 

Tapak seluas ± 9,2 Ha terbagi menjadi beberapa 

zona, antara lain zona entrance dan taman kupu-kupu, 

zona tanaman perdu berukuran sedang, zona perdu 

tanaman keras, zona tanaman herbal, kebuh buah, serta 

zona hortikultura. 

Gambar 10. Blockplan Kawasan 

Gambar 11. Zonasi Kawasan Arboretum 

 

Zona pada arboretum terbagi menjadi zona tanaman 

biodiversity, zona pengelolaan dan pembudidayaan 

tanaman meliputi balai penelitian dan konservasi serta 

zona pemeliharaan tanaman konservasi meliputi 

greenhouse dan area hortikultura. 

Area bangunan penelitian dan konservasi berada 

pada tengah kawasan sebagai inti, dengan zona tanaman 

yang mengelilingi sehingga saling terhubung dan 

terintegrasi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk 

memaksimalkan hubungan timbal balik antara alam dan 

lingkungan alami dengan lingkungan terbangun. 

a. Elemen Biophilia pada Tapak 
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Gambar 12. Integrasi pada Kawasan Arboretum 

 

Zona tanaman biodiversity yang mengelilingi balai 

penelitian dan konservasi memberikan respon positif dan 

meningkatkan hubungan atau afinitas antara pengguna 

dan alam. Alam sebagai habitat asli dan bangunan yang 

tumbuh bersama alam sehingga dapat saling terintegrasi. 

Penanaman pola-pola vegetasi tanaman dibuat 

dengan bentuk yang dinamis dan organik menyerupai 

pola geometris alam. Pada perancangan lansekap 

Arboretum, pola penanaman vegetasi diadaptasi dari 

bentukan daun. Pola seperti ini menciptakan kesan 

menyatu dengan tumbuhan disekitarnya. 

Gambar 13. Pola Daun 

Gambar 14. Pola Penanaman Vegetasi dari Bentukan 

Daun 

 

Bentukan pola penanaman vegetasi tanaman yang 

diadaptasi dari alam ini merupakan salah satu prinsip 

perancangan biophilia yakni Biomorphic form and 

pattern. 

Pengelolaan tapak berdasarkan prinsip biophilia 

berupaya untuk membangkitkan kembali hubungan antara 

manusia dengan alam melalui ikatan emosional. Sehingga 

perancangan elemen-elemen lansekap selain 

memperhatikan keterkaitan antara lahan dan bangunan 

juga dapat menghadirkan suasana yang ‘ramah’ melalui 

eksplorasi alam. 

Gambar 15. Taman Kupu-Kupu 

 

Pengadaan taman kupu-kupu yang terletak pada 

bagian entrance kawasan menjadi point of interest bagi 

kawasan. Tidak hanya berperan sebagai estetika kawasan, 

tetapi juga menjadi wadah bagi spesies tanaman dan satwa 

untuk hidup dan berkembang biak. Adanya taman kupu-

kupu ini juga dapat meningkatkan afinitas antara manusia, 

hewan dan tumbuhan. Pada area taman kupu-kupu juga 

terdapat area plaza atau public space sehingga 

memungkinkan interaksi dengan alam terjalin dengan 

baik. 

Gambar 16. Public Space Taman Kupu-Kupu 

 

Penerapan prinsip Visual Connection to Nature juga 

terdapat pada desain public space yang berada di tengah 

kawasan. Public space dibuat dengan menghadap kanal 

sehingga visual alam dieksplorasi secara maksimal. Hal 

ini juga termasuk penerapan prinsip Presence of Water. 

 

 

 

 

Bagan integrasi dan timbal balik 

dengan alam 
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Gambar 17. Plaza dan Public Space 

 

Pedestrian Connector Bridge selain sebagai 

penghubung antar massa juga sebagai ruang kumpul 

(gathering space) bagi pengguna. Pada pedestrian 

connector bridge ini juga koneksi visual ke seluruh 

kawasan Arboretum dapat dimaksimalkan. 

Gambar 18. Zona Kawasan Arboretum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Perspektif Kawasan Arboretum 

BAB V KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisa dan hasil pembahasan diatas 

disimpulkan bahwa Balai Penelitian dan Konservasi 

Tumbuhan (Arboretum) sebagai fasilitator penunjang 

hakikat hutan kota bertujuan untuk meningkatkan kembali 

afinitas antara pengguna dan alam melalui metode 

biophilia. Desain rancangan dengan prinsip biophilia 

menghasilkan ruang-ruang yang berafiliasi positif dengan 

alam. 
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ABSTRAK: Bangunan limas merupakan tipologi  bangunan tradisional Sumatera Selatan. Saat ini masih banyak 

ditemui di permukiman lama di tepian Sungai Musi Kota Palembang. Sebagai bangunan lama yang bertahan hingga saat 

ini, bangunan limas mengalami penyesuaian layout disain sesuai dengan kegiatan penghuni saat ini. Studi ini bertujuan 

mengelaborasi perubahan layout disain yang dipengaruhi oleh cara hidup  penghuni rumah Limas pada masa sekarang. 

Metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan pengamatan terhadap lima rumah limas yang masih dihuni. 

Wawancara kepada penghuni juga dilakukan untuk melengkapi hasil pengamatan.  Aspek yang diamati adalah layout 

denah, fungsi dan peruntukan ruang serta letak akses ke bangunan. Hasil dari pengamatan dibandingkan dengan disain 

rumah Limas asli untuk mendapatkan perubahan layout beserta penyebabnya. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 

perubahan layout denah rumah limas terjadi berupa fisik ruang, jumlah dan jenis ruang, peruntukan ruang, akses dan 

dimensi ruang. Studi ini menyimpulkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan kegiatan ekonomi, perilaku 

dan jumlah anggota keluarga yang membentuk tuntutan baru pada disain layout rumah Limas.   

 

 

Kata Kunci: limas, layout disain, perilaku penghuni  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Bangunan limas adalah salah satu tipologi bangunan 

lama di kota Palembang yang kerap diidentikkan dengan 

identitas daerah Sumatera Selatan. Bangunan limas 

memiliki struktur panggung dan umumnya memiliki umur 

diatas 100 tahun. Bangunan limas saat ini keberadaannya 

mengalami tantangan akibat perubahan sosial budaya 

penghuninya. Perubahan sosial budaya tersebut meliputi 

perubahan gaya hidup masyarakat berkegiatan yang 

berbeda dibanding penghuni rumah saat bangunan limas 

dibangun. Perubahan tidak dapat dihindari baik dari segi 

tata ruang maupun fisik bangunan. Kenyataannya, 

bangunan limas masih eksis melayani kegiatan 

penghuninya dalam konteks masa sekarang. Studi ini 

menduga penghuni rumah limas saat ini cenderung 

merubah rumah limas, baik pada tata ruang maupun fisik 

bangunan. Perubahan tersebut jika tidak disikapi maka 

akan mengurangi keotentikan disain bangunan limas. 

Makalah ini bertujuan untuk mengelaborasi perubahan 

layout disain yang dipengaruhi oleh cara hidup  penghuni 

rumah limas pada masa sekarang. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dilakukan pengamatan perilaku penghuni dengan 

kegiatannya dalam konteks sekarang dan menemukenali 

perubahan yang dilakukan terhadap disain rumah Limas 

dari segi  penataan ruang.  

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi terhadap 

upaya pelestarian bangunan limas yang merupakan 

kekayaan arsitektur di Palembang. Perubahan perilaku 

penghuni mempengaruhi perubahan struktur bangunan, 

tata ruang dan fisik bangunan. Perubahan tata ruang baik 

yang di dalam rumah maupun di bawah struktur 

panggungnya dapat mempengaruhi fasade rumah limas 

yang juga berpengaruh pada keotentikan arsitektur 

tradisional limas 

 

TATA RUANG RUMAH LIMAS  

 

Bangunan Limas dapat dikategorikan sebagai 

arsitektur vernacular dan arsitektur tradisional. Kedua 

istilah ini berakar pada hal yang sama, namun arsitektur 

vernacular lebih menekankan pada metode konstruksi 

lokal dengan sumber daya lokal untuk menghasilkan 

karya arsitektur yang orisinal lokal sebagai refleksi dari 

budaya, sejarah dan lingkungan tempat suatu bangunan 

bertempat. Jika arsitektur vernacular itu diakui dan 

keberadaannya teruji dalam jangka waktu yang lama 

maka ia menjadi arsitektur tradisional. Arsitektur 

vernacular lebih menekankan sebagai pengetahuan dari 

kejeniusan masyarakat dimana proses pembangunannya 

lebih penting dari produk bangunannya. (Suharjanto, 

2011).  
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Rumah Limas Palembang merupakan rumah 

tradisional yang diidentikan sebagai salah satu identitas 

Provinsi Sematera Selatan. Rumah ini dalam aksen lokal 

biasa disebut dengan rumah Bari (baca: Bahi). Bangunan 

rumah ini umumnya berupa rumah panjang mencapai 

hingga lebih dari 30 meter. Secara fisik, bangunan limas 

berstruktur panggung, memiliki atap limas seperti 

piramida terpenggal, berdinding kayu, memiliki 

perbedaan tinggi lantai yang disebut dengan kijing 

(keejeng) dan untuk beberapa rumah memiliki ornamen 

(Pebi, 2009 dalam Triyuli, Yona dan Juliantina, 2013) 

Rumah limas memiliki fungsi sebagai hunian. 

Peruntukannya untuk satu keluarga. Tata ruang relatif 

simetris antara bagian kiri dan kanan rumah. Terdapat tiga 

zona, yaitu zona publik, semi privat, privat dan servis. 

Tata ruang rumah limas dimulai dengan area depan teras 

yang memiliki split level terendah (bengkilas bawah), 

ruang kekijing (bengkilas tengah dan atas) dan ruang 

jogan. Ketiganya berfungsi sebagai area public untuk 

tamu. Area publik dimulai dari ruang teras yang memiliki 

elemen vertikal transparan pembatas ruang luar rumah 

dengan ruang teras yang terdiri dari bilahan papan kecil 

disusun seperti pagar, sehingga disebut ruang pagar 

tenggalong. Setelah ruang teras yang berpagar 

tenggalong, terdapat ruang jigan dan ruang kekijing atau 

bengkilas. Ruang jogan berfungsi sebagai tempat kerja 

atau tempat menginapnya tamu. Di ruang bengkilas ini 

terdapat kekijing yang merupakan split level setinggi 15-

40cm. Pada masa dahulu, ruangan ini dipakai sebagai 

tempat pusat kegiatan acara. Split level sebagai indikasi 

tempat duduk tamu sesuai strata sosialnya. Level tertinggi 

adalah ruang bengkilas atas yang merupakan tempat 

duduk tamu yang berstrata sosial tinggi seperti ulama dan 

bangsawan (Amiwarti, 2016). 
Pada level tertinggi terhubung zona publik dan 

privat. Ruang bengkilas dan gegajah terhubung dengan 

area  privat dengan pintu berada di tengah ruangan.  Sisi 

kanan dan kiri pintu ini merupakan pusat perhatian 

ruangan utama karena terdapat dua lemari built in sebagai 

showcase koleksi anti dan bersejarah milik tuan rumah. 

Pada sisi inilah terdapat banyak ukiran, baik di panel 

ventilasi di atas pintu dan lemari buit in. Di balik pintu  ini 

terdapat area privat yaitu kamar atau pangkeng atau 

pangkeng di sisi kanan dan kiri. Masing-masing pangkeng 

terhubung dengan selasar yang juga merupakan area 

penghubung ke bagian belakang rumah seperti ruang 

keluarga yang bersifat semi privat dan ruang cuci atau 

dapur (garang/pawon/pelimpasan) dan ruang toilet (ruang 

beraes/berias) sebagai area servis.  
Dari jenis ruang yang ada, terlihat jelas bahwa fungsi 

utama bangunan limas adalah sebagai hunian. Kegiatan 

penghuni saat bangunan limas didirikan (rata-rata lebih 

dari 100 tahun yang lalu) adalah kegiatan menghuni, 

seperti bertempat tinggal, tidur, bertamu dan mengadakan 

acara keluarga. Dari setting tata ruang, terlihat bahwa 

akses masuk rumah terdapat dua cara, yaitu melalui depan 

dan belakang. Beberapa rumah limas memiliki akses di 

belakang untuk mencapai perahu yang ditambatkan di 

bawah rumah yaitu di garang/pawon. Ruang kekijing atau 

bengkilas merupakan ruang public yang bersifat fleksible 

dalam penghuniannya. Sehari-hari, ruang ini berfungsi 

sebagai ruang tamu. Di saat ada acara tertentu, maka 

ruang kekijing ini menjadi tempat duduk seluruh tamu 

undangan. Gambar berikut menunjukkan tata ruang 

Limas.  
 

 
 

Gambar 1. Tata ruang rumah limas  

 

Selain tata ruangnya yang khas, keunikan rumah limas 

juga terlihat pada kompleksitas ukirannya. Nugroho dan 

Anwar (2016) menyatakan bahwa motif ukiran limas 

didominasi oleh motif floral dan untuk beberapa rumah 

memiliki ukiran huruf arab berlafadz Allah dan 

Muhammad saw. Studi mereka juga membandingkan 

kompleksitas motif ukiran antara dua rumah limas yang 

memiliki perbedaan usia kurang lebih 100 tahun. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa kompleksitas ukiran 

sebuah rumah limas lebih ditentukan oleh trend ukiran 

saat dibangun, bukan pada usia bangunan.  

Ukiran pada rumah Limas umumnya terletak pada 

pagar tenggalong, kusen jendela dan pintu, dan pada 

lemari built in di ruang bengkilas atas. Pusat perhatian 

pada rumah limas adalah ukiran diatas pintu antara 

bengkilas atas dan gegajah. Pada bagian ini umumnya 

terdapat ukiran yang berjenis terawang atau transaparan 
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sehingga berfungsi sebagai lubang ventilasi. Nugroho dan 

Anwar (2015).  

 

PERILAKU PENGHUNI DAN PENGARUHNYA 

PADA FISIK BANGUNAN   

 

Perilaku penghuni merupakan aspek penting dalam 

mencapai disain bangunan yang optimal. Perilaku 

penghuni menentukan kinerja kenyamanan fisik 

bangunan melalui cara mereka beraktivitas dan 

menggunakan ruang dalam bangunan. Penghuni memiliki 

kemampuan mengontrol penghunian ruang dalam 

bangunan untuk meningkatkan kinerja ruang dalam 

seperti suhu, kualitas udara pencahayaan bahkan 

kebisingan.  (Hoes, Hensen, Loomans, De Vries, & 

Bourgeois, 2009). Kemampuan penghuni dalam 

mengontrol penghunian ruang menyebabkan perilaku 

penghuni menjadi aspek penentu disain bangunan yang 

memberikan kenyamanan yang optimal, baik dari segi 

tatanan ruang hingga penggunaan energi (Yu, Fung, 

Haghighat, Yoshino, & Morofsky, 2011) 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan 

analisa deskriptif. Pada tahap pertama penelitian 

dilakukan pengukuran dimensi rumah limas dan ruang-

ruang yang ada. Pada tahap kedua dilakukan dengan 

wawancara mendalam kepada penghuni rumah Limas. 

Pada tahap ini digali pertimbangan dan perubahan yang 

terjadi pada bangunan Limas yang dihuni oleh 

narasumber. Berkaitan dengan maksud dan tujuan, 

penelitian ini akan menyasar pada target area lima 

bangunan limas di Kota Palembang yang berusia minimal 

100 tahun dan masih dipakai untuk kegiatan sehari-hari. 

Untuk wawancara mendalam, penelitian ini akan 

menyasar pada lima narasumber yang  merupakan 

penghuni rumah limas dan berusia diatas 18 tahun (atau) 

pernah tinggal di rumah limas minimal 10 tahun.  

Hasil dari kedua tahap yang disebutkan tadi akan 

dibandingkan dengan disain asli rumah limas untuk 

melihat bagaimana kemampuan bangunan limas 

mengakomodasi perilaku penghuni saat ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tatanan ruang rumah limas yang dihuni 

 

Makalah ini membahas denah dari lima rumah limas 

yang masih ditinggali. Rumah limas pertama dimiliki oleh 

keluarga Hj.Ayuning. Rumah limas ini berlokasi di Jalan 

Slamet Riyadi, Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang. Akibat 

pembangunan rumah toko di sepanjang jalan ini, rumah 

limas ini menjadi tersembunyi namun tetap memiliki 

akses ke jalan. Gambar 1 menunjukkan tampak dan posisi 

rumah yang tersembunyi di balik bangunan rumah toko 

disepanjang jalan. 

 

 

 

Gambar 1 Tampak Rumah Limas Hj. Ayuning  

 

Rumah ini berukuran 8 x 14 m. Tata ruang  masih 

mengikuti tata ruang rumah Limas secara umum dengan 

urutan dari depan, pagar tenggalong, kekijing , dan 

gegajah. Pada kijing teratas terdapat ruang gegajah 

dengan dua kamar, terletak disisi kiri dan kanan ruang 

gegajah. Ilustrasi denah rumah limas ini terdapat pada 

Gambar 1.  

 

 

Gambar 2. Denah Rumah Limas Hj. Ayuning  
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Pembangunan rumah toko di sekitar rumah (tepatnya 

di jalan Slamet Riyadi) mempengaruhi penataan ruang 

pada rumah ini.   Perubahan disebabkan adanya 

pembangunan rumah toko pada area samping kanan 

halaman rumah yang bersambung dengan bagian 

belakang rumah limas ini. Bagian depan rumah masih 

berbentuk rumah limas umumnya. Awalnya, rumah limas 

ini memiliki tiga kijing. Karena perkembangan fungsi 

yang menuntut penambahan ruangan dalam rumah, maka 

area panggung di bawah limas digunakan. Hal ini 

berimbas pada kijing yang diratakan. Pada saat ini, 

kekijing yang tinggal hanyalah satu level lantai.  

Ruang gegajah mengalami perubahan pada material. 

Perubahan disebabkan adanya pembangunan rumah toko 

pada area samping kanan halaman rumah yang 

bersambung dengan bagian belakang rumah limas ini. 

Material bangunan bagian depan masih didominasi oleh 

kayu baik sebagai struktur utama maupun kulit bangunan. 

Material bagian belakang sebagian dikombinasikan 

dengan struktur batu dan struktur panggung beton.  

Rumah kedua adalah rumah milik H. Abdullah. 

Rumah ini berlokasi di jalan KH.Azhari Kelurahan 7 Ulu 

Kota Palembang.. Sepanjang jalan KH. Azhari terjadi 

perkembangan pembangunan kios satu lantai. Gambar 3 

menunjukkan tampak rumah ini yang bagian bawah 

depannya terdapat kios kecil.  

 

 

Gambar 3. Tampak Rumah Limas H. Abdullah  

 

Rumah ini aslinya berukuran 13,5 x 18 meter. Namun 

karena bagi waris, rumah ini terpotong mulai dari 

pertengahan ruang gegajah sampai area belakang. Oleh 

karena itu,  bagian yang dapat disurvey adalah bagian 

rumah depan yang berukuran 13,5 x 8 meter. Tata ruang  

masih mengikuti tata ruang rumah Limas secara umum 

dengan urutan pagar tenggalong, kekijing, gegajah dan 

pangkeng.  

Bagian depan rumah masih berbentuk rumah limas 

umumnya. Pagar tenggalong rumah ini mengalami 

penyesuaian seperti terpotong karena terpengaruh 

penambahan ruang dibawah rumah Limas dan akses pintu 

masuk (side entrance) dari bawah panggung. Rumah ini 

memiliki tiga kijing. Di kijing teratas terdapat ruang 

gegajah, dengan dua  kamar. Pada sisi bangunan inilah 

pemisahan hak milik akibat bagi waris dengan membatasi 

ruang gegajah dengan dinding kayu. Ruang gegajah 

dilubangi untuk ruang tangga, sebagai akses dari bawah 

panggung. Material bangunan bagian depan masih 

didominasi oleh kayu baik sebagai struktur utama maupun 

kulit bangunan. Gambar 4 menunjukkan tata ruang limas 

ini. 

 

Gambar 4. Denah Rumah Limas H. Abdullah 

  

Rumah ketiga adalah milik H. Muhammad. Rumah ini 

berlokasi di Lorong Tanggo Rajo Kelurahan 7 Ulu Kota 

Palembang. Letaknya berada di tengah permukiman lama, 

sehingga tidak terpengaruh pembangunan rumah ataupun 

kios seperti pada kedua rumah sebelumnya. Bagian depan 

rumah menghadap jalan setapak kampung, sedangkan 

bagian sampingnya dulu berbatasan dengan lebak (rawa). 

Pemilik rumah ini baru menghuni rumah ini selama 10 

tahun. 

 

 
 

Gambar 5. Tampak rumah limas H. Muhammad.  

 

Rumah ini berukuran 9.26 x 16.3 meter. Rumah ini 

masih berbentuk rumah limas umumnya. Tata ruang  

masih mengikuti tata ruang rumah Limas secara umum 

dengan pagar tenggalong di depan dan ruang kekijing 

yang terdiri dari tiga kijing. Pada kijing teratas terdapat 

ruang gegajah, dengan tiga kamar (pangkeng), terletak di 

sisi kiri dan kanan ruang gegajah. Perubahan inilah yang 

terjadi pada ruang asli rumah Limas yang seharusnya ada 

empat berkurang menjadi tiga. Material bangunan Limas 

masih didominasi oleh kayu baik sebagai struktur utama 

maupun kulit bangunan. Material bagian tambahan di 

belakang dan samping rumah sebagian dikombinasikan 
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dengan struktur batu dan panggung beton. Gambar 6 

menunjukkan tata ruang rumah limas H. Muhammad.  

 

 

 
 

 

Gambar 6. Denah rumah limas H. Muhammad.  

 

Rumah ke empat adalah rumah milik Cek yang 

berlokasi di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang. Rumah ini 

terletak di tengah permukiman padat yang bagian depan 

dan sampingnya berbatasan dengan jalan kampung. 

Gambar 7 menunjukkan tampak bangunan ini.  

 

 
 

Gambar 7. Tampak rumah limas ibu Cek 

 

Rumah ini berukuran 13.8.x 16.15 meter . Rumah ini 

masih berbentuk rumah limas umumnya. Menurut Cek, 

tata ruang rumah ini masih asli. Tata ruang  masih 

mengikuti tata ruang rumah Limas secara umum dengan 

pagar tenggalong di depan, ruang jogan, kekijing, gegajah 

dan pangkeng.  Ruang kekijing yang terdiri dari empat 

kijing. Pada kijing teratas terdapat ruang gegajah, dengan 

dua kamar (pangkeng), terletak disisi kiri dan kanan ruang 

gegajah. Perbedaan terlihat dari bentuk ruang pangkeng 

kanan yang lebih sempit dari dua pangkeng kiri. Material 

rumah masih menggunakan kayu dengan struktur kayu 

panggung. Gambar 8 menunjukkan tata ruang rumah ini.  

 

 

 

Gambar 8. Denah rumah limas ibu Cek 

 

Rumah kelima dimiliki oleh keluarga Wak Da, 

berlokasi di Lorong Kenduruan, Kelurahan 7 Ulu, Kota 

Palembang. Bagian depan rumah menghadap jalan 

setapak kampung, sedangkan bagian sampingnya 

berbatasan dengan Sungai Kenduruan. Gambar 9 

menunjukkan tampak rumah Wak Da.  

 

 

Gambar 9. Tampak rumah Wak Da 

 

Rumah ini berukuran 10.2 x 14.46 meter. Rumah ini 

selain dihuni juga menjadi tempat usaha tata rias dan 

penyewaan alat dekorasi pengantin. Tata ruang  bagian 

depan masih mengikuti tata ruang rumah Limas secara 

umum dengan ruang pagar tenggalong dan ruang kekijing. 

Ruang pagar tenggalong dengan pagar kayu transparan 

tidak ditemui lagi, sehingga ruang teras hanya berupa 

pembatas kayu. Pada rumah ini terdapat tiga kijing. Pada 

level kijing ke dua, ruang kamar ditambahkan. Pada kijing 

teratas, pangkeng kiri tetap digunakan sebagai kamar, 

sedangkan pangkeng kanan digunakan sebagai gudang 
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yang memiliki akses tersendiri dari belakang. Material 

bangunan limas masih didominasi oleh kayu baik sebagai 

struktur utama maupun kulit bangunan. Gambar 10 

menunjukkan denah rumah ini.  

 

 

 

Gambar 10. Denah rumah wak Da 

 

Perubahan layout ruang rumah Limas 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi 

perubahan layout disain yang dipengaruhi oleh cara hidup  

penghuni rumah limas pada masa sekarang. Dari hasil 

pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, studi 

ini menemukenali perubahan yang dilakukan oleh 

penghuni terhadap disain rumah limas dari segi fisik, 

jumlah, jenis, peruntukan, akses dan dimensi ruang. 

Pada perubahan fisik ruang, penghuni merubah ruang 

untuk menyikapi perubahan kegiatan masa sekarang. 

Pada kasus rumah limas pertama milik Hj. Ayuning, 

perubahan yang terjadi adalah meratakan kekijing. 

Awalnya rumah ini terdiri dari tiga level ketinggian (tiga 

kijing). Karena ada pembangunan rumah toko di halaman 

depan samping, maka muncul ide untuk menggunakan 

ruang bawah panggung. Kekijing kemudian diratakan 

dengan kijing yang paling tinggi agar ruang bawah 

panggung dapat dipakai. Pada rumah limas kedua milik H 

Abdullah, ruang bawah panggung tetap dipakai tanpa 

meratakan kekijing. Perubahan terjadi pada ruang gegajah 

yang dilubangi untuk tangga dari ruang bawah ke rumah 

limas.  

Perubahan jumlah dan jenis ruang terjadi pada rumah 

ketiga milik H. Muhammad. Pada rumah ini terjadi 

penambahan ruang di belakang untuk dapur. Selain itu 

juga terjadi pengurangan ruang yaitu pada ruang kamar. 

Ruang kamar yang seharusnya empat, dikurangi satu. 

Pada rumah limas pertama, kedua, ketiga dan kelima juga 

mengalami perubahan jenis ruang yaitu tidak adanya 

ruang jogan. Hanya rumah limas ke empat milik ibu Cek 

yang memiliki ruang jogan.  

Perubahan peruntukan ruang terjadi pada rumah limas 

ketiga milik H.Muhammad. Ruang pangkeng orang tua 

dirubah menjadi perluasan ruang gegajah atau ruang 

keluarga. Pada rumah limas kelima milik Wak Da, ruang 

pangkeng berubah fungsi menjadi ruang gudang 

penyimpanan peralatan usaha. Pada rumah Wak Da juga 

terjadi perubahan peruntukkan sekaligus penambahan 

ruang. Ruang kekijing ke dua (bengkilas tengah) diberi 

sekat untuk ruang kamar. Ruang kekijing yang seharusnya 

bersifat publik berubah menjadi privat. 

Perubahan letak akses ditandai dengan letak pintu 

masuk. Kelima rumah limas menjadikan bagian muka 

(bengkilas bawah atau pagar tenggalong) sebagai tempat 

pintu utama rumah. Perletakkan pintu terdapat dua 

macam, dari sisi samping dan sisi depan. Pada rumah 

ketiga milik H Muhammad, pintu berada pada sisi 

sampung.  Keempat rumah limas lainnya,  pintu terletak 

pada sisi muka. Perletakkan tangga tidak mempengruhi 

letak pintu utama. Kombinasi perletakkan tangga dalam 

layout rumah terjadi dari arah samping (rumah Cek dan 

Muhammad) ataupun arah depan (Hj Ayuning, Abdullah 

dan Wak Da). Akses lainnya dari rumah limas adalah dari 

belakang (back entrance) seperti pada rumah Cek dan 

samping (side entrance)  seperti pada rumah Wakda.  

Perubahan luas ruang terjadi pada rumah limas ke 

empat milik ibu Cek. Umumnya tatanan rumah limas 

berupa simteris dengan sumbu tengah ruang gegajah. 

Simetris bermakna sama antara sisi kanan dan kiri sumbu. 

Pada rumah ini ruang pangkeng/ kamar pada sisi kanan 

lebih sempit dari sisi kiri. (lihat Gambar 8) 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan perubahan 

terjadi disebabkan oleh pengaruh perubahan kegiatan 

penghuni dan jumlah penghuni bangunan. Pada rumah 

limas milik Hj Ayuning, perubahan kegiatan ekonomi di 

rumah toko di sekitar rumah mengarahkan pada 

perubahan fisik bangunan. Kekijing yang bertingkat 

diratakan sehingga ruang bawah rumah dapat dipakai. 

Dengan adanya ruang di bawah rumah panggung, 

kegiaatan ekonomi dari rumah toko dapat lebih mudah 

berkesinambungan dengan kegiatan penghuni rumah 

limas. Pada rumah limas milik Wak Da, perubahan 

kegiatan ekonomi mengarahkan penghuni untuk merubah 

tatanan ruang. Ruang yang berfungsi sebagai kamar 

(pangkeng) difungsikan sebagai gudang untuk usaha si 

penghuni rumah. Pada rumah limas milik H. Abdullah, 

area bengkilas bawah (pagar tenggalong) terpotong 

karena mengakomodasi ruang untuk kios dan akses ke 

ruang di bawah panggung rumah.  
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Perubahan kegiatan juga mengarahkan perubahan 

perilaku penghuni dalam menyikapi tatanan ruang 

khususnya pada layout rumah limas. Pada bangunan 

rumah pertama dan kedua, penghuni berpreferensi untuk 

menggunakan ruang di bawah rumah panggung. 

Penempatan tangga di ruang gegajah pada rumah limas 

kedua juga merupakan akibat dari perilaku ini. Perubahan 

perilaku juga menentukan perubahan material yang 

digunakan, seperti pada rumah ketiga yang mengganti 

pagar tenggalong yang transparan menjadi jendela 

berkaca. Perubahan ini lebih dikarenakan oleh sifat 

privasi yang diinginkan oleh penghuni rumah.  

Perubahan jumlah anggota keluarga juga 

mempengaruhi perubahan layout rumah limas. Pada 

rumah Wak Da terjadi penambahan ruang di kekijing dua. 

Hal ini disebabkan penambahan jenis kegiatan dan juga 

kebutuhan kamar bagi anggota keluarga penghuni.  

Dari kelima rumah limas yang ada, rumah ke empat 

memiliki perubahan yang paling sedikit. Rumah ini 

memilili tatanan layout yang hampir mendekati tananan 

rumah limas yang asli. Perbedaan terjadi hanya pada 

dimensi ruang. Pada tatanan rumah limas yang asli, 

pangkeng/ kamar disusun dengan pola simetris dengan 

sumbu tengah rumah di ruang gegajah. Sehingga dimensi 

ruang, baik lebar maupun panjang ruangan adalah sama 

antara ruang di sisi kanan dan kiri bangunan. Pada rumah 

limas ke empat milik ibu Cek, ruang kamar sisi kanan 

memiliki dimensi yang lebih sempit dari sebelah kanan. 

Saat wawancara, penghuni menyatakan tidak mengetahui 

secara jelas alasan perbedaan tersebut. Jika dilihat dari 

fungsinya yang tidak berubah, dapat disimpulkan 

perubahan dimensi itu lebih disebabkan untuk 

mengakomodasi jumlah penghuni kamar sisi kanan yang 

lebih sedikit daripada sisi kiri.  

 

KESIMPULAN 

Rumah limas di kota Palembang masih bertahan baik 

secara fisik bangunan maupun fungsinya. Secara fisik, 

bangunan rumah limas masih mudah ditemui khususnya 

di perkampungan lama kota Palembang. Secara fungsi 

hunian, masih mudah ditemui rumah limas yang dihuni 

oleh penghuninya. Rumah limas yang diamati mengalami 

beberapa perubahan.  Perubahan terjadi pada fisik, 

jumlah, jenis, peruntukan, akses dan dimensi ruang. Hal 

ini dikarenakan penghuni rumah saat ini berasal dari era 

yang berbeda dari era dibangunnya rumah limas. 

Perbedaan era mengarahkan cara hidup yang berbeda. 

Selanjutnya, kegiatan dan perilaku penghuni yang 

dilakukan oleh penghuni saat ini pun menjadi berbeda. 

Arsitektur mengakomodasi kegiatan tersebut, sehingga 

layout dan penghunian ruang di rumah limas pun 

mengalami perbedaan. Dari perbandingan didapatkan 

kesimpulan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh 

perubahan kegiatan ekonomi, perilaku dan jumlah 

anggota keluarga yang membentuk tuntutan baru pada 

disain layout rumah Limas.   
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ABSTRAK 
 

Masjid merupakan bangunan religius bagi umat muslim, masjid selain tempat ibadah juga merupakan tempat 

aktifitas sosial kemasyarakatan. Masjid juga merupakan salah satu bentuk arsitektural yang sangat beragam baik di 

Indonesia maupun di negara lainnya, sehingga diperlukan kaidah-kaidah dalam hal perancangan masjid, sebagai pedoman 

seorang arsitek dalam merancang masjid. Dalam hal ini penulis telah menyusun beberapa kaidah-kaidah perancangan 

masjid yang bersumber dari kitab hadist Bukhari dan Muslim yang nantinya dapat dipergunakan dalam merancang masjid 

baru maupun mengidentifikasi masjid-masjid yang sudah ada (kuno/lama) apakah sudah sesuai dengan kaidah tersebut 

Di Indonesia banyak sekali masjid-masjid kuno, salah satunya adalah masjid Agung Palembang yang berdiri 

sejak tahun 1738 dan masih berdiri tegak sampai saat ini. Masjid Agung Palembang menjadi salah satu objek yang sangat 

menarik untuk diidentifikasi kesesuainnya terhadap kaidah-kaidah perancangan yang sudah penulis susun dari kitab 

Bukhari-Muslim  

Dalam  melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode survey lapangan, dimana elemen-elemen 

arsitektur yang terdapat pada masjid Agung di lihat dan di identifikasi satu-persatu sesuai dengan kaidah-kaidah 

perancangan masjid yang sudah penulis susun sebelumnya, baik dari fisik, pola ruang maupun aktifitasnya. kemudian 

menghasilkan kesimpulan apakah kondisi masjid Agung Palembang sudah sesuai atau belum dengan kaidah-kaidah 

tersebut 

Identifikasi terhadap masjid Agung Palembang nantinya dapat menjadi masukan bagi pengurus masjid Agung 

dalam merenovasi bangunan masjid sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah perancangan masjid dan menjadi lebih baik 

lagi 

Kata Kunci : Kaidah-kaidah Perancangan Masjid, Hadist Bukhari-Muslim, Masjid Agung Palembang 

 

 

ABSTRACT 
 

Mosque is a religious building for Muslims, mosques in addition to places of worship is also a place of social 

activity. The mosque is also one of the most diverse architectural forms both in Indonesia and elsewhere, so it takes the 

rules in the design of the mosque, as the guidance of an architect in designing the mosque. In this case the authors have 

compiled some rules of mosque design that comes from the book of hadith Bukhari and Muslim which later can be used 

in designing a new mosque or identify mosques that already exist whether it is in accordance with the rules 

              In Indonesia there are a lot of ancient mosques, one of which is the Great Mosque of Palembang which stood 

since 1738 and still stand up till today. Palembang Great Mosque became one of the most interesting objects to be 

identified kesesuainnya against design principles that have been author of the book of Bukhari-Muslim 

 In conducting this research, the authors use field survey method, where the architectural elements contained in 

the Grand Mosque in view and identified one by one in accordance with the rules of designing the mosque that has been 

previously stacking authors, both from the physical, spatial patterns and activities . then generate a conclusion whether 

the condition of the Great Mosque Palembang is appropriate or not with these rules Identification of the Great Mosque 

Palembang will be an input for the board of the Great Mosque in renovating the mosque building so that in accordance 

with the rules of designing the mosque and become better 

Keyword : Mosque Planning Rules, Hadist Bukhari-Muslim, Great Mosque of  Palembang 
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PENDAHULUAN 

 

Masjid, selain sebagai tempat ibadah umat Islam, juga 

merupakan salah satu objek arsitektur yang menarik dan 

sangat beragam bentuknya. Keanekaragaman bentuk 

masjid ini banyak diperngaruhi oleh budaya setempat 

dimana masjid tersebut berada.  namun masjid sebagai 

bagian dari syariat Islam tentu memiliki aturan-aturan/ 

kaidah-kaidah dalam perancangannya, dimana hal ini 

dapat kita temukan dalam Alquran dan Hadist Shahih, 

yang salah satunya adalah kitab hadist Shahih Bukhari 

dan Muslim 

Masjid Agung Kota Palembang merupakan salah satu 

masjid bersejarah dan merupakan kebanggan masyarakat 

Kota Palembang menjadi salah satu contoh objek 

arsitektural yang sangat menarik untuk dibahas. Maka 

penulis mencoba meneliti kondisi masjid Agung Kota 

Palembang, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah 

perancangan masjid yang telah penulis susun dari kitab 

Hadist Shahih Bukari dan Muslim 

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi acuan 

dalam merancang masjid dikemudian hari, atau jika akan 

melakukan renovasi 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

metode penelitian survey lapangan, dimana objek yang 

berupa bangunan masjid Agung Kota Palembang diteliti 

elemen arsitekturnya berdasarkan kaidah perancangan 

masjid yang sudah disusun sebelumnya berdasarkan 

rangkuman dari kitab Hadist Bukhari dan Muslim   

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

langsung, juga melalui foto, pengukuran dan wawancara 

dengan pengurus masjid Agung Kota Palembang secara 

langsung  

Data dikumpulkan nantinya akan berupa data bentuk, 

ukuran, corak, motif dan dituangkan dalam bentuk foto 

maupun sketsa dalam sebuah tabel yang dikaitkan dengan 

tabel kaidah perancangan masjid berdasarkan Hadist 

Bukhari dan Muslim.  

Kemudian penulis melakukan analisis pada bagian 

mana saja pada elemen arsitektur masjid Agung Kota 

Palembang yang sesuai maupun tidak sesuai dengan 

kaidah tersebut dan memberikan gambaran bentuk 

eksistingnya 

 

HASIL SURVEY DAN ANALISIS 

 

Berikut ini hasil survey dan analisis yang dilakukan 

penulis berdasarkan kaidah perancangan masjid: 

1. Kaidah : 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 

Eksisting : Terdapat kantung-kantung parkir di lokasi 

Masjid Agung Palembang untuk mengakomodasi para 

pengunjung masjid yang datang menggunakan 

kendaraan roda 4 dan roda 2. 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kaidah : Dalam perancangan masjid, hendaknya 

mengakomodir kebutuhan akan aktifitas majelis yang 

dihadiri banyak orang 

Eksisting : Ukuran masjid cukup luas, dengan luas 

tanah 15.400 m2 dan luas bangunan total 2.268 m2 

(42m x 54m) ruang dalam masjid mampu menampung 

9.000 jamaah 

Kesesuaian : sesuai 

 

3. Kaidah : Dalam perancangan sebuah masjid 

hendaknya terdapat  tempat berwudhu yang 

menyediakan air. Ruang wudhu hendaknya mudah 

terlihat dan berada sebelum area sholat 

Eksisting : Terdapat beberapa ruang wudhu, baik 

indoor, maupun outdoor dan dekat dengan pintu 

masuk 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area parkir kendaraan roda 2 

Area parkir kendaraan roda 4 

Area wudhu indoor 

Area wudhu outdoor 
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4. Kaidah : 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 

Eksisting : Terdapat area taman yang sebagian bidang 

alasnya masih berupa tanah/pasir 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kaidah : Pada perancangan masjid, hendaknya alas 

tempat sholat tidak terdapat gambar 

Eksisting : Sebagian besar karpet penutup lantai 

polos/tidak bergambar/bermotif 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kaidah : Pada perancangan masjid, hendaknya gorden, 

dinding dan elemen lainnya pada masjid tidak 

bergambar 

Eksisting : Tidak terdapat gorden, namun masih 

banyak motif/ukiran pada jendela maupun pintu 

masjid 

Kesesuaian : tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kaidah : 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 

Eksisting : sutrah berupa pintu ukiran dengan jarak 

kurang dari 1m dari tempat sujud imam 

Kesesuaian : tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kaidah : Pada perancangan masjid, hendaknya 

direncanakan area tempat meletakkan mimbar di dekat 

imam  

Eksisting : terdapat mimbar yang berupa anak tangga 

dan memiliki tempat duduk di dekat area imam 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kaidah : Dalam perancangan masjid, arah sholat 

adalah kabah sehingga arah masjid harus 

menyesuaikan dengan arah letak kabah 

Eksisting : orientasi masjid sesuai arah kiblat 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kaidah : Pada perancangan masjid, boleh di 

rencanakan area bermain yg berada di area masjid 

Eksisting : Tidak terdapat ruang bermain anak 

Kesesuaian : tidak sesuai 

 

Sutrah Masjid 

yang berupa pintu 

ukiran 

 

 

Kiblat 

utara 
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11. Kaidah : Pada perancangan sebuah masjid, tempat 

sholat boleh di desain beralaskan tikar, karpet, kain 

atau alas suci lainnya 

Eksisting : Menggunakan karpet sebagai alas tempat 

sholat 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kaidah : Pada masjid sebaiknya terdapat pengeras 

suara 

Eksisting : terdapat pengeras suara untuk adzan yang 

diletakkan di atas menara dan didalam ruangan sholat 

yang menempel di dinding 

Kesesuaian : sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kaidah : Hendaknya terdapat ruangan khusus untuk 

itikaf didalam masjid 

Eksisting : Tidak terdapat ruang khusus untuk i‘tikaf 

Kesesuaian : tidak sesuai 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis, penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Sebagian besar elemen arsitektur pada Masjid Agung 

Kota Palembang sudah sesuai dengan kaidah 

perancangan masjid berdasarkan Shahih Bukhari dan 

Muslim 

2. Sebagian elemen arsitektur yang tidak sesuai kaidah 

perancangan masjid berdasarkan Shahih Bukhari dan 

Muslim dapat ditambahkan pada perancangan 

selanjutnya 

3. Kondisi kesesuaian pada masjid Aguang Kota 

Palembang juga kemungkinan terjadi pada masjid tua 

lainnya di wilayah Palembang, namun diperlukan 

penelitian lanjutan untuk memastikannya 
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ABSTRAK: Lamban Ulu Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah satu 

jenis rumah tipe ulu yang terdapat di dataran Tinggi di Sumatera Selatan. Keberdaan Lamban Ulu Ogan saat ini sangat 

memprihatinkan jumlah semakin berkurang karena keterbatasan kemampuan penghuni merawat rumah, sehingga 

dibutuhkan usaha konservasi Lamban Ulu Ogan dan sebagai langkah awal adalah mendokumentasikan dan 

mengidentifikasi struktur dan konstruksi Lamban Ulu Ogan. Tulisan ini merupakan hasil dari rangkaian  

pendokumentasian Lamban Ulu Ogan. Rumah dengan tipe panggung dengan material konstruksi di dominasi kayu 

memiliki 3 (lapis) sistem struktur yang terpisah dan saling letak. Geometri elemen struktur pada Lamban Ulu Ogan adalah 

rangkaian elemen garis yang membentuk struktur rangka dengan hubungan yang tidak kaku (goyang). Rangkaian elemen 

struktur pada Lamban Ulu Ogan adalah rangkaian dua arah yang saling letak ini terdapat pada rangka lantai dan rangka 

plafond. Atap dengan elemen struktur utama berupa  4 (empat) tiang atap utama yang menjadi tumpuan bagi balok 

pembentuk atap dan lapis rangka berupa gording, kasau dan reng. Struktur Lamban Ulu Ogan merupakan struktur 

berkomposisi elemen vertikal dan horisontal membentuk rangka saling mengikat dengan hubungan takik letak dan pasak 

sehingga struktur ini merupakan struktur yang memiliki adaptasi terhadap gempa bumi dan berupa struktur bongkar 

pasang.  

Kata Kunci: Konstruksi Tradisional, Lamban Ulu Ogan 

 

1. PENDAHULUAN 

Rumah merupakan salah sebuah hasil kebudayaan 

dari sebuah suku bangsa yang akan menghasilkan hunian 

yang spesifik berdasarkan tradisi. Rumah sebagai produk 

dari sebuah tradisi merupakan rumah tradisional yang 

merupakan sebuah produk dengan perjalanan pengalaman 

yang panjang dalam proses pembentukannya. 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 23 (dua puluh 

tiga) suku bangsa yang merupakan jumlah suku bangsa 

terbanyak di Pulau Sumatera. Salah Satu Suku Bangsa di 

Provinsi Sumatera Selatan adalah Suku Ogan. Menurut 

(Zulyani 1996) pada masa sekarang orang Ogan 

berjumlah 190.000 jiwa. Mereka berdiam di Kecamatan 

Baturaja, Pengandonan, Peninjauan dan Pegagan Ilir Suku 

II di Kabuapten Ogan Komering Ulu. 

Lamban Ulu Ogan merupakan salah satu jenis dari 

Rumah Ulu, adapun pembagian rumah jenis ulu 

berdasarkan konsep Ulu-ilir yang berkembang di Wilayah 

Sumatera Selatan, menurut (M.Santun, Murni, and 

Supriyanto 2010) secara geografis ekologi pembeda 

antara Iliran Palembang dengan Uluan Palembang 

berpindahan lansekap, pemandangan, gambaran dan 

bentang alam, di karesidenan palembang dari daerah 

dataran rendah di kawasan Iliran Palembang menuju 

daerah dataran tinggi yang kita sebut Uluan Palembang. 

Ciri utama dari daerah dataran tinggi ini adalah hampir 

tidak ada lagi pasang surut sungai-sungai besar yang 

membentang di Keresidenan Palembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Gambar 1. 

Peta Desa Penijauan 
Sumber; Google Maps 

 

Desa Peninjauan merupakan salah satu desa yang 

berada di tepian Sungai Ogan. Berdasarkan RPJMDES 

Peninjauan tahun 2017 nenek moyang orang Peninjaun 

berasal dari Pasemah Empat Lawang tepatnya Dusun 

Rambang Niru, Pada zaman kerajaan Sriwijaya terdapat 6 

orang yang bernama Tuan, Kedom, Barau-barau, Lebih 

Kepai dan Kerdin membuka daerah yang saat ini terletak 

di Tepi Danau Negeri Agung Dusun VII Desa Peninjauan. 

Pada saat itu terdapat sekitar 40 rumah. Setelah itu 

permukiman pindah ke Pantar yang saat ini di Dusun III 

Desa Peninjauan di tepian Sungai Ogan karena 

permukiman dibakar oleh Orang Pasemah. 

Lamban Ulu Ogan di Desa Peninjauan kondisi saat 

ini sangat memprihatinkan dengan jumlah yang semakin 

berkurang hanya sekitar 20 (dua puluh) unit tersebar di 

daerah sekitar sisi Sungai Ogan. Sebagai usaha awal 

Sungai Ogan 
Sungai Ogan 

Obyek Penelitian 

Desa Peninjauan 
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pelestarian rumah Ulu Ogan di Desa Penijauan perlu 

dilakukan inventarisasi dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tampak Lamban Ulu Ogan 

Sumber : Foto Pribadi 

 

Identifikasi tipologi konstruksi Rumah Ulu Ogan 

menjadi langkah awal untuk penentuan kategori Rumah 

Ulu Ogan sebagai rumah Ulu yang berada di dataran 

tinggi bukit barisan di Sumatera Bagian Selatan. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tentang 

struktur dan konstruksi di 11 (sebelas ) lokasi  rumah 

tradisional yang sudah dan akan dilakukan di dataran 

tinggi Bukit Barisan Sumatera Bagian Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Gambar 2. 
 Peta Lokasi Rumah Tradisional 

 Dataran Tinggi Sumatera Bagian Selatan 

Sumber : Hasil Analisis 

 

2. TUJUAN  

Tujuan penulisan ini adalah untuk 

mendeskripsikan tipologi sistem struktur dan konstruksi 

rumah tradisional di Sumatera Selatan khususnya 

Arsitektur Lamban Ulu Ogan, yang merupakan salah satu 

jenis Rumah Ulu.  

 

 3. KAJIAN PUSTAKA 
Struktur dan konstruksi merupakan salah satu 

elem penting dalam arsitektur, pertimbangan struktur dan 

konstruksi merupakan pertimbangan logis kekuatan dari 

karya arsitektur.  

Struktur merupkan bentukan 3 (tiga) dimensi 

dari elemen pembentuk struktur terdiri dari pondasi, 

dinding, rangka dan atap yang dikomposisian untuk 

meikul beban, menurut (S.Juwana 2005) sistem stuktur 

pada sebuah bangunan merupakan penggabungan 

berbagai elemen struktur secara tiga dimensi, yang cukup 

rumit. Fungsi utama dari sistem struktur adalah untuk 

memikul secara aman dan efektif beban yang bekerja pada 

bangunan, serta menyalurkan beban ke pondasi. Struktur 

dalah sebuah disain dari elemen-emen pembentuk struktur 

untuk mendapatkan bentukan yang effisen dan kuat. 

Menurut (Burden 2005) structure design  is application of 

structure engineering to design of material to provide a 

safe structure.Constrution is the fabrication and erection 

of a building by process of assembly or by combining 

building componens or system within an existing 

structure. Menurut (Julia 2013) Structure elemen of 

building, its wall, frame and foundation, hold it up (or 

keep it down), by resisting grativity (vertical force) and 

lateral (horisontal load such as wind and earthquake.  

Struktur dalam bangunan memiliki fungsi untuk 

menyalurkan beban-beban yang terjadi dalam bangunan 

baik beban mati atau beban bergerak maupun beban 

horisontal dan vertikal. Menurut (Dishongh 2003) sebuah 

struktur harus mampu menahan semua beban yang 

diberikan pada struktur tersebut secara effisien dan aman. 

Beban struktus merupakan hasil dari gaya-gaya natural. 

Bahan-bahan yang umum digunakan dalam konstruksi 

seperti beton, baja dan kayu dibuat menjadi elemen-elemn 

struktural seperti balok, kolom, lengkungan dan rangka 

batang. Elemen-elemen struktural tersebut harus di susun 

menjadi bentuk-bentuk struktural terbaik yang dapat 

berfungsi sebagai suatu struktur namun tetap aman 

menahan semua beban. 

Ada 4 (empat) klasifikasi struktur yaitu 

berdasarkan geometri elemen, kekakuan struktur, susunsn 

tumpuan dan material. Menurut (L.Schodek 1999) 

berdasarkan geometri dasar bentuk struktur secara umum 

diklasifikasikan dalam bentuk elemen garis (atau disusun 

dari lemen-elemen garis) atau sebagai bentuk permukaan. 

Klasisfikasi kedua berdasarkan karakteristik kekakuan 

elemen struktur. Elemen kaku biasanya sebagai batang 

tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar 

dibawah pengaruh gaya atau perubahan gaya yang 

diakibatkan oleh beban-beban. Cara yang paling 

mendasar untuk membedakan berbagai jenis strukur 

adalah menurut susunan dalam ruang tumpuan yang 

digunakan dan hubungan antara struktur dengn tumpuan 

yang ada dua sistem yang penting di sini adalah sistem 

satu arah dan dua arah. Pendekatan yang mudah dalam 

mengklasifikasikan struktur adalah berdasarkan jenis 

bahan (misalnya kayu, baja atau struktur beton bertulang). 

 

4. METODOLOGI 

Metoda yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu : pengumpulan data 

melalui observasi lapangan untuk mendapatkan kondisi 

eksisting Lamban  Ulu Ogan di Desa Peninjauan dengan 

cara memfoto, mengukur dan sketsa lapangan dan 

wawancara pada penghuni dan ketua adat desa Penijauan, 

guna mendapatkan data profil penghuni saat ini dan 

sejarah perkembangan dari Lamban  Ulu Ogan di Desa 

Peninjauan. 
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Pengolahan data dilakukan proses analisis, peneliti 

perlu mengolah data tersebut terlebih dahulu dengan 

membuat model kondisi terkini dari Rumah Ulu Ogan di 

Desa Peninjauan , memilah data yang dibutuhkan dari 

hasil wawacara sebagai bahan dasar dalam melakukan 

analisa tipologi struktur .Teknik analisis data Metode 

analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teori studi komparatif yang merupakan 

bagian dari metoda deskriptif, sebagai media untuk 

mengkaji disain dan konstruksi Lamban Ulu Ogan di Desa 

Pengandonan dan membandingkan dengan standard dan 

teori tipologi bangunan guna mendapatkan tipologi 

fungsi, bentuk dan konstruksi. 

 

5. PEMBAHASAN 

 Struktur Lamban Ulu Ogan merupakan struktur 

bangunan panggung bermaterial kayu yang ada di setiap 

elemen konstruksi. Tiang, balok, lantai, plafond dan 

rangka atap lamban Ulu materialnya bambu dan kayu. 

Struktur dibagi menjadi 3 (tiga) lapis ( bawah, tengah dan 

atas) yang terpisah dan saling letak. Elemen struktur lapis 

adalah “pondasi”, tiang kolong dan balok kolong. Elemen 

struktur lapis tengah adalah rangka lantai, penutup lantai, 

rangka dinding, penutup dinding, bukaan, rangka plafon 

dan penutup plafond. Elemen struktur lapis atas adalah 

rangka atap, penutup atap dan tebeng layar. 

Lapis struktur pada Lamban Ulu Ogan 

merupakan lapis yang berupa rangkaian elemen vertikan 

horisontal dan diagonal dengan hubungan dan sambungan 

antar elemen berupa sambungan takik, letal dan pasak 

tanpa memakai paku, sehingga struktur dikategorikan 

struktur tidak kaku (goyang) dan bongkar pasang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

 Lapis Struktur Lamban Ulu Ogan 

Sumber : Analisa  

. 

 Struktur lapis bawah Lamban Ulu Ogan 

terbentuk dari elemen yang bersentuhan dengan bumi 

berupa batu yang ditumpuk untuk mendukung tiang 

kolong dan pengunaan batu berfungsi untuk memisahkan 

antara bumi dengan struktur bawah sehingga mengurangi 

bahkan meniadakan naiknya air tanah ke kolom kolong, 

selain itu juga konstruksi ini merupakan konstruksi 

goyang karena hubungan yang di pakai merupakan 

hubungan yang tidak kaku, hal ini menambah kekuatan 

hubungan elemen ini terhadap gaya horisontal misalnya 

angin dan gempa bumi. 

Struktur bawah memiliki 2 (dua) tipe tiang 

kolong yaitu tiang kolong bawah rumah yang menumpu 

lapis tengah dan tiang kolong sisi belakang dan depan 

rumah yang menumpu lapis atas. Tiang kolong penumpu 

lapis atas dibutuhkan untuk menjadi penujang dari ruang 

bagian belakang rumah yang digunakan untuk ruang 

sosial dan memasak saat ada upacara atau kenduri, 

sedangkan dua tiang di bagian depan rumah berguna 

untuk menumpu perpanjang atap yang membetuk bagian 

teras (garang) depan rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 5. Elemen Struktur Lapis Bawah  

Lamban  Ulu Ogan 

Sumber : Analisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  

Detail Struktur Lapis Bawah Lamban  Ulu Ogan 

Sumber : Analisa  
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Gambar 7. 

Tipe Tiang Kolong 

Sumber : Foto Pribadi 

Struktur lapis tengah Lamban Ulu Ogan 

merupakan struktur dengan geometri garis vertikal dan 

horisontal yang membentuk rangka berwujud kotak 

rangka ini diisi oleh dinding dan bukaan. Hubungan 

antara rangka lapis tengan elemen hubungan takik dan 

letak tanpa mengunan pengukat paku hal ini membuat 

karakter hubungan di lapis tengah adalah tidak kaku, 

dimensi bahan yang besar dan beraj menjadikan strukrur 

lapis tengah kaku dan tahan terhadap gaya vertikal karena 

beban sendiri yang sudah berat. Hubungan antara elemen 

rangka yang berkarakter tidak kaku menjadikan lapis 

tenag memiliki ketahanan terhadap gaya dari arah 

horisontal seperti angin dan gempa bumi. 
Sistem struktur lapis tengan merupakan sistem 

struktur 2 (dua) arah, hal ini terlihat dari pengunaan 

rangka lantai dan rangka plafon yang terbentuk dari 

susunan balok lapis.  

Struktur lantai terdiri dari 4 (tiga) lapis yang 

disusun secara tegak lurus. Lapis pertama adalah rangka 

lantai utama berupa balok dari kayu log dan kayu balok 

letakan tegak lurus balok atas kolong, lapis kedua 

merupakan kayu log yang berfungsi sebagai rangka 

sekunder dari lantai, lapis ketiga dengan materal bilah 

bambu disusun tegak lurus diatas balok lantai utama  dan 

lapis keempat adalah penutup lantai dari bilah bambu dan 

kayu papan yang disusun rapat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  

Elemen Struktur Lapis Tengah Lamban  Ulu Ogan 

Sumber : Analisa 

 

Struktur rangka dinding terdiri dari komposisi 

tiang dan balok yang membetuk box, ada 4 (empat) tiang 

utama di bagian sudut intin rumah yang terhubung oleh 

balok dibawah dan diatas tiang, diantara 4 (empat) tiang 

utama terdapat tiang-tiang sekunder yang memperkuat 

bentuk box dan sebagai perletakan bukaan (pintu, jendela 

dan ventilasi. Kusen sebagai rangka bukaan dan rangka 

sekunder dinding. Hubungan antara tiang utama dan balok 

menggunakan hubungan takik dan letak. Tiang utama 

bagian depan rumah ditambahkan ukiran hal ini 

menunjukan adanya perlakukan khusus terhadap elemen 

struktur yang lebih di bagian muka rumah guna 

mempertegas karakter tampak depan rumah 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  

Struktur rangka dan penutup lantai 

Sumber : Foto pribadi 
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Gambar 10.  

Tiang utama rangka rumah 

Sumber : foto pribadi 

 

 Plafon merupakan lapis terakhir dari struktur 

lapis tengah di Lamban Ulu Ogan. Rangka plafon terdiri 

dari 2 (dua) lapis, rangka utama adalah berbentu kayu 

balok yang diletakan diatas balok atas dari rangka rumah 

dan di atas rang utama diletakan rangka sekunder sebagai 

tempat menempeln penutup plafon bermaterial kayu 

papan. Rangka utama plafon juga sebagai elemen 

penumpu struktur lapis atas. 

Struktur lapis atas Lamban Ulu Ogan merupakan 

struktur atap berupa komposisi elemen garis horisontal, 

vertikal dan diagonal yang membentuk geometri limas 

segiempat. Struktur atap bertumpu pada 4 (empat) tiang 

utama dibagian tengah dihubungkan oleh balok diagonal 

(ikatan angin) , balok horisontal  bawah (rangka plafond) 

dan balok horisontal atas (balok bubungan). Pada sisi luar 

sejajar empat tiang utama diletakan tiang penumpu 

gording yang dihubungkan oleh balok horisontal dengan 

tiang utama kuda-kuda. Lapisan selanjutnya diatas 

gording adalah kasau yang berupak kayu balok yang 

diletakan berjarak 50 (limapuluh) sentimeter, reng 

diletakan diatas kasau berupa kayu balok sebagai 

tumpuan dari penutup atap (genteng tanah liat). 

Pada struktur lapis atas terdapat tebeng layang 

sebagi penutup pelana atap. Tebeng layar di Lamban Ulu 

Ogan memililki satu lapis rangka berupakomposisi 

elemen garis horisontal dan vertikal yang berdiri sendiri. 

Bagian bawah rangka menumpu pada balok atas lapis 

tengah dan bagian atasnya menumpu pada kasau, penutup 

tebeng laya berupa kayu papan yang disusun rapat  

diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. 

 Lapis Atas Struktur Lamban Ulu Ogan 

Sumber : Analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. 

 Struktur Tebeng layar Lamban Ulu Ogan 

Sumber : Foto Pribadi 

 

5. KESIMPULAN 

 Struktur Lamban Ulu Ogan termasuk dalam 

struk kayu yang terbagi menjadi 3 (tiga) lapis kaku yang 

saling letak, elemen struktur memiliki bentuk geometris 

garis berupa rangkaian elemen horisontal, vertikal dan 

diagonal yang membetuk bangun kubus dan limas. 

Pemisahan elemen struktur dengan bumi dengan 

meletakan tiang kolong diatas batu yang menepel dibumi 

sebagai upaya mengurangai resapan air tanah ke elemen 
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struktur. Hubungan antar elemen struktur menggunakan 

hubungan takik dan letak sehingga struktur ini 

dikategorikan struktur tidak kaku (goyang) kekakuan 

struktur secara vertikal didapat karena pemakaian elemen 

struktur yang besar dan berat. Struktur tidak kau ini 

memiliki daya tahan tinggi terhadap gaya horisontal 

seperti angin dan gempa bumi. Tipologi struktur Lamban 

Ogan Ulu merupakan hasil dari pola pikir nenek moyang 

yang harus di lestarikan dan dikembangkan bedasarkan 

kondisi saat ini. 
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ABSTRACT: Various evidence on the success of green building concepts, particularly passive strategies, in saving energy 

use and reducing environmental impacts has been widely shared in various scientific and popular media. The information 

is not only about theoretical but also best practice of green building implementation, including information about the 

addition of investment value, savings and profit earned on the operation. The government, academics and professional 

associations have also encouraged the acceleration of its implementation through the establishment of regulations and 

rating tools that regulate liabilities and appeals for property industry actors to participate in implementing passive 

strategies as part of the implementation of green building concepts. This study aims to find out how far the implementation 

of passive strategy in high-rise buildings in Jakarta through field observation and to know the obstacles of its application 

through questionnaires and interviews to architects representing the top ten consultant architects in Jakarta. Apparently 

the implementation of passive strategies in high-rise buildings in Jakarta is still limited. The strong dominance of the 

developers, the limited ability of architects in understanding and persuade the owners are some obstacles in implementing 

passive strategy. 

 

Keywords: Green Building, Passive Strategy, Implementation, Restriction 

 

ABSTRAK: Berbagai bukti tentang keberhasilan konsep bangunan hijau, khususnya strategi pasif, dalam menghemat 

penggunaan energi dan mengurangi dampak lingkungan telah banyak disampaikan dalam berbagai media ilmiah maupun 

populer. Informasi yang disampaikan bukan hanya menyangkut teoritis tetapi juga implementasi atau penerapan langsung 

pada bangunan dalam bentuk best practice, termasuk di dalamnya informasi tentang penambahan nilai investasi, 

penghematan dan keuntungan yang didapatkan pada saat operasional. Pemerintah, akademisi dan asosiasi profesi juga 

telah mendorong percepatan implementasinya melalui penetapan peraturan dan rating tools yang mengatur kewajiban dan 

himbauan bagi pelaku industri properti untuk turut serta mengimplementasikan strategi pasif sebagai bagian dari 

implementasi konsep bangunan hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian penerapan strategi pasif pada 

bangunan tinggi di Jakarta melalui observasi lapangan dan mengetahui kendala penerapannya melalui kuesioner dan 

wawancara kepada arsitek yang mewakili 10 besar konsultan arsitek terkemuka di Jakarta. Ternyata penerapan strategi 

pasif pada bangunan tinggi di Jakarta masih minim. Kuatnya dominasi pengembang, terbatasnya kemampuan arsitek 

dalam memahami dan mempersuasi pemilik modal merupakan beberapa kendala dalam mengimplementasikan strategi 

pasif. 

 

Kata Kunci: Bangunan Hijau, Strategi Pasif, Kendala Implementasi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Strategi untuk tanggap terhadap iklim sebagai 

kekhasan lokal dengan menyesuaikan orientasi, bentuk 

serta material selubung bangunan yang tepat disebut 

sebagai strategi pasif. Disebut strategi pasif karena 

bangunan berikut elemennya dirancang untuk 

meminimalkan pemakaian energi dan mencapai 

kenyamanan termal tanpa menggunakan peralatan 

elektrikal maupun mekanikal (Yeang, 2005). Karena 

berkaitan dengan rancangan bangunan maka strategi pasif 

membutuhkan peran yang signifikan dari perancangnya. 

Selain berkaitan dengan upaya mengurangi konsumsi 

energi, pemanfaatan strategi pasif berkaitan dengan upaya 

untuk seoptimal mungkin memanfaatkan potensi 

lingkungan dan semaksimal mungkin mengurangi 
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dampak buruk bangunan terhadap lingkungan sekitarnya. 

Bukan hanya memikirkan kondisi internal (penghuni) 

tetapi juga kondisi eksternal (lingkungan sekitar). 

Keuntungan yang langsung didapat dari upaya 

mengakomodasi kondisi dan potensi lokal, dalam hal ini 

kondisi iklim, adalah dihasilkannya gedung dengan 

kinerja tinggi dalam menurunkan konsumsi energi dan 

mengurangi dampak terhadap lingkungan. Laporan dari 

USGBC (United States Green Building Council) pada 

bulan November dan Desember 2002 menyebutkan 

bahwa implementasi konsep hijau pada bangunan akan 

menghemat penggunaan energi operasional rata-rata 

sebesar 28% dari bangunan konvensional, belum 

termasuk penghematan atas penggunaan energi 

terbarukan. Sedangkan laporan dari BCA (Building 

Construction Authority) Singapura pada tahun 2015 

menyebutkan bahwa implementasi konsep hijau pada 

bangunan dapat menghemat konsumsi energi antara 30% 

hingga 80% dengan memanfaatkan teknologi yang 

tersedia saat ini. 

Selain strategi pasif, dikenal juga strategi aktif, yaitu 

strategi penghematan energi dan pengurangan dampak 

melalui pemilihan dan optimasi peralatan mekanikal dan 

elektrikal yang efektif dan efisien pada bangunan. Pada 

bangunan tinggi, upaya mengimplementasikan strategi 

aktif tidak terelakkan karena kebutuhan pengkondisian 

ruang baik secara thermal maupun visual memerlukan 

bantuan peralatan elektrikal dan mekanikal. Diperlukan 

keinginan yang kuat dan upaya yang besar untuk dapat 

menerapkan kombinasi strategi pasif dan aktif, sedangkan 

peluang untuk mengakomodasi strategi aktif sangat 

menggoda karena lebih praktis untuk diterapkan 

dibandingkan strategi pasif. Padahal Yeang menegaskan 

bahwa upaya untuk mendapatkan kinerja bangunan yang 

lebih tinggi akan dapat tercapai dengan cara 

mengoptimalkan strategi pasif sebelum 

mengimplementasikan strategi aktif. 

 

METODE 

 

Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan stratagi 

pasif pada bangunan tinggi, peneliti melakukan metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2009). 

Metode kualitatif dilakukan dengan cara survei dan 

pengamatan secara langsung terhadap desain bangunan 

tinggi perkantoran di Jakarta dengan studi kasus 

bangunan tinggi (lebih dari 20 lantai) perkantoran di 

sepanjang Jalan Thamrin. Jalan Thamrin dipilih karena 

pertama posisinya yang strategis di pusat kota yang 

sekaligus merupakan representasi dari perkembangan 

desain bangunan. Kedua, di sepanjang jalan tersebut 

cukup banyak dibangun bangunan tinggi perkantoran. 

Ketiga, posisi Jalan Thamrin membentang dari selatan ke 

utara sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis 

orientasi bangunan. Gambar 1 menunjukkan keberadaan 

sejumlah bangunan tinggi (>20 lantai) yang berada di 

sepanjang jalan Thamrin Jakarta.  

 

 Gambar 1. Bangunan tinggi di sepanjang jalan Thamrin 

Jakarta Pusat 

 

Di satu sisi, metode kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui faktor dan kendala dalam proses 

merencanakan strategi pasif pada bangunan tinggi 

perkantoran. Metode ini dilakukan dengan 

menyampaikan kuesioner kepada arsitek yang mewakili 

10 konsultan arsitekturIndonesia terbaik versi BCI Asia 

selama periode 2011-2015. Pilihan jawaban pada 

kuesioner sudah disediakan berdasar hasil wawancara 

yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, 

peneliti masih memberi peluang bagi arsitek selaku 

responden untuk menambahkan opsi yang belum 

tercantum apabila dirasakan perlu. 

.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berikut adalah ulasan implementasi strategi pasif atas 

kedelapan bangunan tinggi tersebut (The City Tower, 

Menara UOB, Menara BCA, Gedung Kemenag, Gedung 

BII, Gedung BPPT, Gedung Kosgoro, dan The Plaza). 
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1. Strategi Orientasi 

Terdapat 4 gedung, yaitu The City Tower, Menara 

BCA, Gedung BPPT dan Gedung Kosgoro yang terlihat 

dari bentuknya mengabaikan strategi orientasi. Bagian 

bangunan yang lebih lebar justru menghadap ke arah 

timur-barat dimana sinar matahari akan memanaskan 

sebagian besar fasade bangunan dari pagi hingga sore hari. 

Bentuk bangunannya lebih mencerminkan orientasi pada 

jalan (sirkulasi) di depannya daripada orientasi pada arah 

pergerakan matahari. Keempat gedung lainnya, kecuali 

Gedung Kemenag, terlihat dari bentuknya sudah 

mengimplementasikan strategi orientasi dengan 

menghadapkan bagian yang lebih lebar ke arah utara-

selatan. Hal ini dimungkinkan karena bentuk tapaknya 

memungkinkan untuk diterapkannya strategi tersebut. 

Akan tetapi strategi orientasi bukan hanya 

menyangkut posisi bangunan terhadap arah pergerakan 

matahari. Strategi orientasi menyangkut upaya untuk 

meminimalkan luas bidang yang terkena sinar matahari 

langsung. Upaya ini nampaknya tidak dilakukan oleh ke 

delapan bangunan tinggi perkantoran tersebut. Terlihat 

dari tidak adanya perbedaan treatmentpada bagian yang 

menghadap kearah pergerakan matahari. Keempat sisi 

memiliki tampak bangunan yang hampir sama. 

 

2. Strategi Bentuk 

Mirip dengan strategi orientasi, strategi bentuk 

berupaya sedemikian rupa sehingga sinar matahari yang 

mengenai bangunan diminimalkan namun tetap 

mengupayakan untuk mendapatkan penerangan alami. 

Strategi bentuk bisa dilakukan dengan merancang bentuk 

bangunan yang lebih pipih di bagian timur-barat atau 

merancang tekukan atau tonjolan pada bangunan sehingga 

panas matahari bisa teratasi dengan tetap dapat 

memanfaatkan terangnya 

Terdapat tiga gedung yang secara bentuk sudah 

menerapkan strategi bentuk yaitu menara UOB, The Plaza 

dan Menara BII. Ketiganya merancang layout tipikal 

bangunan berbentuk persegi panjang dengan bagian yang 

sempit berada pada sisi timur dan barat. Hal ini 

dimungkinkan karena bentuk tapaknya memungkinkan 

diterapkannya hal tersebut. Akan tetapi kedelapan gedung, 

kecuali Menara UOB dan Menara BCA, tidak berupaya 

untuk mengelaborasi bentuk bangunan dengan membuat 

tekukan atau coakan yang memungkinkan antisipasi 

terhadap sinar matahari. Coakan yang dirancang di 

Menara BCA dan tonjolan yang direncanakan di Menara 

UOB nampaknya lebih mempertimbangkan kepentingan 

estetika daripada pertimbangan menghindari pemanasan 

matahari. 

 

 

 

3. Strategi Selubung 

Strategi pasif pada sistem selubung berupaya untuk 

menghindarkan pemanasan dan mendinginkan bangunan. 

Strategi ini bisa dilakukan dengan menerapkan sun-

shading, double skin atau mengatur luas bukaan pada 

fasade bangunan. Di antara kedapan bangunan tersebut, 

hanya ada satu bangunan yang menggunakan sun-shading 

yaitu The City Tower, itupun hanya pada sebagian 

fasadenya saja. Gedung Kemenag menggunakan 

tambahan aluminium pada fasadenya tapi tambahan 

tersebut lebih bersifat estetis dan bukan dimaksudkan 

sebagai pembayang. Kedelapan bangunan terlihat belum 

berupaya untuk mengatur bukaan mereka, memang ada 

bagian yang tertutup dan terbuka tetapi bagian yang 

tertutup adalah bagian yang memang sengaja 

disembunyikan secara estetis karena terdapat balok 

struktur atau pemipaan. Dan terlihat tidak adanya 

perbedaan treatment terkait lebar bukaan pada keempat 

sisi bangunan, kecuali untuk menutupi bagian yang tidak 

diinginkan. 

 

4. Strategi Material 

Hampir seluruh bangunan nampaknya mengandalkan 

strategi ini, dengan mengandalkan spesifikasi kaca atau 

ACP (alluminium composite panel) untuk mengatasi 

masuknya panas dan terang matahari ke dalam bangunan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan arsitek, selama ini 

bangunan tinggi di Jakarta cenderung menggunakan 

produk kaca yang setara dengan produk dengan 

spesifikasinya lebih kurang sebagai berikut: shading 

coefficient berkisar antara 0.51 hingga 0.82, U-value 

berkisar antara 5.6 hingga 5.9, transmittance berkisar 

antara 18% hingga 67%, reflectance antara 4% hingga 

25%. Spesifikasi tersebut meskipun cukup bagus akan 

tetapi tidak mencukupi untuk mendapatkan nilai OTTV 

yang rendah seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan 

apabila sebagian besar façade bangunan menghadap 

barat-timur dan tidak dilengkapi dengan penahan sinar 

matahari. 

 

5. Strategi Interior 

Strategi ini tidak akan dianalisis karena peneliti belum 

mendapat kesempatan untuk masuk ke masing-masing 

gedung. Akan tetapi terdapat indikasi penggunaan startegi 

ini pada ke delapan bangunan tinggi tersebut terlihat dari 

keberadaan tirai yang terlihat dari luar bangunan, 

sedangkan penggunaan strategi interior lainnya berupa 

penggunaan kaca film, open plan layout, partisi 

transparan, kipas angin, taman di dalam bangunan, 

maupun area buffer tidak dapat disampaikan analisisnya.  

 

6. Strategi Penghijauan 
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Pada kedelapan bangunan tinggi perkantoran tersebut, 

tidak terlihat satu bangunan pun menerapkan penghijauan 

pada dinding dan atap bangunan, akan tetapi sebagian 

besar menerapkan pada tapak bangunan khususnya 

halaman depan.  

 

Berikut adalah hasil tanya jawab dan kuesioner tentang 

implementasi strategi pasif bangunan gedung hijau di 

Jakarta kepada arsitek yang mewakili sepuluh konsultan 

arsitektur terbaik di Jakarta versi BCI Asia. 

 

1. Pihak-pihak yang berpengaruh pada proses dan 

produk perancangan 

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa pihak-

pihak seperti pengembang, pemerintah, akademisi, 

kontraktor dan suplier, secara keseluruhan berpengaruh 

signifikan terhadap proses dan produk perancangan yang 

dihasilkan oleh konsultan arsitektur (Asymp.Sig/p-value < 

0,05). 

Gambar 2. Pihak yang berpengaruh pada proses desain 

 

Dan jika dilihat dari urutan peringkatdan grafik pada 

Gambar 2 tersebut, pihak pengembanglah yang dianggap 

paling berpengaruh terhadap proses dan produk 

perancangan yang dihasilkan oleh konsultan. Hasil 

statistik ini mengkonfirmasi sekaligus menguatkan atau 

menegaskan hasil wawancara yang menyatakan besarnya 

pengaruh pengembang pada proses dan produk 

perancangan bangunan. 

 

2. Faktor proses daur hidup bangunan yang berpengaruh 

terhadap proses dan produk perancangan 

Tentang faktor proses daur hidup bangunan yang 

dipertimbangkan perancang saat arsitek mendesain, maka 

ketiga faktor yaitu proses konstruksi, proses operasional 

dan proses daur ulang ternyata tidak berpengaruh 

signifikan terhadap proses dan produk perancangan yang 

dihasilkan oleh konsultan (Asymp.Sig/p-value> 0,05).  

Namun jika dilihat dari urutan peringkat dan grafik 

pada Gambar 3 tersebut, proses operasional dianggap 

sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap proses 

dan produk perancangan yang dihasilkan oleh konsultan 

dibandingkan dua proses yang lainnya. 

 

Gambar 3. Faktor internal dalam  proses desain 

 

3. Faktor norma yang berpengaruh terhadap proses dan 

produk perancangan 

Secara keseluruhan faktor norma yang meliputi 

sertifikasi bangunan hijau, peraturan, bangunan hijau, 

produk/material hijau, dan contoh terpuji yang telah 

dibangun (best practice), tidak berpengaruh signifikan 

terhadap proses dan produk perancangan yang dihasilkan 

oleh konsultan (Asymp.Sig/p-value > 0,05).  

Gambar 4. Faktor eksternal pada proses desain 

 

Namun jika dilihat dari Gambar 4 maka faktor 

peraturan, khususnya peraturan bangunan hijau, dianggap 

paling berpengaruh terhadap proses dan produk 

perancangan bangunan yang dihasilkan oleh konsultan 

dibandingkan dengan faktor lainnya. 

 

4. Perbandingan antara Faktor Pelaku, Norma dan 

Bangunan 

Di antara faktor pelaku, eksternal dan internal, secara 

keseluruhan ketiga faktor tidak berbeda signifikan artinya 

secara statistik ketiga faktor tidak lebih baik atau bisa 

dikatakan sama saja (Asymp.Sig/p-value > 0,05). Akan 

tetapi dari ketiga faktor tersebut ternyata faktor eksternal 

(sertifikasi/rating 'green building', ketersediaan 'green 

product', peraturan 'green building' dan bangunan 'best-

practice') memiliki nilai rata-rata yang lebih baik 

dibandingkan dengan dua faktor lainnya. 
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5. Alasan mengabaikan strategi orientasi 

Saat Arsitek ditanyakan tentang alasan mengabaikan 

strategi orientasi pada saat mereka merancang bangunan 

tinggi maka alasan yang muncul paling tinggi adalah 

alasan bentuk tapak dan disusul oleh alasan posisi tapak 

terhadap jalan, estetika bangunan dan masih adanya opsi 

strategi pasif lain yang bisa dilakukan meski 

meninggalkan strategi orientasi. Hasilnya terlihat dalam 

Gambar 5. 

Gambar 5. Alasan mengabaikan strategi orientasi 

 

Diantara keempat faktor tersebut, secara keseluruhan 

menunjukkan perbedaan yang signifikan artinya secara 

statistik keempat faktor berpengaruh signifikan atas 

proses dan produk perancangan yang dihasilkan 

perancang (Asymp.Sig/p-value < 0,05).  

 

6. Alasan mengabaikan strategi pembayangan 

Saat arsitek ditanyakan tentang alasan mereka saat 

mengabaikan strategi pembayangan maka tingginya biaya 

investasi merupakan alasan utama mereka, diikuti dengan 

alasan perawatan yang relatif mahal, kesulitan penerapan, 

estetika bangunan, dan masih adanya opsi strategi pasif 

lain yang bisa dilakukan meski meninggalkan strategi 

pembayangan. Hasilnya terlihat dalam Gambar 6.  

Gambar 6. Alasan mengabaikan strategi pembayangan 

 

Diantara kelima faktor tersebut, secara keseluruhan 

menunjukkan perbedaan yang signifikan artinya secara 

statistik kelima faktor berpengaruh signifikan atas proses 

dan produk perancangan yang dihasilkan perancang 

(Asymp.Sig/p-value < 0,05).  

 

7. Alasan menggunakan strategi material 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa perancang 

terkadang meninggalkan strategi orientasi dan 

pembayangan dan lebih memilih menggunakan strategi 

material yaitu memilih material selubung dengan 

spesifikasi tertentu dengan alasan kemudahan penerapan, 

rendah biaya investasi, biaya pemeliharaan yang murah 

dan estetika bangunan. Hasilnya terlihat dalam Gambar 7. 

Gambar 7.  Alasan menggunakan strategi material 

 

Diantara keempat faktor tersebut, secara keseluruhan 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan artinya 

secara statistik keempat faktor tersebut tidak berpengaruh 

signifikan pemilihan strategi material oleh perancang 

(Asymp.Sig/p-value > 0,05). Akan tetapi jika dilihat 

berdasarkan Gambar 6.8 dari keempat faktor tersebut 

ternyata faktor kemudahan penerapan adalah faktor yang 

dinilai paling mempengaruhi proses dan produk 

perancangan bangunan yang dihasilkan perancang dengan 

rata-rata sebesar 4.0, diikuti kemudian oleh faktor biaya 

pemeliharaan yang rendah,biaya investasi yang rendah 

dan terakhir estetika bangunan. 

 

8. Alasan memilih curtain glass wall 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa perancang dan 

developer sering memilih selubung berupa curtain glass 

wall dengan alasan kemudahan penerapan, rendah biaya 

investasi, biaya pemeliharaan yang murah dan estetika 

bangunan. Hasilnya terlihat dalam Gambar 8. 

 

Gambar 8. Alasan menggunakan curtain glass wall 
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Diantara keempat faktor tersebut, secara keseluruhan 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan artinya 

secara statistik keempat faktor tersebut tidak berpengaruh 

signifikan atas proses dan produk perancangan yang 

dihasilkan perancang (Asymp.Sig/p-value > 0,05). Akan 

tetapi jika dilihat berdasarkan gambar 7, dari keempat 

faktor tersebut ternyata faktor estetika merupakan faktor 

yang paling berpengaruh pada pemilihan dan penggunaan 

curtain glass wall oleh perancang. Diikuti kemudian oleh 

faktor kemudahan penerapan, biaya pemeliharaan yang 

rendah dan biaya investasi yang rendah.  

Tentang estetika penggunaan kaca, ada hal menarik 

dari hasil wawancara adalah perencana (arsitek) dan 

developer sama-sama meyakini bahwa penggunaan kaca 

menyiratkan modernitas dan high-tech. Kedua image 

tersebut dibutuhkan untuk ‘menjual’ bangunan dengan 

fungsi perkantoran. Secara teknis curtain glass wall 

memang mudah dipasang (telah banyak diaplikasikan) 

dan biaya pemeliharan lebih rendah karena relatif 

sederhana mengerjakannya. Tentang rendahnya investasi 

penggunaan curtain glass wall masih bisa 

diperdebatkankarena material kaca dengan spesifikasi. 

bagus (Low E, Double atau Triple Glazing) tentunya 

mahal biayanya 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik atas pendapat para 

arsitek dari sepuluh biro arsitek ternama di Jakarta, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Praktisi (arsitek dan pengembang) cenderung akan 

menggunakan strategi pasif apabila memungkinkan.  

2. Keterbatasan bentuk lahan, posisi bangunan 

terhadap jalan sudah cukup sebagai alasan untuk 

tidak memepergunakan strategi orientasi, bentuk 

dan selubung.  

3. Sesuai dengan Gambar 7 dan 8, Praktisi cenderung 

memilih strategi material karena kemudahan 

implementasinya, kemudahan pemeliharaan dan 

estetikanya.  

4. Strategi lain yang sering digunakan adalah 

penghijauan tapi khusus hanya di tapak bangunan. 

Implementasi penghijauan di dinding dan atap 

bangunan nampaknya belum populer.  

5. Dari keenam strategi pasif (orientasi, bentuk, 

selubung, material, interior, penghijauan), terdapat 

dua strategi pasif yang sering dipilih praktisi untuk 

digunakan yaitu strategi material dan strategi 

penghijauan. Keempat strategi lainnya (orientasi, 

bentuk, selubung dan interior) cenderung akan 

digunakan apabila memungkinkan.  
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Abstract : This study aims to determine the market reaction before and after the national holiday in Indonesia. 

This study was tested using an event study. The sample of this research is LQ 45 company which listed in Bursa 

Efek Indonesia with sampling technique using purposive sampling. The observed period of study was 5 days before 

the holiday and 5 days after the national holiday. The variables studied in this study are actual return and 

abnormal return as measured by using market adjusted model. Hypothesis testing techniques in this study using 

Paired sample t-test. The result of the study found that there is no difference of abnormal return and actual return 

in period of research of national holiday at Indonesia Stock Exchange. The average majority of actual returns and 

abnormal returns in the LQ-45 group before the holidays are not higher than after the holidays. 

 

keywords : holiday effect, market reaction. 

 

ABSTRAK: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui reaksi pasar menjelang dan setelah hari libur 

nasional di Indonesia. Penelitian ini diuji dengan menggunakan studi peristiwa. Sampel penelitian adalah 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Periode penelitian yang diamati adalah 5 hari sebelum hari libur dan 5 

hari setelah hari libur nasional. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah aktual return dan abnormal return 

yang diukur dengan menggunakan market adjusted model. Teknik pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan Paired sample t-test. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return 

dan aktual return pada periode penelitian hari libur nasional di Bursa Efek Indonesia. Mayoritas rata-rata return 

aktual dan abnormal return pada kelompok LQ-45 sebelum libur tidak lebih tinggi daripada sesudah libur. 

 
Kata kunci : holiday effect, reaksi pasar. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perilaku investor di Bursa efek Indonesia dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah 

informasi hari libur nasional. Informasi hari libur bisa 

mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan 

perdagangan saham baik menjual ataupun membeli 

saham karena berpengaruh kepada tingkat 

pengembalian yang akan diterima oleh investor. 

Tindakan investor dalam melakukan perdagangan di 

Bursa Efek Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh 

informasi yang ada di dalam suatu Negara tetapi juga 

dipengaruhi oleh psikologi investor dalam 

berinvestasi. Selain itu perilaku investor juga 

dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang terjadi untuk 

mendapatkan  abnormal return yang diinginkan.   

Menurut Sulfian dalam Salim (2013) ditemukan 

perbedaan fenomena Holiday Effect di Amerika dan 

Indonesia. Hal ini dilihat dari perilaku investor dalam 

menghadapi hari libur, jika investor Amerika pada 

saat masuk hari libur dengan sengaja melakukan 

pembelian saham agar harga saham naik setelah hari 

libur, akan tetapi investor di Indonesia melakukan 

tindakan menjual saham mereka karena takut terhadap 

penyebaran informasi yang tidak merata menjelang 

liburan, sehingga investor khawatir adanya informasi 

yang tidak diserap yang mengakibatkan 
ketidakpastian, sehingga untuk mengurangi risiko, 

investor mengambil keputusan untuk tidak memegang 

saham pada saat hari libur dan dampaknya terjadi 

penurunan harga saham dipasar. Bashir (2015) 

menemukan hasil dari penelitiannya bahwa pada 

perekonomian negara Asia Timur, investor bukan 
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pencari berita yang baik sehingga investor bereaksi 

kuat terhadap informasi negatif di Indonesia 

dibandingkan dengan berita positif dengan besaran 

yang sama. Investor juga perlu mempertimbangkan 

faktor risiko selain return ketika mengambil keputusan 

berinvestasi di sekitar hari libur. 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat 5 hari 

sebelum hari raya Idul Fitri Indeks Harga Saham 

Gabungan mengalami penurunan yang cukup 

signifikan yaitu sebesar 31,9 poin dari 4901,81 

menjadi 4869,85. Sedangkan hari pembukaan pertama 

kali libur Idul Fitri Indeks Harga Saham Gabungan 

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 

36,84 poin dari 4869,85 menjadi 4906,69. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 13 

Juli 2015 – 24 Juli 2015 

 

Hal ini mengidentifikasi bahwa investor indonesia 

cenderung menjual sahamnya sehingga menyebabkan 

harga saham mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap 

perkembangan penyebaran informasi baik informasi 

internal perusahan dan eksternal perusahaan yang 

tidak merata menjelang liburan sehingga untuk 

mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh 

investor kecenderungan investor tidak memegang 

saham pada saat menjelang liburan. Penelitian 

Kamaludin (2012) juga menyatakan bahwa secara 

umum investor pada saat libur yang cukup panjang 

lebih baik melakukan penjualan saham. Hal ini 

terbukti dari hasil survey menunjukkan 60% 

menyatakan investor  menjual saham pada saat 

menjelang hari libur dibandingkan membeli. Tindakan 

profit taking seperti ini biasanya dilakukan oleh 

investor untuk mempertahankan posisi aman selama 

menunggu Bursa Efek dibuka kembali setelah hari 

libur. Hal inilah yang menyebabkan penurunan Indeks 

yang signifikan ketika menjelang hari libur nasional 

karena investor menghindari resiko selama hari libur 

berlangsung.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salim 

(2013) dengan judul Pengaruh Holiday Effect 

Terhadap Return Indonesia Composite Index ( Periode 

1997-1999 dan 2003-2005) menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara hari libur kalender (Holliday 

Effect) dengan return IHSG Indonesia baik pada 

periode Bearish dan periode Bullish dan tidak ada 

perbedaan signifikan dari return dan abnormal return. 

Perbedaan antara return dan abnormal return saat 

periode bearish terlihat sangat kecil sama halnya saat 

periode bullish. Hal ini disebabkan oleh expected 

return yang sangat kecil. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chomariah (2004) 

yang berjudul Pengaruh Hari Libur Nasional Terhadap 

Return Saham harian di Bursa Efek Jakarta. Hasil dari 

penelitian ini secara umum menujukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara hari libur 

nasional dengan return saham setelah hari libur 

nasional. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian 

tertarik untuk meneliti mengenai Holliday Effect di 

Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara 

empiris apakah terjadi anomali holiday effect di pasar 

modal Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat 

dimanfaatkan Sebagai input dan bahan perbandingan 

dalam mempelajari efisiensi pasar secara informasi di 

pasar modal Indonesia dan Sebagai bahan 

pertimbangan bagi investor agar dapat membuat 

keputusan investasi dan waktu berinvestasi dengan 

tepat di pasar modal Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian event study, 

dimana penelitian ini ingin mengetahui apakah 

terdapat perbedaan abnormal return menjelang hari 

libur dan sesudah hari libur nasional. Populasi yang 

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

diambil adalah perusahaan LQ 45 pada periode 

penelitian. Teknik sampling yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan purposive sampling, yaitu 

dengan kriteria perusahaan yang menjadi sampel tidak 

boleh melakukan corporate action di seputar periode 

penelitian. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian data 

sekunder dengan tanggal periode hari libur nasional. 

Periode pengamatan selama 10 hari sebelum 

penelitian, pada tanggal pengumuman, dan 10 hari 

sesudah penelitian. Data diperoleh dari informasi dan 

laporan dari Bursa Efek Indonesia. Metode 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

dokumentasi. Sumber tersebut dapat berupa informasi 
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atau laporan dari Bursa Efek Indonesia maupun dari 

website www.yahoofinance.com.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji-t yaitu pengujian Paired Sample T-

Test dimana akan diuji beda variabel-variabel 

penelitian yaitu return aktual dan abnormal return 

perusahaan sebelum dan sesudah periode liburan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan 

(signifikansi) sebesar 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pergerakan rata-rata return aktual pada periode 

penelitian terlihat pada Gambar 2. Gambar 2 

menunjukkan rata-rata return aktual perusahaan LQ45 

di seputar periode penelitian yaitu 5 hari sebelum hari 

libur dan 5 hari setelah hari libur. Terlihat bahwa 

return perusahaan bergerak fluktuatif di sepanjang 

periode. Return tertinggi berada pada t-5 yaitu sebesar 

0,53% dan return terendah berada pada t+4 yaitu 

sebesar -0,89%. Rata-rata return di sepanjang periode 

pengamatan yaitu sebesar -0,19%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Rata-Rata Return Aktual Perusahaan 

Sampel di Seputar Periode Penelitian 

 

Pergerakan rata-rata abnormal return pada periode 

penelitian terlihat pada Gambar 3. Gambar 3 

menunjukkan rata-rata abnormal return perusahaan 

LQ45 di seputar periode penelitian yaitu 5 hari 

sebelum hari libur dan 5 hari setelah hari libur. 

Terlihat bahwa abnormal return perusahaan bergerak 

fluktuatif di sepanjang periode. Return tertinggi 

berada pada t-2 yaitu 0,22% dan return terendah 

berada pada t+4 yaitu -0,32%. Rata-rata return di 

sepanjang periode pengamatan yaitu sebesar -0,27%. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Rata-rata Abnormal Return Perusahaan 

Sampel di Seputar Periode Penelitian 

 

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata dari return 

aktual sebelum adalah sebesar -0.001762 dan nilai 

rata-rata return aktual sesudah adalah sebesar -

0.002066. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

return aktual sebelum dan sesudah tidak terlalu banyak 

perubahan yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perubahan yang signifikan return 

sebelum dan return sesudah hari libur nasional. Tabel 

1 juga menunjukkan nilai standar deviasi dari return 

sesudah dan sebelum. Nilai standar deviasi return 

sebelum sebesar 0.016655 dan standar deviasi return 

sesudah sebesar 0.017267. 

 
Tabel 1. Nilai Rata – Rata (Mean) dan Standar Deviasi 

Return Aktual 

Variabel Mean Standar Deviasi 

Return Sebelum -0.001762 0.016655 

Return Sesudah -0.002066 0.017267 

 
Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata dari return 

aktual sebelum adalah sebesar -0.00050 dan nilai rata-

rata return aktual sesudah adalah sebesar -0.000591. 

Hal ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata return aktual 

sebelum dan sesudah tidak terlalu banyak perubahan 

yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perubahan yang signifikan return sebelum dan 

return sesudah hari libur nasional. Pada Tabel 2 juga 

menunjukkan nilai standar deviasi dari return sesudah 

dan sebelum. Nilai standar deviasi return sebelum 

sebesar 0.006141 dan standar deviasi return sesudah 

sebesar 0.004847. 

 
Tabel 2. Nilai Rata – Rata (Mean) dan Standar Deviasi 

Abnormal Return 

Variabel Mean Standar Deviasi 

Return Sebelum 0.000050 0.006141 

Return Sesudah -0.000591 0.004847 

 
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan pengujian normalitas data pada 

variabel penelitian. Uji normalitas data diuji untuk 

menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

 

Tabel 3. Uji Normalitas Return Perusahaan 

Variabel Signifikansi Kolmogorov 

Smirnov 

Return 

sebelum 

0,445 

Return sesudah 0,365 
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Terlihat pada Tabel 3 bahwa untuk variabel Return 

perusahaan diperoleh nilai signifikansi > 0,05 baik 

untuk return sebelum dan sesudah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data return berdistribusi normal. 

 
Tabel 4. Uji Normalitas AAR Perusahaan 

Variabel Signifikansi Kolmogorov 

Smirnov 

AAR sebelum 0,640 

AAR sesudah 0,766 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian normalitas 

data yaitu berupa Average Abnormal Return (AAR) 

perusahaan sampel. Terlihat bahwa nilai signifikansi 

untuk AAR sebelum sebesar 0,640 dan AAR sesudah 

sebesar 0,766. Hasil signifikansi > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data AAR terdistribusi normal. 

Setelah dilakukan normalitas data dan data 

berdistribusi normal, selanjutnya peneliti melanjutkan 

dengan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk 

dapat mengambil kesimpulan apakah terdapat 

perbedaaan return perusahaan 5 hari sebelum dan 5 

hari sesudah hari libur. Uji hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan uji beda sebelum dan sesudah. 

 
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Paired 

Sample T-Test Return Perusahaan 

Signifikansi 0.920 

 

Tabel 5 hasil pengujian paired sample t-test return 

perusahaan menunjukkan nilai signifikansi 0.920. 

Hasil ini menunjukkan bahwa signikansi lebih besar 

dari 0.05, sehingga diambil kesimpulan tidak ada 

perbedaan return perusahaan 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah hari libur. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Paired Sample T-

Test Abnormal Return Perusahaan 

Signifikansi 0.476 

 
Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian paired 

sample t-test abnormal return perusahaan 

menunjukkan nilai signifikansi 0.476. Hasil ini 

menunjukkan bahwa signikansi lebih besar dari 0.05, 

sehingga diambil kesimpulan tidak ada perbedaan 

abnormal return perusahaan 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah hari libur. 

Hasil dari pengujian normalitas data menunjukkan 

data berdistribusi normal. Hasil pengujian hipotesis 

pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

return aktual sebelum dan sesudah hari libur. Hasil 

pengujian kedua dalam penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah hari libur. 

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa 

terdapat anomali liburan di Pasar Modal Indonesia. 

Hal ini dikarenakan tidak terdapat pergerakan return 

aktual dan abnormal return yang signifikan pada 

sebelum dan sesudah hari libur. Dapat dilihat pada 

Gambar 2 dan 3, pergerakan yang fluktuatif return 

aktual dan abnormal return sebelum dan sesudah. Jika 

dilihat dari nilai rata-rata return aktual bisa dilihat nilai 

rata-rata pergerakan return aktual sebelum sebesar -

0.001762 dan nilai rata-rata return aktual sesudah 

sebesar -0.002066. Sedangkan untuk nilai rata-rata 

abnormal return sebelum sebesar -0.00050 dan nilai 

rata-rata abnormal return sesudah sebesar -0.000591. 

Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas rata-rata return aktual dan abnormal return 

pada kelompok LQ-45 sebelum libur tidak lebih tinggi 

daripada sesudah libur. 

Jika dilihat dari nilai average actual return pada 

periode penelitian terdapat aksi jual dari investor yang 

ditunjukkan oleh nilai return yang negatif pada t-1 dan 

terdapat aksi beli yang ditunjukkan oleh nilai return 

yang positif pada t+1. Tidak terbuktinya hipotesis 

dalam penelitian ini dikarenakan hari libur nasional 

pada penelitian ini hanya berkisar 1 hari (hari libur 

yang sangat singkat) sehingga investor tidak memiliki 

kekhawatiran terhadap perubahan harga saham di 

Bursa Efek. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Siregar dan Siregar (2010) yang 

berjudul “Pengaruh Hari Libur Nasional Terhadap 

Return Saham di Bursa Efek Indonesia”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh hari libur baik 1 hari sebelum libur maupun 

1 hari setelah libur nasional terhadap return saham 

pada kelompok LQ45. Penelitian yang dilakukan oleh 

Salim (2013) dengan judul Pengaruh Holiday Effect 

Terhadap Return Indonesia Composite Index (Periode 

1997 – 1999 dan 2003 – 2005) menunjukan hasil yang 

serupa yaitu bahwa tidak terdapat pengaruh hari libur 

kalender (Holiday Effect) terhadap return IHSG di 

Indonesia. Alagidede (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul Month of The Year and Pre-holiday 

effects in African Stock Markets menemukan bahwa 

terdapat return yang tinggi dan signifikan pada periode 

sebelum liburan di Bursa Efek Afrika. 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return 
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sebelum dan sesudah hari libur dan tidak terdapat 

perbedaan return sebelum dan sesudah hari libur. 

 

KETERBATASAN 

 

Range periode penelitian hanya menggunakan 

periode 5 hari sebelum dan sesudah hari libur kalender 

dan penelitian ini hanya meneliti periode 1 tahun hari 

libur nasional. Sebaiknya penelitian selanjutnya 

meneliti periode yang lebih lama lagi dengan range 

yang lebih lama pada periode hari libur nasional yang 

panjang. 
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ABSTRACT: Information on the physical characteristics of crude palm oil is an indispensable variable in the process of 

producing palm oil. By knowing the information then the flow form of crude palm oil when the distribution process 

through the pipeline can be predicted so that the distribution process can run efficiently. Especially when there is a defect 

in the pipe that can cause oil palm stuck and trigger the formation of crystal clumps that can disrupt the flow process. In 

this paper we analyzed the effect of temperature on the pattern of vortex formation in the flow of palm oil. This is because 

most of the physical characteristics of palm oil depend on the temperature. The modeling is done by breaking the Navier-

Stokes equation for a flow that trapped in a box using the finite difference method. Through the results, the pattern of 

formed vortex depend on the temperature of crude palm oil. 

 

Keywords: palm oil, vortex, Navier-Stokes. 

 

ABSTRAK. Informasi karakteristik fisis minyak kelapa sawit merupakan variabel yang sangat dibutuhkan dalam proses 

produksi minyak kelapa sawit. Dengan mengetahui informasi tersebut maka bentuk aliran dari minyak kelapa sawit ketika 

proses distribusi melalui pipa dapat diprediksi sehingga proses pendistribusian dapat berjalan dengan efisien. Terlebih 

ketika terdapat defek pada pipa yang dapat menyebabkan minyak kelapa sawit terjebak dan memicu terbentuknya 

gumpalan kristal yang dapat menganggu proses aliran. Di dalam makalah ini dianalisis pengaruh temperatur terhadap 

pola pembentukan vorteks dalam aliran minyak kelapa sawit. Hal ini karena kebanyakan karakteristik fisis minyak kelapa 

sawit bergantung pada temperaturnya. Pemodelan dilakukan melalui pemecahan persamaan Navier-Stokes pada aliran 

yang terjebak pada suatu bidang kotak dengan menggunakan metode beda hingga. Melalui hasil yang diperoleh diketahui 

bahwa pola vorteks terbentuk bergantung pada temperatur minyak kelapa sawit. 

 

Kata Kunci: kelapa sawit, vorteks, Navier-Stokes. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu 

komoditas unggulan di Indonesia. Selain itu , Indonesia 

merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit 

tertinggi di dunia (Elisabeth & Ginting, 2003). Salah satu 

permasalahan utama yang ditemukan dalam produksi 

kelapa sawit adalah upaya upaya untuk peningkatan 

efisiensi dalam proses tranport minyak kelapa sawit. 

Umumnya, saat ini proses distribusi minyak kelapa sawit 

menggunakan angkutan truk tangki. Proses distribusi 

seperti ini sangat bergantung pada kondisi sarana dan 

prasarana jalan. Selain itu, tentu saja moda transportasi 

tersebut membutuhkan biaya tambahan agar dapat 

dilaksanakan.  

Solusi alternatif yang dapat dilakukan agar proses 

distribusi minyak kelapa sawit lebih efektif dan efisien 

adalah distribusi melalui pipa. Hanya saja sistem 

distribusi melalui pipa membutuhkan sistem pengawasan 

yang ketat. Hal ini dikarenakan minyak kelapa sawit dapat 

membentuk kristal lemak apabila tidak memperoleh 

kondisi yang sesuai. Kristal lemak tersebut apabila 

terakumulasi lama-kelamaan akan mengganggu proses 

distribusi minyak karena dapat menyumbat pipa. 

Sehingga apabila sistem distribusi minyak melalui pipa 

tidak ditangani dengan baik akan menghasilkan masalah 

baru yang lebih berat seperti terhambatnya proses 

pengiriman atau bahkan kerusakan pipa distribusi (Renny, 

2011). 

Secara umum, karakteristik fisis dari minyak kelapa 

sawit dipengaruhi oleh temperaturnya. Temperatur akan 

dapat mengubah karakteristik fisis seperti viskositas dan 

densitas dari minyak kelapa sawit. Dalam praktiknya 

kedua karakteristik tersebut akan mempengaruhi pola 

aliran minyak kelapa sawit dalam pipa. Hal ini sesuai 

denan persamaan Navier-Stokes yang menyatakan bahwa 
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bentuk aliran fluida secara umum bergantung pada nilai 

bilangan Reynolds-nya dimana bilangan Reynolds secara 

implisit bergantung pada densitas dan viskositas suatu 

fluida. Di dalam kajian yang dilakukan oleh Renny (2011) 

diketahui bahwa densitas dan viskositas dari minyak 

kelapa sawit nilainya berbanding terbalik dengan 

temperatur. Semakin tinggi temperatur maka semakin 

rendah nilai densitasnya dan viskositasnya. 

Dengan menggunakan data-data tersebut maka di 

dalam penelitian ini kami akan mengkaji pola 

pembentukan vorteks minyak kelapa sawit akibat 

perubahan temperatur. Minyak kelapa sawit yang 

dimodelkan diasumsikan terjebak dalam suatu lubang 

dengan bagian atasnya tetap bersinggungan dengan 

minyak mentah yang mengalir. Model yang diajukan ini 

analogi dengan peristiwa transportasi minyak kelapa 

sawit melalui pipa yang mengalami defek sehingga 

terdapat minyak yang terjebak dan membentuk pola 

vorteks. Analisis ini penting untuk dilakukan karena hal 

ini berkaitan dengan pola prediksi kiristal lemak minyak 

kelapa sawit yang terbentuk akibat proses penggumpalan 

yang terjadi secara kontinu. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh informasi terkait pola perubahan 

nilai densitas dan viskotas dari minyak kelapa sawit akibat 

temperatur maka digunakan data penelitian yang 

dilakukan oleh Renny (2011) yang kemudian diregresi 

secara non-linear. Ketaklinearan regresi ditunjukkan oleh 

penggunaan polinomial berorde-5 agar hasil diperoleh 

memiliki akurasi yang tinggi. Setelah diperoleh korelasi 

tersebut maka penelitian akan dilanjutkan dengan 

menganalisis nilai bilangan Reynolds dari minyak kelapa 

sawit. Di dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds 

adalah suatu kuantitas tak berdimensi yang digunakan 

untuk memperkirakan pola aliran fluida. Bilangan 

Reynolds didefinisikan sebagai rasio antara gaya inersia 

terhadap gaya viskos atau secara matematis dituliskan, 

 

Re s L


   (1) 

 

dimana ρ adalah densitas fluida, υs adalah kecepatan 

fluida, L adalah panjang karakteristik, dan μ adalah 

viskositas dinamis fluida. Selanjutnya untuk 

menyederhanakan pemodelan digunakan nilai υs dan L 

sama dengan 0,1. Apabila nilai dari viskositas dan 

densitas minyak mentah dapat dinyatakan sebagai fungsi 

temperatur maka dapat diperoleh ungkapan bilangan 

Reynolds sebagai fungsi temperatur secara eksplisit. 

Proses pembentukan vorteks dilakukan pada sistem 

aliran minyak kelapa sawit yang terjebak dalam suatu 

kotak yang bagian atasnya bersinggungan dengan minyak 

yang mengalir secara laminer seperti tampak pada 

Gambar 1. Untuk menyederhanakan proses kalkulasi 

maka dipilihsistem yang berada pada keadaan tunak dan 

dari Gambar 1 tampak bahwa analisis memenuhi 

persoalan 2 dimensi saja.  

 

 
Gambar 1. Skema pembentukan vorteks. Garis merah 

menandakan sisi singgung antara minyak yang mengalir 

dengan minyak yang terjebak dalam kotak 

 

Secara umum pola aliran minyak kelapa sawit dalam 

kasus ini akan dapat diperoleh setelah melalui proses 

pemecahanan persamaan Navier-Stokes, 
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dimana u adalah kecepatan vektor fluida, p adalah 

tekanan, ρ adalah densitas, ν adalah viskositas kinetis dan 

g merupakan implikasi dari gaya eksternal. Karena 

analisis yang dilakukan hanya untuk kasus 2 dimensi 

(keadaan tunak) dan minyak yang mengalir bersifat 

laminer maka persamaan Navier-Stokes dapat direduksi 

menjadi, 
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 (3) 

 

Dengan menggunakan definisi bilangan Reynolds dan 

dengan melakukan transformasi sehingga parameter 

kecepatan, tekanan, dan panjang menjadi tak berdimensi, 

 2
0 0 0

, , , ,
p yu v xu v p x y

u u L Lu
      (4) 
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dimana u0 adalah kecepatan karakteristik fluida dan L 

adalah panjang karakteristik pipa maka ketiga persamaan 

di atas dapat dinyatakan sebagai, 
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 (5) 

Salah satu alternatif pemecahan kalkulasi diatas 

adalah dengan menerapkan metode numerik. Algoritma 

yang digunakan merujuk pada algoritma yang disusun 

oleh Mokashi sebagai berikut (Tiandho, et al., 2015; 

Mokashi, 2013) 

1. Mendefinisikan domain dan mendiskritisasinya 

sehingga solusi u(x) dihitung untuk tiap titik diskrit xi 

atau dengan kata lain solusi yang diperoleh merupakan 

solusi pada u(xi). Di dalam hal ini digunakan 10x10 

titik tinjau. 

2. Solusi diferensial memenuhi kondisi kombinasi linear 

dari u(xi). 

3. Sistem final diubah dari sistem yang merupakan 

persamaan diferensial menjadi sistem persamaan 

aljabar untuk u(xi) dimana hal ini dapat diselesaikan 

dengan menggunakan root finding algorithm. 

4. Visualisasi bentuk pusaran minyak kelapa sawit 

dilakukan melalui proses konvolusi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

EFEK TEMPERATUR PADA BILANGAN 

REYNOLDS KELAPA SAWIT 

 

Berdasarkan data fisis minyak kelapa sawit yang 

diperoleh Renny setelah melalui analisis menggunakan 

ImageJ dan dengan berdasarkan regresi non-linear 

(poliomial orde-5) maka dapat diketahui secara eksplisit 

bentuk persamaan densitas minyak kelapa sawit sebagai 

fungsi temperatur adalah: 
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  (6) 

 

Sedangkan plot grafik kesesuaian antara hasil regresi 

dengan data dapat dilihat pada Gambar 1. Melalui analisis 

statistik diketahui bahwa kesesuaian antara hasil regresi 

dengan data densitas minyak kelapa sawit dapat 

dinyatakan oleh: 
2 0,99999R  sehingga melalui hasil 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa hasil pengeplotan 

grafik sudah cukup akurat. 

 

 
 

Gambar 1. Hubungan antara densitas dengan temperatur 

 

Adapun untuk nilai viskositasnya berdasarkan data yang 

diperoleh Renny dengan metode regresi yang sama 

dengan densitas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara viskositas dengan temperatur secara 

eksplisit dapat dinyatakan sebagai, 
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Sedangkan untuk perbandingan antara data eksperimen 

dengan hasil regresi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

Selain melalui hasil plotting grafik, secara kuantitatif 

kesesuaian antara hasil regresi dengan data eksperimen 

memenuhi syarat 
2 0,99994R  . 

 

 
 

Gambar 2. Hubungan antara viskositas dengan temperatur 

 

Dengan demikian, pola perubahan bilangan Reynolds dari 

minyak kelapa sawit sebagai fungsi temperaturdapat 

dinyatakan seperti pada Gambar 3. Melalui pola grafik 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bilangan 

Reynolds dari minyak kelapa sawit berbanding lurus 

dengan temperaturnya. 
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Gambar 3. Hubunagan antara bilangan Reynolds dengan 

temperatur 

 

PEMBENTUKAN VORTEKS PADA MINYAK 

KELAPA SAWIT 

 

Dengan menggunakan algoritma pembentukan 

vortreks di atas dan data bilangan Reynolds pada Gambar 

3, maka diperoleh hasil pembentukan vorteks untuk 

beberapa temperatur minyak mentah seperti pada Gambar 

4. 

Berdasarkan hasil pola vorteks yang telah diperoleh 

pada Gambar 4 tampak bahwa pola pembentukan 

vorteksangat bergantung pada temperatur. Pada 

temperatur rendah tampak bahwa aliran minyak kelapa 

sawit menghasilkan vorteks yang relatif simetri dan 

terlihat kaku. Hal ini dapat dipahami karena temperatur 

30° memiliki nilai bilangan Reynolds yang rendah. Selain 

itu nilai viskositas dan densitas yang tinggi juga akan 

menyebabkan minyak kelapa sawit sulit untuk bergerak. 

Adapun pada temperatur 40°C vorteks yang terbentuk 

sudah mulai tampak tidak simetri dan sedikit mengikuti 

pola aliran di atasnya. Begitu pula pada temperatur 50°C, 

vorteks yang terbentuk sudah mulai acak. Sebagaimana 

pola vorteks pada temperatur 30°C hal ini dapat dipahami 

akibat adanya peningkatan nilai bilangan Reynolds 

sedangkan densitas dan viskositasnya mengalami 

penurunan. Hal tersebut akan membuat minyak kelapa 

sawit semakin mudah untuk bergerak. 

Pola pembentukan vorteks yang cenderung kaku 

seperti pada temperatur 30°C akan memiliki potensi 

pembentukan kristal lemak lebih besar dibandingkan 

dengan sampel lainnya.Karena seperti diketahui bentuk 

vorteks seperti kondisi tersebut akan membuat minyak 

menggumpal dan hal tersebut akan dapat mengganggu 

proses transportasi minyak kelapa sawit berbasis pipa. 

Dengan demikian apabila merujuk pada hasil yang 

diperoleh dapat disarankan bahwa untuk proses 

transportasi minyak kelapa sawit berbasis pipa agar 

proses transportasi dapat berjalan lancar maka diperlukan 

rekayasa temperatur sehingga penggumpalan-

penggumpalan benih kristal lemak dapat dihindari 

pembentukannya. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4. Vorteks yang terbentuk pada minyak kelapa 

sawit: a) temperatur 30°C, b) temperatur 40°C, dan c) 

temperatur 50°C 

 

 

KESIMPULAN 

 

Secara jelas tampak bahwa viskositas dan densitas 

minyak kelapa sawit berbandanding terbalik dengan 

temperaturnya. Semakin tinggi temperatur maka semakin 

rendah viskositas dan densitas minyak kelapa sawit. 

Tetapi berdasarkan definsi bilangan Reynolds dapat 
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dilihat bahwa semakin tinggi temperatur maka semakin 

meningkat bilangan Reynolds minyak kelapa sawit. 

Melalui pemecahan persamaan Navier-Stokes untuk 

fluida yang terjebak dalam suatu lubang dapat dilihat pula 

pola pembentukan vorteks juga sangat bergantung pada 

temperatur. Semakin tinggi temperatur maka semakin 

acak pola pembentukan vorteksnya sehingga semakin 

kecil kemungkinan terjadinya pembentukan kristal lemak. 
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ABSTRACT: Activated carbon is an amorphous material produced from materials that contain carbon and has a high 

internal surface area that it has a high affinity adsorption. Pore characteristics are the main parameters in determining the 

adsorption of activated carbon. In this paper we have analyzed the pores characteristics of activated carbon fromkemiri 

shell by using image processing methods. The software used in image processing is ImageJ and Wolfram Mathematica. 

From the results of this study can be obtained some information about pore size, pore distribution, pore symmetricity and 

porosity. 

 

Keywords: Activated carbon, pore, ImageJ, Wolfram Mathematica 

 

 

ABSTRAK: Karbon aktif merupakan material amorf yang dihasilkan dari material-material yang mengandung karbon 

dan memiliki permukaan dalam (internal surface) sehingga memiliki afinitas tinggi untuk menyerap berbagai material 

tertentu. Karakteristik pori merupakan parameter utama dalam menentukan daya adsorbsi karbon aktif. Dalam makalah 

ini telah dilakukan analisis karakteristik pori karbon aktif tempurung kemiri dengan menggunakan metode pengolahan 

citra. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan citra ini adalah ImageJ dan Wolfram Mathematica. Dari hasil 

penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai ukuran pori, distribusi pori, kesimetrian pori dan porositas.  

 

Kata kunci: Karbon aktif, pori, ImageJ, Wolfram Mathematica 

 

PENDAHULUAN 

 

Material berpori telah lama dikembangkan sebagai 

material adsoben. Keefektifitasan material berpori pada 

proses adsorbsi fase cair mampu menghilangkan warna 

dan bau limbah kimia baik organik maupun anorganik 

merupakan kelebihan material ini. Karbon aktif 

merupakan salah satu material berpori yang dihasilkan 

dari material-material yang mengandung unsur karbon 

dan memiliki permukaan dalam (internal surface) 

sehingga memiliki afinitis tinggi untuk menyerap 

berbagai material tertentu (Purnomo, 2010). Secara umum 

karbon aktif baik dalam bentuk granular maupun serbuk 

umumnya digunakan sebagai adsorben karena 

kemampuan adsorpsinya yang sangat bagus untuk polutan 

organik(El-Geundi, 1997).  

Jenis dari material yang dapat diserap bergantung pada 

besar atau volume pori dan luas permukaan karbon aktif 

(Hendra & Darmawan, 2007). Umumnya karbon aktif 

dihasilkan melalui proses modifikasi arang yang 

berbentuk padatan porus yang mengandung 85-95% 

karbon hasil dari proses pembakaran suhu tinggi untuk 

menghilangkan kandungan air dan komponen-komponen 

volatil dari material-material yang mengandung karbon 

(Sembiring & Sinaga, 2003). Komponen dari arang ini 

terdiri dari karbon terikat (fixed carbon), abu, air, nitrogen 

dan sulfur serta memiliki porus yang masih tertutup oleh 

hidrokarbon, tar dan senyawa organik lainnya (Djatmiko 

& Widjaja, 1985). Pada umumnya luas permukaan karbon 

aktif berkisar 3000-3500 m2/g dan memilki daya serap 

sebesar 25-100% dari berat karbon aktif itu sendiri (Kirk 

& Othmer, 1992). 

Penentuan karakteristik pori seperti ukuran pori, 

porositas, distribusi pori, dan kesimetrian pori menjadi 

salah satu komponen utama dalam penentuan daya 

adsorbsi karbon aktif. Beberapa metode yang digunakan 

untuk menentukan pori antara lain metode Archimedes 

(Moradi, et al., 2014), metode BET (Brunauer, Emmet, 

and Teller) (P.Goodman, et al., 2012) dan pengolahan 

citra mikrograf (P.Elia, et al., 2016)(Tiandho, 2017). 

Metode pengolahan citra lebih dapat diterima daripada 

dengan menggunakan metode pengukuran langsung 
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karena aspek reproduktifitas, keekonomisan, 

kesederhanaan, dan fleksibilitasnya. Hal ini didukung 

dengan pengembangan instrument pengukuran morfologi 

permukaan material dalam bentuk digital yang semakin 

maju(Tiandho, 2017).  

Metode pengolahan citra telah diaplikasikan dalam 

berbagai bidang diantaranya untuk pendeteksi formalin 

pada tahu (Hidayat.A, et al., 2013), klasifikasi sel darah 

merah (Jambhekar, 2011), menghitung luas inti 

eritrosit(Rifano, 2014), penentuan karakteristik pori 

(Tiandho, 2017),penentuan porositas plasma - sprayed 

coatings(H.Du, et al., 2005)dan sebagainya. 

Wolfram Mathematica dan ImageJ merupakan 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

menganalisis citra. Wolfram Mathematica adalah suatu 

sistem aljabar komputer (CAS, Computer Algebra 

System) yang mengintegrasikan kemampuan komputasi 

(simbolik, numerik), visualisasi (grafik), bahasa 

pemprograman, dan pengolahan kata (word processing) 

ke dalam suatu sistem yang sudah digunakan. Keunggulan 

dari perangkat ini adalah kesederhanaan bahasa program 

yang dapat digunakan siapapun tanpa harus terlebih 

dahulu menguasai suatu bahasa pemrograman tertentu 

(Wolfram, 2003). Sedangkan ImageJ adalah program 

pengolah gambar yang dikembangkan di National 

Institutes of Health. ImageJ memiliki plugin Javayang 

memungkinkan untuk memecahkan banyak masalah 

pengolahan gambar dan analisis suatu citra hingga tiga 

dimensi(Collins, 2007). 

Penentuan karakteristik pori menggunakan perangkat 

lunak Wolfram Mathematica telah dikembangkan dengan 

akurasi yang cukup baik untuk menentukan parameter 

ukuran pori, distribusi pori, kesimetrian pori dan porositas 

dengan menggunakan pendekaan metode diameter 

Feret(Tiandho, 2017). Selain itu penentuan partikel 

menggunakan perangkat lunak ImageJ juga telah 

dikembangkan untuk menghitung perubahan luas inti 

dengan akurasi yang cukup baik (Rifano, 2014) 

Pada penelitian ini kami mengembangkan penentuan 

karakteristik pori karbon aktif dengan sampel mikrograf 

karbon aktif tempurung kemiri pada perbesaran 3000 kali 

dengan didasarkan pada parameter luas area, perimeter 

dan diameter feret untuk menentukan ukuran pori, 

porositas, distribusi pori serta kesimetrian pori.  

 

METODE PERCOBAAN 

 

Dalam makalah ini kami menggunakan mikrograf 

hasil SEM sampel karbon aktif tempurung kemiri yang 

telah diaktivasi dengan aktivator H3PO4 dengan 

perbesaran 3000 kali. Mikrograf tersebut kemudian 

dibinerisasi dan disegmentasi menggunakan perangkat 

lunak ImageJ dan Wolfram Mathematica dan kemudian 

diproses lebih lanjut untuk menentukan parameter pori 

meliputi ukuran (diameter) pori, presentase pori 

(porositas), aspek rasio (kesimetrian), dan distribusi 

ukuran pori. 

Untuk menentukan diameter pori digunakan metode 

berdasarkan perimeter, diameter Feret, luas area, dan 

diameter ekuivalen. Proses binerisasi bertujuan untuk 

menentukan batas pori dengan matriks material sehingga 

memudahkan komputer untuk melakukan proses 

segmentasi pori. Penentuan diameter pori dengan metode 

perimeter didasarkan pada garis batas dari kumpulan 

piksel gelap dan piksel terang maupun sebaliknya. 

Adapun untuk menentukan diameter pori (d) berdasarkan 

perimeter menggunakan persamaan: 

 

                                                               (1) 

 

dimana P adalah perimeter pori dan π adalah konstanta 

perbandingan antara keliling dengan diameter lingkaran 

yang besarnya 3,14.  

Setelah diperoleh geometris perimeter yang sesuai 

maka akan dilakukan perhitungan kaliper tiap pori. 

Kaliper yang digunakan meliputi: panjang kaliper 

(diameter Feret maksimum), lebar kaliper (diameter Feret 

minimum) dan rata-rata kaliper. Diameter ukuran pori 

didasarkan pada penentuan rata-rata kaliper adalah: 

 

                                              (2) 

 

dengan 𝑀𝐶𝐷𝑖 adalah kaliper rata-rata (mean caliper 

diameter) untuk pori ke-I dan n adalah jumlah pori yang 

terdeteksi dalam mikrograf. 

Penentuan diameter pori berdasarkan luas area 

digunakan persamaan: 

 

                                                    (3) 

 

dengan A adalah luas area pori.  

Sedangkan penentuan berdasarkan diameter ekuivalen 

menggunakan kesebandingan antara luas area dengan 

perimeter,  

 

                                                                (4) 

 

Perhitungan presentase pori didasarkan pada 

perbedaan warna antara pori dengan matriks karbon. 

Umumnya warna pori cenderung lebih gelap 

dibandingkan dengan warna matriksnya. Presentase pori 

didapat dari perbandingan jumlah piksel warna gelap 

dengan jumlah piksel total dalam mikrograf, 

 

                                                 (5) 
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Kesimetrian pori juga dapat dianalisis dengan 

menggunakan nilai aspek rasio yang merupakan 

perbandingan antara nilai diameter Feret minimum 

dengan diameter Feret maksimum dari keseluruhan pori, 

 

                                        (6) 

 

dimana Fi min adalah diameter deret Feret minimum ke-

i dan Fi max adalah diameter deret Feret maksimum ke-i. 

Nilai aspek rasio berada pada rentang 0 sampai 1 dimana 

jika AR = 1 maka geometris pori bersifat simetris 

sempurna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mikrograf karbon aktif tempurung kemiri pada 

perbesaran 3000 kali dilakukan proses pengolahan citra 

yang ditampilkan pada Gambar 1-3.  

Gambar. 1 Mikrograf karbon aktif tempurung kemiri 

hasil luaran SEM pada perbesaran 3000 kali.  

 

Mikrograf ini memiliki faktor konversi skala piksel 

sebesar 0,05 μm/piksel. Dapat diamati bahwa pada pori 

memiliki warna yang lebih gelap daripada warna 

matriksnya dan bentuk geometri pori yang mendekati 

lingkaran. 

 

Gambar. 2 Binerisasi pada mikrograf. 

 

 

Gambar. 3 Struktur geometris perimeter 

 

Pada proses binerisasi bertujuan untuk memperjelas 

perbedaan antara pori dan matriks karbon aktif dengan 

menggunakan pola gelap-terang. Terlihat bahwa setelah 

dilakukan proses binerisasi maka perbedaan pori dan 

matriks akan tampak semakin jelas. 

Setelah dilakukan proses binerisasi kemudian 

dilakukan proses segmentasi mikrograf sesuai dengan 

geometris perimeter pori yang terdeteksi dalam mikrograf 

yang ditunjukkan pada Gambar 3. Pada proses ini akan 

dilakukan perhitungan perimeter pori yang terdeteksi 

dalam mikrograf. 

Data hasil perhitungan ukuran pori dan porositas 

dengan menggunakan perangkat lunak ImageJ disajikan 

pada Tabel 1. 

 

. 

Tabel 1.Analisis ukuran pori menggunakan perangkat 

lunak ImageJ.  

Ukuran Pori (μm) 

MP MRK MA MDE 

4,15 3,44 2,28 1,38 

 

dimana MP adalah metode perimeter, MRK adalah 

metode rata-rata kaliper, MA adalah metode luas area dan 

MDE adalah metode diameter ekuivalen.  

Dari hasil yang diperoleh dapat diamati bahwa nilai 

ukuran pori dengan menggunakan perangkat lunak 

ImageJ yang didasarkan pada perimeter, rata-rata kaliper, 

luas area dan diameter ekuivalen memiliki nilai yang 

sangat bervariatif. Setelah dilakukan perhitungan standar 

deviasi (error) untuk masing-masing metode disajikan 

pada Tabel 2.  

 

Tabel 2.Perhitungan presentase standar deviasi ukuran 

pori.  

Presentase STDEV (%) 

MP MRK MA MDE 

78,55 62,02 60,12 63,86 

 

Presentase error yang paling besar terdapat pada 

metode perimeter. Hal ini diakibatkan karena metode 
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perimeter didasarkan pada keliling pori (perimetri) yang 

terbentuk tidak representatif karena banyaknya noise. 

Pada saat proses binerisasi noise akan terbentuk sebagai 

akibat ketidakbersihan citra atau juga karena kurang 

empurnanya proses binerisasi. Distribusi ukuran pori hasil 

analisis pada perangkat lunak Image ditampilkan pada 

Gambar 4-7. 

Terlihat bahwa pada Gambar 4 dan 5 sebaran ukuran 

pori material karbon berpusat pada rentang 2μm hingga 

6μm. Frekuensi tertinggi terdapat pada ukuran pori 3μm. 

Pada Gambar 6 distribusi pori terpusat pada rentang 1 

μm hingga 3,5μm sedangkan pada Gambar 7 distribusi 

pori terpusat pada rentang 0,5μm – 2μm. Frekuensi 

tertinggi untuk Gambar 6 dan 7 masing-masing terdapat 

pada ukuran pori 1,5 μm dan 1μm. 

 

 

Gambar. 4 Histogram distribusi ukuran pori dengan 

menggunakan metode perimeter. 

Gambar. 5 Histogram distribusi ukuran pori dengan 

menggunakan metode rata-rata kaliper. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6Histogram distribusi ukuran pori dengan 

menggunakan metode luas area. 

 

Hasil analisis ukuran pori dengan menggunakan 

perangkat lunak Wolfram Mathematica diperoleh ukuran 

pori yang didasarkan pada perhitungan diameter kaliper 

rata-rata yang didapatkan ukuran pori sebesar 2,02 μm. 

Adapun sebaran ukuran pori ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 7. Histogram distribusi ukuran pori dengan 

menggunakan metode diameter ekuivalen 

Gambar 8.  Histogram distribusi ukuran pori dengan 

menggunakan metode diameter ekuivalen. 

 

Pada Gambar 8. dapat diamati bahwa distribusi ukuran 

pori terpusat pada rentang 0,25μm - 3,25μm dengan 

frekuensi tertinggi terdapat pada 1,5 μm.  
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Diameter Feret minimum dan maksimum dengan 

menggunakan perangkat lunak ini diperoleh masing-

masing sebesar 1,64 μm dan 2,31μm. Sehingga 

berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa aspek rasio 

(kesimetrian pori) diperoleh sebesar 0,71. Hal ini 

menunjukkan bahwa pori tidak simetri sempurna.  

Berbeda dengan perangkat lunak Wolfram 

Mathematica yang mampu menentukan nilai aspek rasio 

yang menunjukkan kesimetrian geometri pori secara 

umum artinya tidak terbatas pada satu bentuk saja, pada 

analisis pori menggunakan perangkat lunak ImageJ ada 

parameter yang disebut sphericityparameter yang 

mendeskripsikan bentuk lingkaran pada pori. Sphericity 

memiliki rentang 0 hingga 1 dimana jika sphericity 

bernilai satu maka pori berbentuk lingkaran sempurna. 

Pada mikrograf ini diperoleh nilai sphericity sebesar 0,61 

yang mengindikasikan bahwa pori yang terbentuk tidak 

berupa lingkaran sempurna. 

Porositas yang terdeteksi dengan menggunakan 

perangkat lunak ImageJ dan Wolfram Mathematica 

didapatkan masing-masing sebesar 28,76% dan 33,14%. 

Dari hasil ini menggambarkan bahwa luas permukaan 

pori yang terbentuk pada material karbon aktif tempurung 

kemiri yang berhasil disintesis masih rendah. 

 

KESIMPULAN 

Analisis citra dari material berpori dapat dilakukan 

dengan menggunakan perangkat lunak ImageJ dan 

Wolfram Mathematica. Parameter karakteristik pori yang 

dapat dikaji antara lain ukuran pori, porositas, distribusi 

pori dan kesimetrian pori. Tingkat akurasi metode 

pengolahan citra dengan menggunakan perangkat lunak 

ini bergantung pada proses binerisasi. Proses binerisasi 

yang tidak sempurna akan menghasilkan noise yang dapat 

mengganggu proses pendeteksian pori.   
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ABSTRACT: Technology is a thing that will never be separated from the routine of everyday human life, both for the 

needs of primary to tertiary there are various technologies that can facilitate all human activities. Among these 

technologies are computers, televisions, mobile phones, production machines and various other electronics that we find 

in our homes everyday. Wireless connection or wireless connection is often used to transfer data from a device / device 

to another device. This is because wireless can simplify the work with any technology from a long distance, in other 

words we can control a device from other devices with a great distance. After training and demonstration in SMA Arinda 

Palembang, students can better understand and understand about electronic components of robot system, controlling robot 

using smartphone through bluetooth communication. 

  

Keywords: bluetooth, communication, robot, smartphone, wireless  

 

ABSTRAK: Teknologi merupakan suatu hal yang tidak akan pernah lepas dari rutinitas kehidupan manusia sehari-hari, 

baik untuk kebutuhan primer hingga tersier terdapat berbagai macam teknologi yang dapat mempermudah segala kegiatan 

manusia. Diantara dari teknologi tersebut adalah komputer, televise, handphone, mesin produksi dan berbagai elektronik 

lain yang kita temui didalam rumah kita sehari-hari. Wireless connection atau koneksi tanpa kabel sering digunakan untuk 

transfer data dari suatu device/perangkat ke perangkat lain. Hal ini dikarenakan wireless dapat mempermudah pekerjaan 

dengan teknologi apapun dari jarak yang jauh, dalam kata lain kita dapat mengendalikan suatu perangkat dari perangkat 

lain dengan jarak yang jauh. Setelah diadakan pelatihan dan demonstrasi di SMA Arinda Palembang, para siswa dapat 

lebih memahami dan mengerti mengenai komponen-komponen elektronika sistem robot, mengendalikan robot 

menggunakan smartphone melalui komunikasi bluetooth. 

 

Kata Kunci: bluetooth, komunikasi, robot, smartphone, wireless 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Analisis Situasi 

Manusia adalah makhluk social yang saling 

membutuhkan satu sama lain, setiap manusia memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dapat 

memberikan dan melengkapi kebutuhan manusia lain. 

Ada orang yang lebih baik dalam berkomunikasi dengan 

orang lain, ada yang lebih pintar dalam mengajari orang 

lain, ada juga orang yang sering membuat sesuatu untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain.  

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer 

kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke 

generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau 

masyarakat. Dalam artian lain, kegiatan sosialisasi 

merupakan bentuk dari sekelompok orang dengan 

kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan 

informasi dan membantu orang lain untuk bisa 

mengerjakan apa yang dikerjakannya.  

Kegiatan sosialisasi dizaman sekarang dipermudah 

dengan teknologi. Teknologi merupakan suatu hal yang 

tidak akan pernah lepas dari rutinitas kehidupan manusia 

sehari-hari, baik untuk kebutuhan primer hingga tersier 

terdapat berbagai macam teknologi yang dapat 

mempermudah segala kegiatan manusia. Diantara dari 

teknologi tersebut adalah komputer, televise, handphone, 

mesin produksi dan berbagai elektronik lain yang kita 

temui didalam rumah kita sehari-hari 

Dengan adanya bantuan teknologi, manusia tidak 

perlu menggunakan energi berlebih untuk menyelesaikan 
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suatu pekerjaan dan dapat mengerjakan berbagai 

pekerjaan berat lainnya yang tidak dapat manusia 

kerjakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Salah satu 

teknologi yang kita kenal sekarang adalah robot. Robot 

digunakan untuk dapat bekerja dengan fungsi-fungsi 

tertentu, robot itulah yang diprogram sedemikian rupa 

agar dapat mengerjakan dan memberikan hasil yang lebih 

baik dari apa yang dikerjakan manusia. Dengan adanya 

kemajuan ini, manusia cukup mengendalikan dan 

mengembangkan teknologi tersebut 

Teknologi lain yang banyak digunakan adalah 

koneksi tanpa kabel atau yang sekarang sering disebut 

Wireless. Wireless connection atau koneksi tanpa kabel 

sering digunakan untuk transfer data dari suatu 

device/perangkat ke perangkat lain. Hal ini dikarenakan 

wireless dapat mempermudah pekerjaan dengan teknologi 

apapun dari jarak yang jauh, dalam kata lain kita dapat 

mengendalikan suatu perangkat dari perangkat lain 

dengan jarak yang jauh. Koneksi wireless yang sering kita 

temui sehari-hari diantaranya koneksi internet dari 

handphone kita, remote TV dan koneksi antar perangkat. 

Contoh dari koneksi ini ialah WiFi, infrared dan 

Bluetooth. Dari penjelasan tersebut, kami penulis merasa 

harus memberikan kembali kepada masyarakat dari apa 

yang telah kami pelajari. Karena setiap manusia memiliki 

bidangnya masing-masing dan dengan kelebihan tersebut 

kita harus bisa membantu orang lain agar kehidupannya 

bisa menjadi lebih baik dengan ilmu tersebut. Dan dengan 

maraknya pemakaian koneksi nirkabel serta banyaknya 

teknologi pintar (smart technology) sekeliling kita, kami 

mengangkat judul “Pengabdian Masyarakat Kontrol robot 

Menggunakan Koneksi Bluetooth” untuk membuktikan 

bahwa koneksi wireless dapat terjadi antara suatu 

elektronik dengan elektronik lainnya dan dapat 

dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia 

sehari-hari. 

 

Arduino 

Arduino sebenarnya adalah sebuah platform. 

Platform ini diciptakan untuk menyederhanakan proses 

rangkaian dan pemrograman mikrokontroler sehingga 

menjadi lebih mudah dipelajari dan menyenangkan. 

Platform ini disusun pada sebuah software yang 

diberi nama Arduino IDE. Software inilah yang paling 

utama, membantu menjembatani antara bahasa mesin 

yang begitu rumit sehingga menjadi bahasa dan logic 

yang lebih mudah dimengerti manusia. Tujuan utama 

software ini untuk memprogram mikrokontroler untuk 

melakukan tugas yang kita tentukan. 

Secara sederhana, mikrokontroler adalah chip yang 

menjadi otak dari sebuah rangkaian elektronika, mengatur 

komponen lain yang terhubung dengan nya (misal led, 

sensor2, motor). microkontroler terdapat software 

program yang di 'bakar' (burn) langsung pada chip 

mikrokontroler yang bersangkutan, dengan 'bootloader' 

sebagai tuan rumahnya. 

 

Gambar 1. Arduino Uno 

 

Arduino merupakan pengendali mikro single-board 

berbasis mikrokontroler ATmega keluaran Atmel. 

Arduino merupakan main system yang dapat dengan 

mudah digunakan orang dengan Bahasa pemrograman 

Arduino yang mirip dengan Bahasa pemrograman C serta 

sifat Arduino yang terbuka sehingga dapat dirancang 

dengan mudah. 

Kelebihan dari Arduino diantaranya tidak perlu 

perangkat chip programmer karena didalamnya sudah ada 

bootloadder yang akan menangani upload program dari 

komputer. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, 

Sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port 

serial/RS323 bisa menggunakannya. Memiliki modul siap 

pakai (Shield) yang bisa ditancapkan pada board arduino. 

Contohnya shield GPS, Ethernet,dll. 

  

Driver Motor dan Motor DC 12Volt 

Driver Motor adalah rangkaian yang tersusun dari 

transistor yang digunakan untuk menggerakkan motor 

DC. Komponen utamanya adalah transistor yang dipasang 

sesuai karakteristiknya. Motor DC adalah piranti 

elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat 

jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap 

kumparan berujung pada cincin belah (komutator). 

Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah 

dapat berperan sebagai saklar kutub ganda (double pole, 

double throw switch). Motor DC bekerja berdasarkan 

prinsip gaya Lorentz, yang menyatakan ketika sebuah 

konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, 

maka sebuah gaya (yang dikenal dengan gaya Lorentz) 

akan tercipta secara ortogonal diantara arah medan 

magnet dan arah aliran arus. Salah satu dari contoh driver 

motor adalah driver motor adalah driver motor L298.  
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  Gambar 2. Driver motor L298 

 

L298 adalah jenis IC driver motor yang dapat 

mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC 

ataupun Motor stepper. Mampu mengeluarkan output 

tegangan untuk Motor dc dan motor stepper sebesar 50 

volt. IC l298 terdiri dari transistor-transistor logik (TTL) 

dengan gerbang nand yang memudahkan dalam 

menentukkan arah putaran suatu motor dc dan motor 

stepper. Dapat mengendalikan 2 untuk motor DC namun 

pada hanya dapat mengendalikan 1 motor stepper. 

Penggunaannya paling sering untuk robot line follower. 

Bentuknya yang kecil memungkinkan dapat 

meminimalkan pembuatan robot line follower. 

 

Baterai 

Baterai listrik adalah alat yang terdiri dari 2 atau lebih 

sel elektrokimia yang mengubah energi kimia yang 

tersimpan menjadi energi listrik. Tiap sel memiliki kutub 

positif (katoda) dan kutub negatif (anoda). Kutub yang 

bertanda positif menandakan bahwa memiliki energi 

potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda 

negatif. Kutub bertanda negatif adalah sumber elektron 

yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal 

akan mengalir dan memberikan energi ke peralatan 

eksternal. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian 

eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion 

didalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua 

kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan 

mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga 

menghasilkan kerja. 

Salah satu baterai yang digunakan adalah baterai lipo. 

Baterai Lithium Polimer atau biasa disebut dngan LiPo 

merupakan salah satu jenis baterai yang sering digunakan 

dalam dunia RC. Utamanya untuk RC tipe pesawat dan 

helikopter. Ada tiga kelebihan utama yang ditawarkan 

oleh baterai berjenis LiPo daripada baterai jenis lain 

seperti NiCad atau NiMH yaitu: 

• Baterai LiPo memiliki bobot yang ringan dan tersedia 

dalam berbagai macam bentuk dan ukuran 

• Baterai LiPo memiliki kapasitas penyimpanan energi 

listrik yang besar 

• Baterai LiPo memiliki tingkat discharge rate energi 

yang tinggi, dimana hal ini sangat berguna sekali dalam 

bidang RC. 

Baterai LiPo tidak menggunakan cairan sebagai 

elektrolit melainkan menggunakan elektrolit polimer 

kering yang berbentuk seperti lapisan plastik film tipis. 

Lapisan film ini disusun berlapis-lapis diantara anoda dan 

katoda yang mengakibatkan pertukaran ion. 

 

Bluetooth 

  Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk 

jaringan kawasan pribadi (personal area networks atau 

PAN) tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat 

dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di 

antara peralatan-peralatan. Bluetooth adalah protokol 

komunikasi wireless yang bekerja pada frekuensiradio 2.4 

GHz untuk pertukaran data pada perangkat bergerak 

seperti PDA, laptop, HP, dan lain-lain.  

Kelebihan yang dimiliki oleh sistem Bluetooth adalah: 

 Bluetooth dapat menembus dinding, kotak, dan 

berbagai rintangan lain walaupun jarak transmisinya 

hanya sekitar 30 kaki atau 10 meter. 

 Bluetooth tidak memerlukan kabel ataupun kawat. 

 Bluetooth dapat mensinkronisasi basis data dari 

telepon genggam ke komputer. 

 Dapat digunakan sebagai perantara modem. 

Kekurangan dari sistem Bluetooth adalah: 

 Sistem ini menggunakan frekuensi yang sama dengan 

gelombang LAN standar. 

 Apabila dalam suatu ruangan terlalu banyak koneksi 

Bluetooth yang digunakan, akan menyulitkan 

pengguna untuk menemukan penerima yang 

diharapkan. 

 Banyak mekanisme keamanan Bluetooth yang harus 

diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman 

atau penerimaan informasi. 

 Di Indonesia, sudah banyak beredar virus yang 

disebarkan melalui bluetooth dari telepon genggam. 

 

Salah satu hasil contoh modul Bluetooth yang paling 

banyak digunakan adalah tipe HC-05. HC-05 Adalah 

sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) yang 

mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless 

(nirkabel) yang mengkonversi port serial ke Bluetooth. 

HC-05 menggunakan modulasi bluetooth V2.0 + EDR 
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(Enchanced Data Rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan 

gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz. 

Modul ini dapat digunakan sebagai slave maupun 

master. HC-05 memiliki 2 mode konfigurasi, yaitu AT 

mode dan Communication mode. AT mode berfungsi 

untuk melakukan pengaturan konfigurasi dari HC-05. 

Sedangkan Communication mode berfungsi untuk 

melakukan komunikasi bluetooth dengan piranti lain. 

 

Perancangan Robot 

Tahapan awal untuk membuat kontrol robot ialah 

dengan membuat sketsa rangkaian dengan komponen-

komponen yang telah disebutkan sebelumnya. 

 

 

Gambar 3. Skema Rangkaian 

 

Baterai lipo akan memberikan tegangan masukan 

(Vin) kepada Arduino, tegangan tersebut akan diturunkan 

agar tidak merusak Arduino, driver motor dan modul 

Bluetooth dikarenakan setiap komponen memiliki batas 

maksimum tegangan yang diterimanya. Tegangan 

masukan juga akan langsung disambungkan secara 

parallel dengan driver motor, hal ini dilakukan agar 

tegangan masukan tidak terbagi antara Arduino dan driver 

motor. Driver motor juga akan menurunkan tegangannya 

menjadi 12 volt, hal ini dilakukan untuk memberikan 

tenaga kepada kedua motor DC. Setelah disambungkan, 

Arduino akan disambungkan dengan modul Bluetooth. 

Saat Arduino mengaktivasi Bluetooth, maka Bluetooth 

dapat menerima dan mengirimkan sinyal dari atau kepada 

handphone. Modul Bluetooth mendapatkan tegangan 5 

volt dari Arduino, hal yang sama juga berlaku untuk 

driver motor. Driver motor mendapatkan tegangan 

sebesar 5 volt dari Arduino untuk menyalakan driver 

motor itu sendiri, tegangan 12 volt sebelumnya 

didapatkan dari baterai lipo. Pada saat Arduino diberikan 

tegangan masukan, maka seluruh komponen akan hidup. 

Motor akan bergerak apabila mendapatkan sinyal perintah 

dari Arduino, sinyal perintah tersebut didapatkan dari 

adanya data aktivasi yang diterima modul Bluetooth yang 

dikirimkan dari handphone. Sinyal perintah dari Arduino 

maupun sinyal yang didapatkan dari modul Bluetooth 

terdapat pada coding Arduino 

Selain pada Arduino, kita juga harus membuat 

platform pada handphone yang akan kita gunakan 

menjadi remot kontrol untuk kontrol robot. Pembuatan 

aplikasi pada handphone terdapat pada website MIT App 

Inventor yaitu http://appinventor.mit.edu/explore/. MIT 

App Inventor merupakan website yang dibuat oleh Institut 

Teknologi Michigan yang dapat digunakan secara gratis 

oleh masyarakat umum, terdapat berbagai tutorial dan 

pembelajaran pembuatan aplikasi pada handphone. 

Berbagai perintah yang dikirimkan oleh remot kontrol 

terdapat pada coding App Inventor berikut: 

 

Gambar 4. Coding Proses Koneksi antar handphone dan 

kontrol robot 

 

Gambar 5. Coding Proses Pergerakan Kontrol robot 

 

Tampilan hasil dari codingan tersebut ialah sebagai 

berkut: 

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Remot Kontrol pada 

Handphone 

 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah 

menyinkronkan Bluetooth pada handphone dan pada 

kontrol robot. Pada aplikasi di handphone, kita pencet 

tombol “Bluetooth” yang terletak pada pojok kiri bawah. 

Lalu kita klik Bluetooth HC-05 dan robot akan terhubung 

http://appinventor.mit.edu/explore/
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dengan handphone. Apabila koneksi berhasil, maka akan 

muncul tulisan “KONEK” disamping tulisan Bluetooth.  

 

Setelah koneksi berhasil, robot dapat dikendalikan 

pergerakannya dari handphone. Pada coding proses 

pergerakan robot, setiap button memiliki fungsi tersendiri. 

Fungsi tersebut hanya berbentuk A, B, C, D dan E 

dikarenakan huruf-huruf tersebut merupakan kode sinyal 

untuk maju, mundur, belok kanan, belok kiri dan stop. 

Pergerakan-pergerakan tersebut terjadi pada saat tombol 

1 ditekan, maka Bluetooth pada handphone tersebut akan 

mengirimkan kode A kepada modul Bluetooth pada 

kontrol robot dan mengirimkan data tersebut kepada 

Arduino. Kode A pada Arduino adalah fungsi/tanda agar 

motor menggerakan ban robot mengarah kedepan 

sehingga robot akan maju. Hal serupa berlaku pada 

tombol mundur, kiri, kanan dan stop dengan tanda 

masing-masing. 

 

Hasil 

Setelah diadakan pelatihan dan demonstrasi di SMA 

ARINDA Palembang, siswa dapat lebih memahami dan 

mengerti mengenai komponen-komponen elektronika 

pada sistem robot, menggambar rangkaian elektronika 

dan merancang layout PCBnya dengan software Eagle. 

Kemudian siswa dapat mengetahui proses perakitan robot 

dan perancangan kendali robot berbasis komunikasi 

Bluetooth menggunakan smartphone android. 

 

 

KESIMPULAN 

Sofware Eagle digunakan untuk menggambar dan 

merancang rangkaian elektronika dan PCB. Sinyal 

perintah dari Arduino maupun sinyal yang didapatkan 

dari modul Bluetooth terdapat pada coding Arduino.  

Setelah diadakan pelatihan dan demonstrasi di SMA 

ARINDA Palembang, para siswa dapat lebih memahami 

dan mengerti mengenai komponen-komponen elektronika 

sistem robot, mengendalikan robot menggunakan 

smartphone melalui komunikasi bluetooth.  
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ABSTRACT:  

This paper discussed about a dedication to community that was held at Elementary High School MI Ar Rahman 

Palembang.  The activities done in this dedication to community were counseling, training, and workshop of making 

interactive module based on multimedia technology. This activity has purpose to improve the ability of teachers in MI Ar 

Rahman Palembang in improving the lessons, especially in Indonesian language subjects. This activity motivated teachers 

to create interesting and fun concepts in presenting learning media for students. The activities that have been done will 

motivate teachers to be creative and effective in making the learning materials.  It is hoped that the activities shared to 

the teachers in MI Ar Rahman can improve the interactive learning module based on multimedia technology.   Thus, the 

teachers can deliver interesting materials that can improve the students' ability in accepting the lessons. 

 

 

Keywords: learning module, learning media, interactive learning, PKM 

 

ABSTRAK:  

 

Paper ini membahas tentang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di MI Ar Rahman Palembang. Kegiatan yang 

dilakukan yaitu penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembuatan modul pembelajaran interaktif berbasis teknologi 

multimedia, untuk meningkatkan kemampuan guru-guru di MI Ar Rahman Palembang dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Kegiatan ini memotivasi guru-guru untuk menciptakan konsep-konsep yang menarik dan menyenangkan 

dalam menyajikan media pembelajaran.  Dari kegiatan akan memotivasi guru-guru untuk berkreativitas dan 

mengefektivitas dalam proses pembuatan bahan pembelajaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan guru-guru dapat 

menyiapkan modul pembelajaran interaktif berbasis teknologi multimedia. Sehingga dapat penyampaian materi yang 

menarik, dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk penyerapan pelajaran yang lebih baik. 

 
 
Kata Kunci: modul pembelajaran, media ajar, pembelajaran interaktif, PKM  

 

 
PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

masyarakat untuk melakukan perubahan sehingga mampu 

mengikuti perkembangan zaman. Peran pengetahuan 

sangat penting bagi setiap masyarakat yang mau 

meningkatkan kemampuannya mengikuti persaingan 

yang kompetitif dalam krisis multidimensi. Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, ahak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan diriya dan masyarakat (UU 

No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). 

Dilihat dari perkembangan zaman pendidikan di 

Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat 

pesat dari penggunaan setiap pembelajaran yang berbasis 

teknologi komunikasi. Seiring dengan hal ini secara tidak 
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langsung mengubah hasil belajar siswa khususnya dalam 

hal pembelajaran. Dengan memanfatkan media 

pembelajaran yang tepat, peserta didik lebih leluasa untuk 

mengembangkan daya pikir. Untuk itu peningkatan mutu 

pengetahuan peserta didik tidak cukup dengan 

pembaharuan kurikulum, penyedian buku-buku dan 

perbaikan sarana belajar lainnya, tetapi juga perlu disertai 

peningkatan penggunaan media pembelajaran yang tepat 

baik elektronik maupun nonelektronik. Namun kualitas 

dalam mempelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran. 

Keberhasilan pencapaian kualitas dalam 

pembelajaran bergantung kepada beberapa aspek. Salah 

satu aspek yang sangat mempengaruhi kebehasilan 

pencapaiannya yaitu cara pengajar dalam melaksanakan 

pembelajaran (Supriyoko, 2004). Kecenderungan yang 

terjadi pada proses pembelajaran di Indonesia adalah 

kegiatan belajar masih berpusat pada pengajar, yaitu 

pengajar lebih banyak bercerita atau berceramah (Arsyad, 

Azhar, 2002). Siswa tidak banyak aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran, guru tidak/jarang menggunakan 

media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

menjadi pasif dan kurang bermanfaat. 

Oleh karena itu paradigma lama di mana orientasi 

belajar lebih berpusat pada guru harus mulai ditinggalkan, 

dan diganti dengan orientasi belajar lebih berpusat pada 

siswa. Orientasi belajar lebih berpusat pada siswa dengan 

cara pengajar menjadi fasilitator dengan menyediakan 

media – media salah satunya dengan media pembelajaran 

yang interaktif (Rachmad, Antonius, 2005). 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru Bahasa 

Indonesia di MI Ar Rahman, menggungkapkan bahwa 

masih banyak peserta didik yang belum memenuhi 

standar kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang di 

tentukan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia belum optimal. 

Permasalahan lain yang ditemukan di sekolah adalah guru 

belum mampu memanfaatkan secara maksimal fasilitas 

yang sudah ada di sekolah.  Permasalahan yang paling 

menonjol dalam proses pembelajaran adalah terbatasnya 

media pembelajaran yang menarik dan kurang efektifnya 

waktu dalam satu kali pertemuan materi menulis slogan 

dan poster. 

Penggunaan media yang masih sangat konvensional 

seperti papan tulis dirasa sudah tidak menarik lagi.Hal ini 

diduga sangat berpengaruh terhadap minat dan motivasi 

siswa untuk belajar. Melihat kondisi yang demikian, 

akhirnya peneliti memberikan solusi alternatif dalam 

proses pembelajaran melalui penerapan model dan 

penggunaan media pembelajaran yang dapat menunjang 

proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai. Salah satu model 

pengembangan yang sistematis dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yang interaktif. 

Dengan pengembangan media pembelajaran 

interaktif yang digunakan diharapkan dapat menunjang 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, dikarenakan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia memiliki sistematika yang prosedural dilihat 

dari pengembangan setiap materi yang ada pada silabus 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk membantu siswa 

dalam memahami mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka 

dipandang sangat perlu dikembangkan sebuah media 

pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan teknologi 

multimedia pembelajaran, bagi guru-guru yang mengajar 

di MI Ar Rahman, khususnya mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

 

Permasalahan Mitra  

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru-

guru yang mengajar pada Yayasan Muqimus Sunnah 

Palembang, konsep pembelajaran cenderung dengan 

metode ceramah sehingga konsep-konsep dasar akademik 

sulit untuk dipahami. Guru dalam mengajar kurang 

memperhatikan kemampuan berpikir siswa. Guru belum 

melakukan pengajaran yang bermakna serta metode yang 

digunakan belum bervariasi dan sebagai akibatnya 

kreativitas siswa kurang berkembang dan pola belajar 

cenderung menghapal. Selama proses pembelajaran, guru 

mendominasi kelas sehingga siswa kurang terlibat secara 

aktif. 

Kemampuan yang dimiliki guru dalam 

memberikan bahan ajar masih bersifat tradisional, seperti 

slide, papan tulis, gambar, dan poster sehingga siswa 

seringkali bosan dan tidak memperhatikan terhadap 

pelajaran yang disampaikan oleh guru.Serta keluhan dari 

beberapa guru, bahwa apabila guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, hanya beberapa siswa yang 

berani atau mau menjawab. Sehingga permasalahan yang 

muncul pada saat guru menyampaikan materi adalah 

beberapa siswa yang tampak mengantuk, melamun atau 

ada yang asyik berbicara dengan teman didekatnya. 

Guru mengakui kondisi tersebut terjadi antara lain 

disebabkan penggunaan media pembelajaran kurang 

bervariasi dan suasana kurang menyenangkan siswa. 

Guru lebih terpaku pada mengejar target tersampaikan 

semua materi kepada siswa sehingga tidak 

memperhatikan pentingnya pendidikan bermakna. Proses 

pembelajaran seperti ini mengakibatkan kurang efektif 

dan menjadikan kreativitas siswa kurang berkembang. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan 

guru-guru yang mengajar pada MI Ar Rahman 

Palembang, konsep pembelajaran cenderung dengan 
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metode ceramah sehingga konsep-konsep dasar akademik 

sulit untuk dipahami. Guru dalam mengajar kurang 

memperhatikan kemampuan berpikir siswa. Guru belum 

melakukan pengajaran yang bermakna serta metode yang 

digunakan belum bervariasi dan sebagai akibatnya 

kreativitas siswa kurang berkembang dan pola belajar 

cenderung menghapal. Selama proses pembelajaran, guru 

mendominasi kelas sehingga siswa kurang terlibat secara 

aktif. 

 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

Solusi 

Solusi yang diharapkan dengan adanya pelatihan ini 

adalah : 

 

1. Pengembangan media pembelajaran interaktif 

dengan memanfaatkan teknologi multimedia. 

Dengan memberikan pelatihan/workshop dapat 

meningkatkan kreativitas dan efektivitas guru 

dalam pengembangan bahan pengajaran. 

2. Melakukan pendampingan dalam penyusunan 

media pembelajaran interaktif, khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

Target Luaran 

 

Target yang diharapkan dengan adanya pelatihan ini 

adalah : 

1. Pengembangan media pembelajaran interaktif 

dapat memberikan warna baru dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan interaksi 

pembelajaran antara siswa dengan guru 

2.  Mengembangkan kompetensi guru-guru dalam 

mendesain media pembelajaran interaktif berbasis 

teknologi multimedia. 

3. Memotivasi kepada guru-guru menggunakan 

media pembelajaran interaktif sebagai alat bantu 

pemberian materi untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. 

4. Dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang 

dihadapi oleh guru dalam pembuatan media 

pembelajaran untuk menciptakan inovasi baru 

dalam penguasaan materi. 

 

Luaran yang dihasilkan : 

Luaran dari kegiatan ini adalah dengan pelatihan 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

teknologi multimedia untuk meningkatkan kemampuan 

guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Ar-rahman Palembang 

untuk berkreativitas dan mengefektivitas proses 

pembelajaran, serta memotivasi untuk menciptakan 

konsep-konsep yang menarik dan menyenangkan dalam 

menyajikan media pembelajaran, sehingga memudahkan 

dalam penyampaian materi dan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk penyerapan pelajaran yang lebih 

baik.  

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini  

ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ar Rahman 

Palembang. Model pengembangan merupakan 

serangkaian prosedur dalam rangka menghasilkan media 

pembelajaran pada matapelajaran Bahasa 

Indonesia.Model pengembangan yang dipakai merupakan 

adaptasi dari model pengembangan (Borg & Gall, 2005) 

dan untuk mengembangkan rencana pembelajarannya 

dipadukan dengan model pengembangan pembelajaran 

(Dick & Carey, 2005). 

Prosedur pengembangan yang ditempuh untuk 

menghasilkan produk media pembelajaran interaktif 

dengan teknologi multimediadibagi menjadi 6 tahap, 

yaitu:  

1) Tahap pertama melakukan observasi,  

2) Tahap kedua pembuatan desain perangkat 

lunak,  

3) Tahap ketiga pengumpulan data,  

4) Tahap keempat membuat dan memproduksi 

multimedia interaktif,  

5) Tahap kelima yaitu review atau uji lapangan 

dalam rangka evaluasi formatif dan revisi 

produk. Evaluasi formatif terus berlangsung 

selama proses pengembangan mulai dari tahap 

analisis, desain produksi maupun implementasi 

sampai diperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan, dan 

6) Tahap keenam, uji keefektifan produk. 

Analisis data dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman konkret tentang keberhasilan media 

pembelajaran interaktif berbasis teknologi multimedia 

mata pelajaran bahasa indonesia yang sudah diproduksi. 

Hasil yang diperoleh digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki produk.Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis uji. 

 

Tahap Observasi 

Tahap pertama dalam analisis situasi yaitu 

persiapan melaksanakan program ini meliputi : 

a. Survei kondisi mitra dan permasalahnnya. 

b. Pembuatan proposal dan menyelesaikan 

administrasi perijinanpada instansi yang akan 

dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan. 
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c. Pembuatan film pendek tentang 

pengembanganmedia pembelajaran berbasis 

android 

d. Pembuatan CD tutorial media pembelajaran 

interaktif 

e. Pembuatan modul oleh pembicara 

f. Perbanyakan modul oleh panitia 

g. Pembuatan dan penyebaran brosur mengenai 

pelatihan pengembangan media pembelajaran 

interaktif berbasis teknologi multimedia 

Luaran dari tahap ini adalah :Komparasi kegiatan 

berdasarkan kebutuhan dan Proposal Kegiatan  

 

Tahap Pembuatan Desain Perangkat Lunak 

Menurut Binanto, 2010,  pengembangan suatu 

produk perangkat lunak memerlukan suatu metodologi 

pengembangan perangkat lunak. Ada banyak metodologi 

yang di gunakan, tetapi sepertinya tidak terlalu 

mengakomodasi pengembangan multimedia.Padahal 

metodologi pengembangan multimedia di perlukan.Pada  

Gambar3. Tahapan pada pembuatan perangkat lunak 

modul media pembelajaran. 

 

 

Gambar 1. Perancangan Perangkat Lunak 

 

Isi Aplikasi terdiri dari halaman berisi bebrapa menu 

pilihan dengan yang disertai dengan sub menu, yang akan 

menjadi pedoman dalam membuat dan mendesain 

aplikasi. Dalam mendesain halaman aplikasi harus di 

sesuaikan antara format dengan isi aplikasi sehingga 

timbul kesesuaian antara halaman dengan isi.Adapun 

desain perangkat lunak tersebut adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain Perangkat Lunak 

 

Luaran kegiatan ini adalah : 

Guru-guru Madrasah Ahliyah Ar-rahman Palembang 

mampu membuat media pembelajaran berbasis teknologi 

multimedia 

 

Tahap Pengumpulan Data  

Material collection adalah tahap pengumpulan 

bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. 

Bahan-bahan tersebut antara lain gambar clip art, foto, 

animasi, video, audio dan lain-lain yang dapat diperoleh 

secara gratis atau dengan pemesanan kepada pihak lain 

sesuai dengan rancangannya. Tahap ini dapat dikerjakan 

secara paralel dengan tahap assembly. Namun, pada 

beberapa kasus, tahap material collection dan tahap 

assembly akan dikerjakan secara linear dan tidak paralel. 

 

Membuat Dan Memproduksi Multimedia Interaktif 

Pada tahap ini dilakukanlah pembuatan semua 

objek atau bahan multimedia.Pembuatan aplikasi 

berdasarkan story board, bagan alur, dan struktur 

navigasi.Metode berbasis multimedia dalam bentuk 

storyboard merupakan visual test yang pertama-tama dari 

gagasan dimana secara keseluruhan dapat dilihat apa yang 

dapat disajikan. Bagi staf pembuat multimedia,s 

toryboard merupakan pedoman dari aliran perkerjaan 

yang harus dilakukan. Bagi sponsor, storyboard 

merupakan gambaran suatu multimedia yang akan 

MEDIA PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA 

 
MADRASAH IBTIDAIYAH  

AR RAHMAN 
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diproduksi. Kontribusi yang dihasilkan dari tahapan 

inidiantaranya menghasilkan sketsa tampilan, dan struktur 

navigasi sebagai pilihannya. 

 

Review Atau Uji Lapangan 

Untuk mengetahui tingkat keefektifan produk 

terhadap media pembelajaran yang diberikan terhadap 

hasil belajar siswa. Data uji coba kelompok sasaran 

dikumpulkan dengan menggunakan pre-test dan post-test 

terhadap materi pokok yang diuji cobakan. 

 

Uji Produk 

Pada tahap ini aplikasi dijalankan dan dilihat 

apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini 

pula dilakukan pengujian alpha dan pengujian beta. 

 

Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan pelatihan tersebut akan dilaksanakan 

pada bulan ke-empatpada saat kegiatan pengabdian itu 

berlangsung. Pelatihan pembuatan media pembelajaran 

interaktif berbasis teknologi multimedia pada MI Ar-

rahman Palembangakan dilakukan di Labolatorium 

Komputersekolah tersebut. 

 

Metode Penyampaian 

Metode penyampaian yang dilaksanakan dalam 

program ini adalah dengan pelatihan tentang 

pengembangan media pembelajaran interaktifberbasis 

teknologi multimedia, dengan menampilakan media 

dalam bentuk audio visualkepada guru-guru Madrasah 

Ahliyah Ar-rahman Palembang. Peserta mempraktekkan 

secara langsung cara melakukan perancangan media 

pembelajaran berupa media audio visual dalam mendidik 

anak-anak tentang pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

KELAYAKAN PENGUSUL DAN JURUSAN 

 

Kinerja Jurusan dalam Kegiatan PPM 

 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri 

Sriwijaya (Polsri) merupakan rencana strategis bidang 

penelitian yang menjadi arahan kebijakan pengelolaan 

penelitian Politeknik Negeri Sriwijaya dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni tahun 2013-2017. 

RIP akan menjadi kerangka acuan bagi segenap organik-

organik yang ada di Polsri terutama dosen dan mahasiswa 

dalam melaksanakan dua pilar dari Tri dharma perguruan 

tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

Salah satu pendekatan kemitraan kerjasama antara 

sekolah dan perguruan tinggi adalah melalui program 

pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan transfer 

ilmu pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu 

dan teknologi. Madrasah Ibtidaiyah Arrahman 

Palembang, merupakan institusi yang terkait dalam 

program pengabdian masyarakat. Program ini diharapkan 

mempunyai dampak yang baik dalam memotivasi kinerja 

guru dalam pengembangan media pembelajaran audio 

visual. Bagi dosen Politeknik Negeri Sriwijaya selaku 

penyelenggara dalam program ini, dapat penyebaran ilmu 

dan teknologi yang bermanfaat dalam perubahan orientasi 

pembelajaran bagi masyarakat. 

Dosen yang telibat dalam program ini adalah dosen 

yang mempunyai kompetensi dalam aplikasi software 

multimedia, dan mempunyai latar belakang mengenai 

Information and Comumunication Technologies (ICT), 

serta memiliki pengalaman yang serupa memberikan 

pelatihan dalam hal pembuatan materi ajar yang  berbasis 

komputer (Computer-Based Education). Mahasiswa yang 

dilibatkan adalah mahasiswa yang telah mengikuti mata 

kuliah Praktek Sistem Multimedia dengan kemampuan 

yang baik.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan pelatihan tentang pengembangan 

modul pembelajaran interaktif pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah Arrahman 

Palembang dilakukan dalam 1 hari, yaitu dengan materi  

pembelajaran interaktif dengan media animasi (materi 

terlampir). 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini guru-guru 

Madrasah Ibtidahiyah/MI Arrahman Palembang akan 

diberi modul tentang pengembangan dalam pembuatan 

media pembelajaran yang disusun oleh pembicara.  

 

Rincian Pelaksana Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 09.00, 

dimulai dengan Kata Sambutan dari Ketua Yayasan 

Ponpes Ar Rahman Palembang, pada Gambar 3-6 

ditampilkan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

 

 
Gambar 3. Kata Sambutan Ketua Yayasan Ponpes Ar 

Rahman Palembang 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4. Sambutan dan Penyampaian Bahan Pelatihan 

oleh Ketua Pelaksana 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program 

Pengabdian Kaloborasi Dosen dan Mahasiswa, dilakukan 

melibatkan mahasiswa sebagai pendamping dalam 

melaksanakan kegiatan. Keikutsertaan mahasiswa 

sebagai penyampaian materi, memberi keleluasaan bagi 

guru-guru di Madrasah Ibtidahiyah untuk berdiskusi dan 

bertanya lebih mendetail tanpa adanya rasa canggung. 

Mahasiswa yang ikut terlibat adalah  mahasiswa yang 

telah mengambil Mata Kuliah Pratikum Multimedia, 

dimana pada materi pembelajaran dengan media interaktif 

animasi ini telah dikuasai dengan baik. 

 

 

 
Gambar 5. Penyampaian Bahan Pelatihan oleh 

Mahasiswa Pendamping 

 

Sebagai penutup dari pelatihan ini akan dilakukan prosesi 

tanya jawab, untuk menjadi tolak ukur keberhasilan 

kegiatan. 

 

Hasil Pelaksanaan 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan Program 

Pelatihan diselenggarakan dengan lancar meskipun tidak 

seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Jadwal kegiatan sempat 

tertunda karena menyesuaikan agenda guru terkait dengan 

jadwal pembelajaran yang sangat padat untuk kegiatan 

pelatihan. Kegiatan pelatihan mendapat sambutan yang 

sangat baik,berdasarkan hasil wawancara dengan peserta 

pelatihan diperoleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Peserta yang mengikuti pelatihan sangat antusias 

untuk mendapatkan pelatihan pengembangan 

media pembelajaran dengan animasijumlah 

peserta yang mengikuti sebanyak 15 orang 

(absensi terlampir) dengan latar belakang guru 

pengajar mata pelajaran yang berbeda.  

b. Materi pelatihan yang disajikan oleh tim 

pengabdian  sangat menarik dan hasilnya dapat 

dipergunakan dan dikembangkan disekolah 

sebagai pengembagan media pengajaran materi 

bahan ajar dan marketing diri maupun 

lembaga.(materi presentasi terlampir). 

c. Kegiatan pelatihan oleh peserta dinilai sangat 

bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar 

ada kegiatan lanjutan. 

Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa 

menggunakan dan menerapkan bahan ajar berbasis audio 

visual dalam proses pengajaran terdapat banyak 

manfaatnya. Selain membuat sistem pengajaran yang 

efektif, efisien.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

1. Media pembelajaran interaktif  ini dapat menjadi 

suplemen bagi guru, walaupun sifatnya hanya 

pilihan tapi dapat dimanfaatkan juga untuk 

menambah pengetahuan, wawasan dalam 

memudahkan proses pembelajaran serta 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan 

prestasi belajar siswa.  

2.  Hasil pengisian kuesioner dari 15 responden 

mengenai kualitas tampilan materi, penyajian 

materi, interaksi pemakai, interaksi program dan 

aspek desain  menyatakan bahwa rata-rata 

presentasi lebih dari 50% dari seluruh aspek yang 

ada pada tampilan aplikasi ini sudah baik. 
 

 

Saran 

Uraian mengenai hal-hal yang terkait dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Uraian 

ini memang lebih bersifat teoritis tidak bersifat praktis, 

karena tidak dimaksudkan untuk tutorial, melainkan 

untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai 

berbagasi aspek yang terkait dengan pemilihan dan 

pengembangan media pembelajaran. Hal-hal yang 

sifatnya praktis dapat menjadi bahan diskusi selama 

presentasi. 
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ABSTRACT:  This paper discussed about a dedication to community that was held at MTs.  Ar Rahman Palembang.  The 

activities that addressed to the teachers were counseling and training of developing the learning module with moving 

animation media that based on the electronics.  Learning module with moving animation media is one of media that can 

be used in teaching and learning activity process, where animation games have been used in educating subjects with 

educational materials based on the existing curriculum. The purpose is to help in indicating the problems faced by the 

teacher when providing teaching materials in the form of LKS books and whiteboards. To provide the teachers' knowledge 

and add the teachers' point of view how to create a moving animation based teaching modules, as well as assisting in 

developing the teaching-learning process with the creation of moving animation-based teaching modules. 

 

Keywords: moving animation learning module, electronics. 

 

ABSTRAK: Paper ini menyajikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di MTS Ar Rahman 

Palembang. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa penyuluhan kepada guru-guru dalam pengembangan modul ajar 

yang berbasis elektronik dengan media animasi bergerak. Media edukasi berbasis animasi bergerak adalah salah satu jenis 

media yang dapat digunakan untuk pembelajaran, dimana permainan animasi sudah digunakan dalam edukasi mata 

pelajaran dengan materi edukasi berdasarkan kurikulum yang ada. Tujuannya adalah dapat membantu mengindikasi 

kendala-kendala yang dihadapi oleh guru ketika memberikan materi ajar berupa buku LKS dan papan tulis, memberi 

pengetahuan dan menambah wawasan para guru mengenai cara membuat modul ajar berbasis animasi bergerak, serta 

membantu dalam mengembangkan proses belajar-mengajar dengan pembuatan modul ajar berbasis animasi bergerak. 

 

Kata Kunci: animasi bergerak, modul ajar, elektronik, 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Dalam proses belajar mengajar, penyampaian  materi 

kepada siswa merupakan hal yang paling penting.  Guru 

sebagai penyampai materi, baik secara lisan ataupun 

tulisan, kepada siswa harus mampu menguasai situasi 

kelas dengan baik.  Hal ini bertujuan untuk memperlancar 

proses belajar mengajar dimana siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Di 

dalam jurnal Hasanah (Hasanah., 2015), sangat jelas 

dinyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengarui 

keberhasilan proses belajar mengajar, yaitu: 1. guru, 2. 

siswa, 3. media, dan 4. lingkungan.   

Untuk menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar, sudah sepantasnya bila seorang guru memberi 

perhatian lebih terhadap media pembelajaran.  Dengan 

adanya media pembelajaran yang bagus, penyajian materi 

yang berupa pesan informasi dapat lebih jelas sehingga 

dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.  Hal ini tentu 

saja menjadi salah satu faktor yang dapat memperlancar 

proses belajar mengajar sehingga hasil belajar siswa juga 

akan lebih meningkat. 

Media pembelajaran yang menarik dapat menuntun 

dan mengarahkan siswa untuk lebih memperhatikan 

materi yang ingin disampaikan.  Hal ini menjadi salah satu 

jalan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Disamping itu, media pembelajaran juga dapat menuntun 

siswa untuk belajar lebih mandiri sesuai dengan 

kemampuan serta minatnya.  Oleh karena media 

pembelajaran ini sangat penting, maka guru perlu mencari 

atau membuat media pembelajaran yang semenarik 

mungkin agar dapat membangkitkan minat serta motivasi 

siswa. 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan riset 

mengenai pengembangan media pembelajaran bagi siswa, 
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diantaranya: 1. Rahman (A. Rahman & Ma, 2016) yang 

membuat media pembelajaran IPS berbasis website, 2.  A. 

Z. Rahman (A. Z. Rahman, Hidayat, & Yanuttama, 2017), 

yang membuat media pembelajaran IPA dengan 

menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis 

Android, 3.  Kharisma (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 

2015)  yang merancang media pembelajaran berhitung 

berbasis Multimedia Flash,  4.  Joko Susilo ((Susilo, 

Anitah, & Yamtinah, 2017) yang  menyajikan 

pengembangan media pembelajaran virtual dan interaktif 

untuk mensimulasikan instalasi jaringan listrik di SMK 2 

Surakarta, 5. (Rizza Untsa Nuzulia, Dr. Slamet Suyanto, 

M.Ed., Dr. drh. Heru Nurcahyo, 2016) yang membahas 

tentang pendekatan saintifik pada materi mekanisme kerja 

sistem saraf untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa kelas XI SMAN 3 Yogyakarta.  Disamping itu ada 

juga peneliti yang mencoba melihat hasil penerapan 

media pembelajaran interaktif dengan cara mengamati 

keterampilan siswa yang telah mendapatkan materi 

menggunakan pembeajaran interaktif.  Salah satunya 

adalah Khaldun (Khaldun & Hasan, 2015) yang 

mengamati keterampilan siswa di SMA Negeri 2 Banda 

Aceh dalam memahami materi titrasi asam basa dengan 

menggunakan Microsoft Excel (setelah mereka 

mendapatkan materi yang berbasiskan media 

pembelajaran interaktif). 

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk 

membagikan ilmu kepada paa guru di MTs Ar Rahman 

dengan mencoba membuat media pembelajaran interaktif 

lewat animasi bergerak.  Dengan animasi ini, siswa akan 

berperan aktif dalam pembelajaran, mereka tidak hanya 

sekedar mengaktifkan telinga mereka untuk 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru 

mereka, tetapi mereka juga akan mengaktifkan mata 

mereka untuk melihat animasi-animasi yang ditayangkan 

oleh guru mereka selama proses pembelajaran 

berlangsung.  Pada tahap yang terpenting dalam kegiatan 

pembelajaran adalah terjadinya proses belajar (learning in 

process).   

Menurut Permana (Permana & Johar, 2014),  

beberapa kriteria yang dapat dilihat sebagai hasil belajar, 

diantaranya adalah: (1) belajar itu harus disadari, artinya 

adalah siswa sadar bahwa mereka sedang menjalani 

proses belajar, sehingga mereka terus termotivasi untuk 

terus menambah ilmu mereka. Pada akhirnya mereka 

diharapkan dapat menjadikan pembelajaran yang sudah 

mereka dapatkan sebagai ilmu pengetahuan yang 

permanen (retensi) dimana ilmu itu benar-benar disadari 

sepenuhnya. (2) hasil belajar diperoleh melalui proses, 

dimana ilmu pengetahuan tersebut didapat secara 

bertahap bukan didapat secara spontan ataupun secara 

instant. (3) proses belajar mengajar sudah tentu 

melibatkan interaksi dengan orang lain, dalam hal ini 

antara siswa dan guru.  

Media pembelajaran merupakan semua bentuk 

perantara yang dipakai oleh tenaga pendidik untuk 

menyebarkan ide ataupun informasi sehingga gagasan 

yang diungkapkan sampai kepada penerima.Media juga 

merupakan saluran (channel) yang dapat memperluas 

kemampuan manusia untuk melihat, mendengar, 

merasakan.Animasi multimedia dapat membantu siswa 

dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan 

dan mampu meningkatkan pengalaman belajar 

siswa.Animasi merupakan kolaborasi yang harmonis 

antara seni dan teknologi. 

Animasi macromedia flash merupakan kumpulan 

gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gerakan. Keunggulan Animasi dalam 

pembelajaran yakni, didukung dengan dasar medianya 

yang berawal dari gambar dan kartun membuat animasi 

memiliki beberapa keunggulan.Animasi bisa dengan 

mudah diterima oleh beragam kalangan masyarakat.  

Pelajaran yang disampaikan melalui media animasi juga 

akan lebih diingat oleh siswa dikarenakan kemampuan 

memori manusia dapat lebih ditingkatkan dengan 

penggunaan audio visual dari animasi tersebut. 

Salah satu software yang dapat digunakan untuk 

membuat materi ajar yang menarik adalah dengan 

mengembangkan suatu media pembelajaran berbasis 

Macromedia Flash yang dapat digunakan siswa selama 

proses pembelajaran.  Dengan penggunaan Macromedia 

Flash ini, metode, dan teknik pengajaran dapat 

ditingkatkan, dapat lebih mengaktifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan 

dan pembelajaran di sekolah. 

Penggunaan media pembelajaran berbasis animasi 

macromedia flash akan dapat berjalan lebih optimal 

apabila guru mampu menggunakan model pembelajaran 

dengan baik.  Menurut Naniek (Kusumawati, 2015), salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru 

adalah model pengajaran langsung (direct instruction). 

Model pengajaran langsung (direct instruction) adalah 

salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat 

diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah 

demi selangkah. 

Permasalahan Mitra 

Meski berada di kawasan Kota Palembang, namun 

MTs Ar Rahman ini merupakan sebuah sekolah terpencil 

yang jauh dari gemerlapnya ibukota Palembang.  Tenaga 

pengajar di sekolah ini memiliki keterbatasan akan 

penggunaan teknologi.  Oleh karena itu, pelatihan dan 

penyuluhan tentang kemajuan teknologi sangat 
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diperlukan oleh sekolah ini.  Gambar 1 berikut 

menunjukkan siatuasi di lingkungan sekolah MTs Ar 

Rahman.  Sekolah ini terdiri dari sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, 

selain itu, di sekolah terdapat pula pondok pesantren yang 

menjadi pusat rehabilitasi para pencandu narkoba. 

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang 

dilakukan dengan guru-guru di MTs Ar Rahman, proses 

pembelajaran masih menggunakan buku paket yang 

bersifat informatif sehingga siswa belum mampu 

mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Selain 

itu guru sering menggunakan LKS yang diambil dari luar 

buku panduan antara lain dari buku kumpulan LKS. 

Struktur dan isi LKS masih bersifat monoton, yakni 

konsep materi kurang dan soal-soal latihan terlalu sulit.  

Bahan ajar umumnya masih bersifat informatif sehingga 

belum mewujudkan lingkungan yang memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya 

sendiri, seperti buku panduan yang cenderung kurang 

kontekstual dan bahasanya sulit dipahami oleh siswa. 

Beberapa cara telah dilakukan oleh para guru untuk 

membuat materi ajar lebih menarik, namun usaha mereka 

dirasakan kurang maksimal.  Oleh karena itu, dengan 

adanya program Pengabdian Kepada Masyarkat ini, para 

guru di MTs Ar Rahman meminta diadakan pelatihan cara 

megembangkan modul ajar elektronik berbasis animasi 

bergerak bagi guru-guru di Mts Ar Rahman Palembang. 

Pelatihan ini merupakan keberlanjutan pelatihan 

yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kami pada 

tahun 2016 yang lalu.  Para guru sangat antusias dengan 

pelatihan yang telah kami lakukan pada tahun 

sebelumnya, yaitu tentang penyuluhan dan pelatihan 

pembuatan web blog dan modul ajar interaktif guna 

memerangi sisi negatif internet.   

 

TARGET  DAN LUARAN 

 

Target 

 Target yang diharapkan dengan pelatihan ini 

adalah: 

1.  Mengindikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh 

guru ketika memberikan materi ajar yang hanya 

memanfaatkan buku LKS dan papan tulis sebagai 

sarana dan prasarana pengajaran. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 1.   Situasi di sekolah Ar Rahman. (a) Lapangan 

sekolah (b) Lingkungan di sekitar sekolah (c) Pusat 

rehabilitasi 

 

2.  Memberi pengetahuan dan menambah wawasan para 

guru mengenai cara membuat modul ajar berbasis 

animasi bergerak. 

3. Mengembangkan proses belajar-mengajar dengan 

pembuatan modul ajar berbasis animasi bergerak. 
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Bagi Guru sebagai praktisi pendidik:. 

1. Guru-guru MTs dapat mengembangkan metode 

pengajaran yang tepat terhadap siswa-siswanya 

guna meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

membuat modul ajar yang menarik 

2. Menambah pengetahuan guru tentang pembuatan 

modul ajar berbasis animasi bergerak. 

3. Mendorong inovasi praktisi pendidikan dalam 

bidang teknologi pendidikan. 

 

Bagi Siswa: 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Meningkatkan daya ingat dan daya serap siswa 

terhadap suatu materi pembelajaran. 

 

Bagi sekolah: 

 Menambah koleksi media yang bisa digunakan 

dalam proses belajar-mengajar. 

  

Luaran 

 Pada pengabdian ini, kami melakukan pelatihan 

tentang pembuatan modul ajar yang menarik dengan 

memanfaatkan software macromedia flash untuk 

pembuatan animasi gerak pada modul tersebut.  Pada 

pengabdian yang kami lakukan ini, kami hanya 

menargetkan luaran berupa modul ajar menarik yang 

berbasis animasi gerak yang dapat digunakan untuk 

menunjang proses belajar-mengajar dengan 

memanfaatkan teknologi macromedia flash. 

 

METODE KEGIATAN 

 

Tahapan dalam kegiatan (lihat Gambar 2) ini adalah : 

 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan untuk 

melaksanakan program ini meliputi : 

a. Survei tempat pelaksanaan kegiatan. 

b. Pembuatan proposal dan menyelesaikan 

administrasi perizinan pada instansi yang 

akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan. 

c. Pembuatan film pendek tentang pembuatan 

modul ajar berbasis animasi gerak. 

d. Pembuatan CD tutorial modul ajar berbasis 

animasi gerak 

e. Pembuatan modul oleh pembicara 

f. Penggandaan modul oleh panitia 

g. Pembuatan dan penyebaran brosur mengenai 

pelatihan modul ajar berbasis animasi gerak 

h. Pembuatan dan penyebaran pamflet publikasi 

pelatihan 

 

Luaran dari tahap ini adalah :Komparasi kegiatan 

berdasarkan kebutuhan dan Proposal Kegiatan 

 

 
Gambar 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan sebanyak satu kali.  

Sebelum memasuki ruangan, peserta dibekali dengan satu 

set ATK (Alat Tulis Kantor) untuk lebih memaksimalkan 

pelatihan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini guru-guru MTs 

AR Rahman Palembang akan diberi modul tentang model 

pengembangan dalam pembuatan media pembelajaran 

yang disusun oleh pembicara.  

Kegiatan ini akan dibagi menjadi dua tahap, tahap 

pertama yaitu pengisian materi oleh pembicara mengenai 

cara pembuatan modul ajar berbasis animasi gerak.  

Masing-masing peserta mendengarkan secara seksama 

materi penyuluhan yang diberikan oleh pembicara.  Lalu 

tahap kedua adalah tahap pelatihan penggunaan 

macromedia flash dalam pembuatan modul ajar berbasis 

Tahapan Persiapan : 

- Observasi tempat kegiatan 
- Pembuatan 

proposal&perizinan 
- Pembuatan CD tutorial 
- Penyebaran informasi 

kegiatan 
 

 

Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan : 

 

- Pengisian materi pelatihan 
- Pelatihan/praktek 

pembuatan 
- Tanya Jawab 
- Tes kemampuan 

 

Tahapan Pelaporan 

Kegiatan : 

 
- Penyusunan Laporan 

Kegiatan 
- Pembuatan Laporan 

Kegiatan 
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animasi gerak.  Pelatihan ini akan dipandu oleh pembicara 

dan panitia.  Kemudian tahap yang terakhir, yaitu tahap 

tanya jawab yang berkaitan dengan pelatihan sehingga 

pelatihan yang diberikan bisa mencapai hasil yang 

maksimal.  Sebagai pelengkap pelatihan ini, dibuat CD 

tutorial tentang cara pembuatan modul ajar berbasis 

animasi gerak.  Hal ini bertujuan agar guru dan siswa yang 

mengikuti pelatihan ini selanjutnya dapat menyalurkan 

ilmu yang didapatnya pada guru-guru lainnya, sehingga 

dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya.  Sebagai penutup dari pelatihan ini akan 

dilakukan testing, untuk menjadi tolak ukur keberhasilan 

kegiatan. 

Luaran dari tahap pelaksanaan kegiatan ini 

adalah :Guru-guru MTs Ar Rahman Palembang mampu 

menggunakan macromedia flashuntuk membuat modul 

ajar, tolak ukur kemampuan dilihat dari hasil tes yang 

dilakukan. 

 

3. Tahap akhir 

Tahap akhir terdiri dari pembuatan laporan hasil 

kegiatan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan serta 

publikasi hasil kegiatan.  

 

Luaran dari tahap akhir kegiatan ini adalah : Laporan 

dan Publikasi 

 

4. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini 

dilaksanakan pada bulan ke-lima pada saat kegiatan 

pengabdian berlangsung. Pelatihan pembuatan Modul 

Ajar Elektronik Berbasis Animasi Bergerak bagi Guru-

Guru di Mts Ar Rahman Palembangdilakukan di 

Labolatorium Komputer sekolah tersebut. 

 

5. Metode Penyampaian 

Metode penyampaian yang dilaksanakan dalam 

program ini adalah dengan penyampaian materi dari 

pembicara kepada guru-guru MTs Ar Rahman 

Palembang.  Peserta mempraktekkan secara langsung cara 

melakukan pengembangan pembuatan modul ajar 

elektronik berbasis animasi gerakdengan mengikuti 

arahan dari pembicara. 

 

KELAYAKAN PENGUSUL DAN JURUSAN 

 

Kinerja Jurusan dalam Kegiatan PPM 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri 

Sriwijaya (Polsri) merupakan rencana strategis bidang 

penelitian yang menjadi arahan kebijakan pengelolaan 

penelitian Politeknik Negeri Sriwijaya dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni tahun 2013-2017. 

RIP akan menjadi kerangka acuan bagi segenap organik-

organik yang ada di Polsri terutama dosen dan mahasiswa 

dalam melaksanakan dua pilar dari Tri dharma perguruan 

tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

Salah satu pendekatan kemitraan kerjasama antara 

sekolah dan perguruan tinggi adalah melalui program 

pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan transfer 

ilmu pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu 

dan teknologi. Madrasah Tsanawiyah Arrahman 

Palembang, merupakan institusi yang terkait dalam 

program pengabdian masyarakat. Program ini diharapkan 

mempunyai dampak yang baik dalam memotivasi kinerja 

guru dan siswa dalam hal meningkatkan kreativitas dalam 

penggunaan internet dan kesadaran akan bahaya internet. 

Bagi dosen Politeknik Negeri Sriwijaya selaku 

penyelenggara dalam program ini, dapat menyebarkan 

ilmu dan teknologi yang bermanfaat kepada masyarakat. 

 

Jenis Kepakaran yang Diperlukan  

Dosen yang telibat dalam program ini adalah dosen 

yang mempunyai kompetensi dalam aplikasi software 

multimedia, dan mempunyai latar belakang mengenai 

Information and Comumunication Technologies (ICT), 

serta memiliki pengalaman yang serupa memberikan 

pelatihan dalam hal pembuatan materi ajar yang berbasis 

komputer (Computer-Based Education). Mahasiswa yang 

dilibatkan adalah mahasiswa mekatronika prodi Teknik 

Elektronika, yang memiliki kemampuan dan pemahaman 

yang baik mengenai penggunaan internet secara tepat dan 

sehat. Tabel 1 berikut merupakan tabel pembagian tugas 

dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang ilmu 

dan kepakaran yang dimiliki. 

Sedangkan dalam penyampaian materi kepada 

khalayak ramai, kemampuan tim sudah berpengalaman 

dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (baik 

Dana Dipa ataupun Iptek dan IBM) sebelumnya yang 

berhubungan dengan komunikasi dengan masyarakat. 

Kemampuan dalam berkomunikasi ini terbukti dengan 

banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam penyuluhan, 

dan adanya umpan balik dari masyarakat untuk 

melakukan kegiatan secara berkelanjutan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan pelatihan  tentang "Pengembangan 

Modul Ajar Elektronik Berbasis Animasi Bergerak Bagi 

Guru-Guru di Mts Ar Rahman Palembang" ini dilakukan 

selama 1 hari, yaitu dengan materi  penyuluhan dan 

pelatihan pengembangan modul ajar elektronik berbasis 

animasi bergerak. 
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Tabel 1. Uraian Tugas dalam Pelaksanaan Kegiatan 

No 
Nama Tim 

Pengusul 

Bidang 

Ilmu 
Kepakaran Uraian Tugas 

1 

Nyayu 

Latifah 

Husni, 

S.T., M.T. 

 

Teknik 

Elektro 

Kecerdasan 

Buatan 

 Pembuatan 

media edukasi  

 Pengembangan 

modul ajar 

elektronik 

berbasis 

animasi gerak 

 Pembicara 

dalam 

Workshop 

2. 

Ir. M. 

Nawawi, 

M.T. 

Teknik 

Elektro 

Mikroprose

sor 

 Perancangan 

modul ajar 

elektronik 

 Pengembangan 

aplikasi ICT 

dalam 

pembelajaran 

 Pembicara 

dalam 

Workshop 

3 

M. Taufik 

Roseno, 

S.T., 

M.Kom 

Teknik 

Elektro 
Komputer 

 Pengembangan 

aplikasi ICT 

dalam 

pembelajaran 

 Pembicara 

dalam 

Workshop 

 

 
 

Gambar 3. Kata Sambutan Ketua Yayasan Ponpes Ar 

Rahman Palembang 

 

Rincian Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 08.00, 

dimulai dengan Kata Sambutan dari Ketua Yayasan 

Ponpes Ar Rahman Palembang.  Acara kemudian 

dilanjutkan dengan acara yang sudah direncanakan di 

susunan acara (Tabel 1).  Gambar 3 sampai Gambar 7 

merupakan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 4. Sambutan dan Penyampaian Bahan  

Pelatihan oleh: (a) Ketua dan (b) Anggota Pelaksana 

 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 

program Pengabdian Kaloborasi Dosen dan Mahasiswa, 

dilakukan melibatkan mahasiswa sebagai pendamping 

dalam melaksanakan kegiatan. Keikutsertaan mahasiswa 

sebagai penyampaian materi, memberi keleluasaan bagi 

guru-guru di Mts Ar-Rahman Palembanguntuk berdiskusi 

dan bertanya lebih mendetail tanpa adanya rasa canggung.  

Mahasiswa yang ikut terlibat adalah mahasiswa yang 

telah mengambil Mata Kuliah Pemprograman komputer, 

dimana pada materi Pembuatan modul ajar elektronik 

berbasis animasi bergerak ini telah dikuasai dengan baik. 
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Gambar 6. Penyampaian Bahan Pelatihan oleh 

Mahasiswa Pendamping 

 

 
Gambar 7. Foto Bersama 

 

Hasil Pelaksanaan 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan Program 

Pelatihan diselenggarakan dengan lancar meskipun tidak 

seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Jadwal kegiatan sempat 

tertunda karena menyesuaikan agenda guru terkait dengan 

jadwal pembelajaran yang sangat padat untuk kegiatan 

pelatihan. Kegiatan pelatihan mendapat sambutan yang 

sangat baik,berdasarkan hasil wawancara dengan peserta 

pelatihan diperoleh hal-hal sebagai berikut: 

Peserta yang mengikuti pelatihan sangat antusias 

untuk mendapatkan pelatihan pengembangan media 

pembelajaran dengan animasi jumlah peserta yang 

mengikuti sebanyak 20 orang dengan latar belakang guru 

pengajar mata pelajaran yang berbeda.  

Materi pelatihan yang disajikan oleh tim pengabdian  

sangat menarik dan hasilnya dapat dipergunakan dan 

dikembangkan di sekolah mereka sebagai pengembagan 

bahan ajar guna menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar di sekolah mereka (materi presentasi terlampir). 

Kegiatan pelatihan oleh peserta dinilai sangat 

bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada 

kegiatan lanjutan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

1. Bahan ajar interaktif yang telah disajikan dapat 

menjadi masukan bagi guru guna menambah 

pengetahuan, wawasan dalam memudahkan 

proses belajar mengajar serta meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa.  

2. Hasil pengisian kuesioner dari 20 responden 

mengenai kualitas tampilan materi, penyajian 

materi, interaksi pemakai, interaksi program dan 

aspek desain  menyatakan bahwa penyuluhan dan 

pelatihan yang telah dilakukan sudah berjalan 

dengan baik.  

 

Saran 

Untuk modul ajar elektronik berbasis animasi 

bergerak yang telah berhasil dibuat, diharapkan para 

peserta pelatihan memanfaatkannya dengan sebaik 

mungkin.  Salah satu caranya adalah membuat 

pengembangan-pengembangan modul ajar. Dengan 

adanya pelatihan ini, diharapkan para guru terus 

mengembangkan bahan ajarnya menggunakan ilmu yang 

telah didapat dari pelatihan ini.  Dengan demikian, ilmu 

yang didapat selama pelatihan ini dapat terus diterapkan 

dan dikembangkan. 
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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 SMAN PGRI 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. 

Katakunci: 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 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. 
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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. 

                                    

 

 

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 
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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 

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 

PGRI Ogan Ilir 

 

      

 

 

 

 

 

                 

Gambar 6. SMAN  PGRI Ogan Ilir. 
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KESIMPULAN 

Lampu Led yang dihasilkan sesuai dengan kapasitas 

pembangkit 10 Wp yang ada tidak mencapai 10,5 

Watt.  
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ABSTRAK: Masyarakat yang berada di Kawasan Kampung Nelayan Belawan sebagian besar masih minim akan sarana 

dan prasarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahun. Pondok baca menjadi sarana masyarakat khususnya anak-

anak sekolah di Kampung Nelayan Belawan, yang digunakan untuk menambah wawasan melalui budaya membaca. 

Masyarakat Kampung Nelayan Belawan sebelumnya sudah memiliki pondok baca yang terbuat dari konstruksi kayu non-

struktur yang dalam jangka waktu tertentu akan roboh dan harus diganti secara berkala. Konstruksi pondok baca yang 

memiliki pondasi yang tidak sesuai standar pembangunan pondasi di pinggir laut membuat mereka harus berkali-kali 

mengganti kayu secara berkala dikarenakan mudah lapuk dan tidak kuat menahan beban yang berat. Program Pengabdian 

Kepada Masyarakat bertujuan untuk menerapkan teknologi pondasi tiang untuk bangunan pinggir laut pada pondok baca 

terapung, yang semula hanya berpondasikan kayu non-struktur menjadi pondasi tiang beton. Metode yang akan digunakan 

dalam pembuatan pondasi tiang beton disesuaikan dengan standar teknis pekerjaan pondasi tiang beton pada bangunan 

pinggir laut. Pondasi tiang beton yang dibuat untuk menunjang aktifitas masyarakat Kampung Nelayan Belawan adalah 

sebanyak 24 titik pondasi tiang. Diameter pondasi tiang beton yang dibuat adalah 6 inchi. Rrenovasi bangunan pondok 

baca tersebut dapat ditingkatkan, tidak hanya pondasinya tetapi struktur atasnya juga. 

 

Kata Kunci: Beton, Kayu, Pondasi, Pondok baca, Terapung 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Masyarakat setempat hidup dan tinggal secara 

berkelompok-kelompok dengan memanfaatkan garis 

pantai sebagai tempat tinggal dan membangun 

perekonomian. Selain sebagai nelayan, beberapa 

masyarakat juga berprofesi sebagai petambak atau 

pembudidaya perairan. Kebudayaan masyarakat nelayan 

memiliki identitas tersendiri dibandingkan dengan 

masyarakat yang tinggal diperkotaan. Ciri-ciri 

kebudayaan masyarakat nelayan seperti sistem gender, 

pola-pola perilaku dalam mengeksploitasi sumber daya 

perikanan, serta kepemimpinan sosial tumbuh karena 

pengaruh kondisi-kondisi dan karakteristik yang terdapat 

di lingkungannya. Masyarakat di kampung nelayan 

cenderung membentuk kelompok-kelompok yang sesuai 

dengan pencahariannya. 

Sebagai orang pesisir, kepercayaan masyarakat 

setempat rata-rata beragama islam dengan berbagai 

macam latar belakang suku. Atas latar belakang tersebut 

maka kehidupan bermasyarakatnya cukup baik, hanya 

saja dari segi kesehatannya, kebersihan dan sanitasinya 

tidak cukup baik. Hal tersebut terjadi karena banyak 

sampah-sampah dibawa oleh ombak laut terkumpul di 

pinggiran pantai, dan permasalahan sanitasinya tidak 

memiliki standar. Mereka melakukan MCK langsung ke 

laut lepas tanpa ada pengolahan lagi, tentunya akan 

menimbulkan masalah limbah dan kesehatan dimasa 

mendatang.  

Perkembangan pemukiman yang memanfaatkan garis 

pantai sebagai tempat tinggal tentu membutuhkan 

infrastruktur yang berbeda dari pemukiman di daerah 

perkotaan antara lain dari segi bentuk rumah dan jalan. 

Masyarakat setempat tinggal di rumah yang 

berpondasikan tiang-tiang dan hanya memiliki jalan-jalan 

setapak untuk menghubungkan satu rumah dengan rumah 

yang lain. Beberapa fasilitas yang terdapat di kampung 

nelayan tersebut antara lain mushola dan pondok baca 

untuk anak-anak sekolah di kampung nelayan. 

Kondisi pondok baca yang hanya berpondasikan 

tiang-tiang kayu-kayu non-struktur yang memiliki umur 

kayu yang singkat sehingga mengharuskan masyarakat 

mengganti secara berkala tiang-tiang kayu-kayu yang 
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sudah lapuk. Tentunya hal tersebut akan memakan waktu 

dan biaya yang tidak sedikit. 

Anak-anak dan orang dewasa di lokasi kegiatan 

pengabdian memiliki minat baca yang baik. Mereka 

secara rutin mengunjungi pondok baca terapung tersebut, 

tetapi belakangan ini minat masyarakat berkurang 

dikarenakan kondisi perpusatakaan terapung sudah tidak 

layak. Kayu-kayu bangunan perpustakaan terapung 

tersebut sudah lapuk dan tidak layak untuk ditempati. 

Terkhusus pondasi atau tiang penyangga bangunan sudah 

tidak lagi dapat mampu bertahan dengan kokoh. Hal-hal 

tersebutlah yang melatarbelakangi tim kegiatan 

pengabdian masyarakat memilih lokasi tersebut untuk 

dapat mengabplikasikan ilmu teknik sipil dalam 

pembuatan pondasi atau sebagai tiang penyangga 

bangunan perpustakaan terapung Kampung Nelayan 

Belawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Gambar 1 Kondisi pondok baca terapung Kampung 

Nelayan Belawan sebelum dilakukan pekerjaan 

konstruksi pondasi beton. 

 

 
 

Gambar 2 Kondisi pondok baca terapung Kampung 

Nelayan Belawan sebelum dilakukan pekerjaan 

konstruksi pondasi beton. 

Hal utama dan prioritas yang menjadi permasalahan 

pada Kampung Nelayan yang menjadi mitra pengabdian 

adalah pondok baca terapung yang terbuat dari material 

kayu non-struktur yang sudah tidak layak dan lapuk 

sehingga perlu adanya teknologi dalam perbaikan pondasi 

atau pergantian struktur pondasi tiang ke material struktur 

yang memiliki umur pondasi tiang lebih panjang. Pondasi 

pada pondok baca terapung tersebut yang hanya terbuat 

dari potongan kayu-kayu dari pohon kecil dan tidak layak 

untuk dijadikan tiang pondasi suatu bangunan pinggir 

laut. 

Aktifitas di pondok baca yang dilakukan tiap hari oleh 

anak-anak masyarakat setempat membuat kemampuan 

pondasi tiang di pondok baca untuk menopang beban 

harus diperhatikan. Hal tersebut akan membahayakan 

apabila pondasi-pondasi tiang tersebut lapuk. 

 

 

Gambar 3 Aktifitas anak-anak di pondok baca terapung 

kampung nelayan Belawan dalam kegiatan Teknik 

Mengajar oleh PEMA FT USU. 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra 

kerjasama yang sudah disepakati, maka pada Program 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diberikan solusi 

berupa teknologi pondasi beton atau tiang penyangga 

bangunan dalam perbaikan pondasi tiang yang hanya 

menggunakan kayu non-struktur menjadi tiang-tiang 

penyangga bangunan yang memiliki umur jalan lebih 

panjang dari sebelumnya.   

Masyarakat yang berada di Kawasan Kampung 

Nelayan Belawan sebagian besar memiliki anak-anak usia 

sekolah dasar yang masih membutuhkan perhatian khusus 

untuk memperoleh bahan bacaan sebagai informasi. 

Keterbatasan dana dan kurang meratanya pembangunan 

dan bantuan yang dimiliki masyarakat sekitar untuk 

membangun pondok baca yang layak seperti pondok baca 

yang berpondasikan dari tiang beton membuat mereka 

bertahan menggunakan pondok baca yang terbuat dari 

papan kayu non-struktur.  

Konstruksi bangunan pondok baca yang tidak sesuai 

standar pembangunan di pinggir pantai membuat mereka 
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harus berkali-kali mengganti papan kayu secara berkala 

dikarenakan mudah lapuk dan tidak kuat menahan beban 

yang berat. Solusi yang ditawarkan pada program ini 

berupa perbaikan pondasi tiang yang layak terbuat dari 

beton, sehingga umur pondasi akan lebih panjang dan 

menambah kenyamanan anak-anak setempat berada di 

pondok baca tersebut.  

 

Tahapan Kegiatan 

 

Sebelum pelaksanaaan pekerjaan pondasi beton ada 

beberapa tahapan analisis untuk mengetahui dimensi jalan 

beton yang akan dibuat. Langkah-langkah pelaksanaan 

pondasi beton dari tahan analisis sampai pekerjaan 

dilapangan adalah sebagai berikut: 1) Studi literatur, 

tujuannya untuk menentukan metode, cara kerja yang 

benar dan sesuai dengan permasalahan dilokasi mitra; 2) 

Tahap analisis, pada tahapan ini yang dilakukan adalah 

mendesain dimensi jalan; 3) Persiapan alat dan bahan, 

tujuannya untuk mempersiapkan peralatan dan material 

yang diperlukan dalam pembutan jalan dari beton. Alat 

dan materialnya dikondisikan sesuai dengan lokasi studi; 

4) Pembuatan pondasi atau tiang penyangga 

bangunan,tahap awal konstruksi setelah persiapan alat 

dan bahan (material) adalah membangun pondasi tiang 

yang disesuaikan dengan lokasi studi. Pondasi yang 

digunakan hanya pondasi tiang. 

 

Konsep Pondasi Tiang Beton 

 

Pondasi tiang adalah salah satu bagian dari struktur 

yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban 

dari struktur atas ke tanah pada kedalaman tertentu, 

biasanya karena lapisan tanah kuat terletak sangat dalam. 

Pondasi tiang juga digunakan untuk mendukung 

bangunan yang menahan gaya angkat ke atas dan 

bangunan dermaga yang cenderung menerima beban 

lateral yang besar. Pada tanah pasir, pondasi tiang 

dimaksudkan untuk memadatkan tanah pasir sehingga 

kapasitas tanah tersebut dapat bertambah dan mampu 

mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya 

mudah tergerus oleh air. 

Konsep pondasi tiang pada pondok baca ini sama 

dengan konsep pondasi tiang dermaga yang merupakan 

bangunan dengan struktur beton bertulang yang terletak 

agak menjorok ke dalam perairan. Beban mati yang 

diterima pondasi pada struktur dermaga lebih kecil jika 

dibandingkan dengan beban lainnya yang bekerja seperti 

beban angin dan beban ombak. Beban angin dan beban 

ombak tersebut memiliki kecenderungan untuk bergerak 

ke arah horisontal. 

 

 
Gambar 4 Konsep pondasi tiang beton pada yang akan 

diaplikasikan pada pondok baca Kampung Nelayan 

Belawan sama dengan konsep pondasi dermaga 

sederhana. 

 

Metode Pekerjaan Pondasi Tiang Beton 

 

Tahapan-tahapan pembuatan jalan beton dapat 

dijabarkan melalui prosedur berikut yang disesuaikan 

dengan pekerjaan dilapangan yaitu: 1) Persiapkan bahan-

bahan yang diperlukan untuk pekerjaan dilapangan sesuai 

dengan jalan beton yang sudah direncanakan; 2) 

Persiapan lahan dengan memasang bowplank untuk 

menentukan titik-titik tiang pondasi; 3) Pasangkan pile 

(pipa pvc sebagai casing) di titik-titik yang sudah 

ditentukan; 4) Pasang tulangan pada pile; 5) Siapkan 

material-material campuran beton; 6) Site mix beton 

menggunakan mesin molen; Lakukan pengecoran untuk 

seluruh pile tersebut; 7) Tunggu beberapa hari setelah 

pengecoran dilakukan; 8) Kemudian dilakukan 

sambungan tulangan dari pile ke lantai kayu pondok baca 

terapung. 

Berikut merupakan kondisi awal pada saat belum 

dibuat konstruksi pondasi beton pada lokasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Kondisi awal pondasi sebelum dibuat pondasi 

tiang beton. 
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Sedangkan gambar berikut merupakan desain rencana 

yang dibuat untuk pondasi tiang beton kampung Nelayan 

Belawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Desain rencana pondasi tiang beton yang akan 

dibuat di pondok baca Kampung Nelayan Belawan. 

 

Material yang digunakan 

 

Kegiatan pembuatan pondasi tiang beton 

menggunakan material beton sebagai material utama yang 

digunakan. Beton yang digunakan terdiri dari bahan-

bahan sebagai berikut: 1) Semen Portland, merupakan 

bahan ikat yang penting dan banyak dipakai dalam 

pembangunan; 2) Pasir (agregat halus), pasir yang 

digunakan dalam pembuatan beton ringan adalah pasir 

yang lolos ayakan sesuai standard ASTM E 11-70 yang 

diameternya lebih kecil dari 5 mm; 3) Kerikil (agregat 

kasar) merupakan bebatuan kecil, biasanya batu 

granit yang dipecahkan. Ukuran kerikil yang selalu 

digunakan ialah antara 2 mm dan 75 mm; 4) Air, 

merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk 

campuran beton untuk memicu proses kimiawi semen, 

membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam 

pengerjaan; 5) Pipa PVC, digunakan untuk cetakan beton 

pada pile-pile jalan beton. Polyvinyl chloride 

(PVC) adalah pipa yang terbuat dari plastik dan beberapa 

kombinasi vinyl lainnya; 6) Besi tulangan beton, 

digunakan adalah ukuran 10 mm dan 8 mm. 

 

 

HASIL YANG DICAPAI 

 

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini 

dimulai dari Juli sampai dengan Desember dengan 

tahapan kegiatan seperti pada metodologi pelaksanaan. 

Seluruh tahapan dikerjaakan di lokasi pengabdian oleh 

tim pengabdian beserta mahasiswa yang diikutsertakan 

pada kegiatan tersebut. Selain itu kegiatan dibantu oleh 

masyarakat setempat untuk proses pelaksanaan 

pembuatan jalan beton. 

 

Rangkaian kegiatan berlangsung selama beberapa 

minggu yang dikerjakan oleh tukang dan diawasi oleh tim 

dan masyarakat setempat. Kerja sama sesama anggota tim 

dan masyarakat membantu penyelesaian pekerjaan jalan 

dengan cepat sehingga dapat dinikmati masyarakat. 

Gambar-gambar berikut merupakan dokumentasi ketua 

tim dan anggota tim kegiatan pengabdian masyarakat 

meninjau ke lokasi pekerjaan sebagai kegiatan survey 

pendahuluan. Pada tahapan survey pendahuluan ini, ketua 

tim dan anggota tim melakukan identifikasi lokasi yang 

akan dibuat pondasi tiang. Selain itu tim melakukan 

koordinasi denga masyarakat setempat untuk membantu 

proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Berikut 

dokumentasi pekerjaan dilapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Mahasiswa yang diikutsertakan dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat di Kampung Nelayan Belawan 

sedang memperhatikan pekerjaan pondasi tiang. 

 

Pondasi yang direncanakan ditambahkan 

ketinggiannya sekitar 30 cm dari ketinggian pondasi kayu 

sebelumnya (ditambahkan dari kondisi awal). Hal 

tersebut dilakukan untuk melindungi lantai pondok baca 

yang masih terbuat dari kayu dari pengaruh air pasang 

agar tidak melampaui ruang bacanya. Selain itu untuk 

menghidarkan umur kayu lebih pendek akibat air laut. 

Gambar berikut merupakan tulangan yang digunakan 

untuk pondasi tiang pondok baca. 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan pekerjaan pondasi adalah memastikan air 

laut tidak lagi masuk pada masing-masing tiang pondasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_granit&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_granit&action=edit&redlink=1


 
Teknologi Pondasi pada Bangunan Pinggir Laut di Pondok Baca Terapung Kampung Nelayan Belawan 

555 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Jenis tulangan 10 mm yang digunakan untuk 

pekerjaan pondasi tiang pondok baca Kampung Nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Ketua dan anggota tim sedang berdiskusi 

dengan kedua mitra dalam hal pelaksanaan kegiatan. 

 

Pada saat kegiatan pembuatan pondasi beton tersebut 

selesai, maka lantai-lantai kayu yang sebelumnya terbuat 

dari pelepah kelapa sudah tidak dapat digunakan kembali. 

Oleh karena itu, tim kegiatan pengabdian berinisiatif 

mengganti lantai pondok baca tersebut. 

 

 
 

Gambar 11 Kondisi plat lantai pada pondok baca 

terapung Kampung Nelayan Belawan. 

 

Lantai pondok baca yang diperbaiki merupakan lantai 

dengan material triplek tebal yang diletakkan diatas kayu-

kayu penyanggah di atas pondasi beton. Tim juga 

mengganti sebagian dinding kayu dan mengecat kembali 

pondok baca tersebut. Berikut adalah gambar kondisi 

lantai pondok baca yang sudah diperbaiki. 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dilaksanakan di Kampung Nelayan, Belawan maka 

berikut ini adalah gambar kegiatan yang telah selesai dan 

dapat dipergunakan oleh masyarakat terkhusus anak-anak 

Kampung Nelayan Belawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Tim kegiatan bersama anak-anak yang sedang 

beraktifitas di pondok baca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Pondok baca terapung Kampung Nelayan 

Belawan setelah dibuat pondasi tiang beton. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan kegiatan Program Pengabdian kepada 

Masyarakat ini antara lain: Pondasi tiang beton yang 

dibuat untuk menunjang aktifitas masyarakat Kampung 

Nelayan Belawan adalah sebanyak 24 titik lokasi pondasi 

tiang. Diameter pondasi tiang beton yang dibuat adalah 6 

inchi. Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat 

yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat dimanfaatkan 

secara langsung oleh masyarakat Kampung Nelayan 

Belawan untuk beraktifitas membaca. Kegiatan tersebut 

dapat kemudahan dalam pencapaian tingkat kenaikan 

minat baca masyarakat khususnya anak-anak. 

Saran yang diberikan untuk kegiatan ini antara lain: 

Tim pengabdian berharap kedepannya bangunan pondok 

baca tersebut untuk kepentingan aktifitas membaca 

masyarakat khususnya anak-anak dapat lebih 
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ditingkatkan tidak hanya pondasinya saja tetapi beserta 

bangunannya juga. Tim Pengabdian sangat 

mengharapkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat 

Kampung Nelayan Belawan untuk meningkatkan minat 

baca dikalangan masyarakat. Tim pengabdian juga sangat 

berharap mampu  mengurangi permasalahan sarana dan 

prasarana yang tidak memadai di daerah tersebut.  
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ABSTRAK: Masyarakat yang berada di Kawasan Kampung Nelayan Belawan sebagian besar masih terkendala akses 

jalan yang layak untuk dilalui dalam mengerjakan aktifitasnya. Keterbatasan dana dan kurang meratanya pembangunan 

dan bantuan yang dimiliki masyarakat sekitar untuk membangun jalan yang layak seperti jalan setapak dari beton 

membuat mereka bertahan menggunakan jalan setapak yang terbuat dari papan kayu non-struktur. Konstruksi jalan yang 

tidak sesuai standar pembangunan jalan di pinggir laut membuat mereka harus berkali-kali mengganti papan kayu secara 

berkala dikarenakan mudah lapuk dan tidak kuat menahan beban yang berat. Pada Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat ini akan dibuat jalan setapak yang terbuat dari beton dengan tujuan menciptakan umur jalan yang panjang, 

sehingga masyarakat sekitar tidak kesulitan dengan akses jalan. Metode yang akan digunakan dalam pembuatan jalan 

beton disesuaikan dengan standar teknis jalan beton. Jalan yang dibuat dengan mutu beton tertentu berdasarkan hasil uji 

laboratorium, pondasi tiang yang digunakan adalah pondasi pipa, sedangkan dimensi lantai jalan beton disesuaikan 

dengan standar teknis jalan beton. Jalan beton yang dibuat untuk menunjang aktifitas masyarakat Kampung Nelayan 

Belawan adalah sepanjang 30 meter. Jalan yang dibangun memiliki pelat beton dengan tebal 18 cm. Kegiatan Program 

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat 

Kampung Nelayan, Belawan untuk beraktifitas sebagai nelayan. 

 

Kata Kunci: Belawan, Beton, Jalan, Kayu, Struktur. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kebudayaan masyarakat nelayan memiliki identitas 

tersendiri dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal 

diperkotaan. Ciri-ciri kebudayaan masyarakat nelayan 

seperti sistem gender, pola-pola perilaku dalam 

mengeksploitasi sumber daya perikanan, serta 

kepemimpinan social tumbuh karena pengaruh kondisi-

kondisi dan karakteristik yang terdapat di lingkungannya. 

Masyarakat di kampung nelayan cenderung membentuk 

kelompok-kelompok yang sesuai dengan pencahariannya. 

Sebagai orang pesisir, kehidupan bermasyarakatnya 

cukup baik, hanya saja dari segi kesehatannya, kebersihan 

dan sanitasinya tidak cukup baik. Hal tersebut terjadi 

karena banyak sampah-sampah dibawa ombak laut 

terkumpul di pinggiran pantai, dan permasalahan 

sanitasinya tidak memiliki standar.  

Perkembangan pemukiman yang memanfaatkan garis 

pantai sebagai tempat tinggal tentu membutuhkan 

infrastruktur yang berbeda dari pemukiman di daerah 

perkotaan antara lain dari segi bentuk rumah dan jalan. 

Masyarakat setempat tinggal di rumah yang 

berpondasikan tiang-tiang dan hanya memiliki jalan-jalan 

setapak untuk menghubungkan satu rumah dengan rumah 

yang lain.  Tersedianya infrastruktur jalan yang layak bagi 

masyarakat Kampung Nelayan Belawan sangat 

dinantikan agar kegiatan dan aktifitas mereka berjalan 

lancar. 

Kondisi jalan yang semula hanya jalan semi permanen 

berupa kayu-kayu non-struktur sehingga mengharuskan 

masyarakat mengganti secara berkala kayu-kayu yang 

sudah terlepas dari tiangnya dan lapuk. Tentunya hal 

tersebut akan memakan waktu dan biaya yang tidak 

sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kondisi jalan semi permanen Kampung 

Nelayan Belawan (kondisi awal jalan setapak). 
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Hal utama dan prioritas yang menjadi permasalahan 

pada Kampung Nelayan yang menjadi mitra pengabdian 

adalah jalan semi permanen dari material kayu non-

struktur yang sudah tidak layak untuk dilalui dan memiliki 

umur jalan yang singkat sehingga perlu adanya perbaikan 

jalan atau pergantian struktur jalan ke material struktur 

yang meiliki umur jalan lebih panjang.  

Pondasi-pondasi jalan yang hanya terbuat dari 

potongan kayu-kayu dari pohon kecil dan tidak layak 

untuk dijadikan tiang pondasi jalan. Sehari-harinya 

masyarakat harus melewati jalan seperti ini, tentunya ada 

resiko yang ditimbulkan seperti jalan jadi rusak jika 

dilewati beban berat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Jalan yang dilalui masyarakat Kampung 

Nelayan Belawan dalam beraktifitas sebagai nelayan dan 

untuk melakukan kegiatan lainnya. 

 

 
 

Gambar 3 Kondisi kondisi jalan Kampung Nelayan 

Belawan yang dijadikan lokasi pengabdian masyarakat 

sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi pondasi beton. 

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra 

kerjasama yang sudah disepakati, maka pada Program 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diberikan solusi 

berupa perbaikan jalan yang semula menggunakan kayu 

non-struktur menjadi jalan beton dengan harapan umur 

jalan lebih panjang dari sebelumnuya.   

Masyarakat yang berada di Kawasan Kampung 

Nelayan Belawan sebagian besar masih terkendala akses 

jalan yang layak untuk dilalui dalam mengerjakan 

aktifitasnya. Keterbatasan dana dan kurang meratanya 

pembangunan dan bantuan yang dimiliki masyarakat 

sekitar untuk membangun jalan yang layak seperti jalan 

setapak dari beton membuat mereka bertahan 

menggunakan jalan setapak yang terbuat dari papan kayu 

non-struktur. Konstruksi jalan yang tidak sesuai standar 

pembangunan jalan di pinggir laut membuat mereka harus 

berkali-kali mengganti papan kayu secara berkala 

dikarenakan mudah lapuk dan tidak kuat menahan beban 

yang berat. Solusi yang ditawarkan pada program ini 

berupa pembuatan jalan setapak yang layak terbuat dari 

beton, sehingga umur jalan akan lebih panjang dan 

memudahkan akses jalan masyarakat.  

 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Lokasi Kegiatan 

 

Lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada 

Program Iptek bagi Masyarakat (IbM) dilakukan di 

permukiman Kampung Nelayan Belawan, Medan, 

Sumatera Utara.  

 

Tahapan Kegiatan 

 

Pada kegiatan pembuatan jalan beton di Kampung 

Nelayan Belawan, sebelum pelaksanaaan pekerjaan jalan 

beton ada beberapa tahapan analisis untuk mengetahui 

dimensi jalan beton yang akan dibuat. Tahapan kegiatan 

pelaksanaan jalan beton dari tahan analisis sampai 

pekerjaan dilapangan adalah sebagai berikut: 1) Studi 

literatur, tujuannya untuk menentukan metode, cara kerja 

yang benar dan sesuai dengan permasalahan dilokasi 

mitra; 2) Tahap analisis, pada tahapan ini yang dilakukan 

adalah mendesain dimensi jalan; 3) Persiapan alat dan 

bahan, tujuannya untuk mempersiapkan peralatan dan 

material yang diperlukan dalam pembutan jalan dari 

beton. Alat dan materialnya dikondisikan sesuai dengan 

yang tersedia lokasi studi; 4) Pembuatan pondasi atau 

tiang penyangga bangunan, tahapan awal konstruksi 

setelah persiapan alat dan bahan (material) adalah 

membangun pondasi tiang yang disesuaikan dengan 

lokasi studi. Pondasi yang digunakan hanya pondasi pipa; 

5) Pemasangan bekisting, pemasangan bekisting/ mal 

sebagai cetakan jalan beton yang akan dibuat; 6) 

Pengecoran jalan, setelah dipasang bekisting kemudian 

dilakukan pengecoran.  

Satu hal yan unik pada pekerjaan jalan beton ini adalah 

penyimpanan material ditempatkan dibawah rumah 

warga, khususnya asir dan kerikil. Material tersebut 

diposisikan di dalam air tepat dibawah rumah warga. 

 



 
Perbaikan Jalan untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat Kampung Nelayan Belawan 

559 

 

Tahapan kegiatan pekerjaan jalan beton di Kampung 

Nelayan Belawan dapat dilihat pada flowchart berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Diagram alir (flowchart) kegiatan pekerjaan 

jalan beton di Kampung Nelayan Belawan. 

 

Konsep Jalan Beton Pinggir Laut 

 

Jalan beton adalah perkerasan kaku yang merupakan 

jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai 

bahan utama perkerasan tersebut. Pada bangunan pinggir 

laut maka digunakan pondasi tiang untuk jalan beton 

tersebut. Pada tanah pasir, pondasi tiang dimaksudkan 

untuk memadatkan tanah pasir sehingga kapasitas tanah 

tersebut dapat bertambah dan mampu mendukung pondasi 

bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus oleh 

air. 

Korosi pada beton dapat merugikan kita sebagai 

pengguna struktur bangunan   tersebut,   selain   

memperpendek   masa pakai seringkali  biaya  perawatan  

atau  perbaikannya  juga lebih besar ketimbang nilai 

bangunan tersebut. Berikut ini adalah rekomendasi untuk 

mendapatkan struktur beton yang tahan lama di 

lingkungan laut: 1) Penggunaan bahan dasar beton 

(seperti   agregat) dan beton berkualitas baik dengan 

menggunakan semen type kedua; 2) Pemilihan material 

yang tahan korosi dengan lingkungan yang   ada,   

mencegah   kontak      antara   besi   dan lingkungannya, 

seperti pengecatan atau pelapisan dengan bahan   yang   

tidak   terkorosi,   disamping   itu   jenis   dan kualitas   

beton   sangat   mempengaruhi   ketahanan   korosi besi 

dalam beton; 3) Pemberian   selubung beton dengan   

ketebalan tertentu yang sesuai dengan kondisi   

lingkungan yang akan dihadapi, semakin korosi 

lingkungan, semakin tebal selimut beton yang dibutuhkan 

minimal 7 cm tebal beton ketulangan beton bagian dalam. 

Konsep pondasi tiang pada jalan beton dipinggir laut 

ini sama dengan konsep pondasi tiang dermaga yang 

merupakan bangunan dengan struktur beton bertulang 

yang terletak agak menjorok ke dalam perairan. Beban 

mati yang diterima pondasi pada struktur dermaga lebih 

kecil jika dibandingkan dengan beban lainnya yang 

bekerja seperti beban angin dan beban ombak. Beban 

angin dan beban ombak tersebut memiliki kecenderungan 

untuk bergerak ke arah horisontal. 

 

 
Gambar 5 Konsep pondasi tiang beton pada jalan beton 

yang akan diaplikasikan pada jalan setapak Kampung 

Nelayan Belawan 

 

Metode Pekerjaan Jalan Beton 

 

Tahapan-tahapan pembuatan jalan beton dapat 

dijabarkan melalui prosedur berikut yang disesuaikan 

dengan pekerjaan dilapangan yaitu: 1) Persiapkan bahan-

bahan yang diperlukan untuk pekerjaan dilapangan sesuai 

dengan jalan beton yang sudah direncanakan; 2) 

Persiapan lahan dengan memasang bowplank untuk 

menentukan titik-titik tiang pondasi; 3) Pasangkan pile 

(pipa pvc sebagai casing) di titik-titik yang sudah 

ditentukan; 4) Pasang tulangan pada pile; 5) Siapkan 

material-material campuran beton; 6) Site mix beton 

menggunakan mesin molen; 7) Lakukan pengecoran 

untuk seluruh pile tersebut; 8) Pasang mal/cetakan 

menggunakan triplek pada sisi-sisi plat lantai yang akan 

dibeton; 9) Perakitan dan pemasangan besi/tulangan 

untuk plat lantai jalan beton; 10) Lakukan sambungan 

tulangan pile dengan tulangan plat lantai; 11) Siapkan 

kembali material-material campuran beton; 12) Site mix 

beton menggunakan mesin molen; 13) Lakukan 

pengecoran untuk seluruh pelat lantai jalan beton tersebut; 

14) Tunggu sampai dengan 14 hari setelah pengecoran 

dilakukan; 15) Kemudian buka mal/cetakan beton 

tersebut; 16) Selesai dan jalan siap digunakan. 

Berikut merupakan gambar desain awal untuk jalan 

beton yang diaplikasikan di lokasi kegiatan pengabdian 
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kepada masyarakat Kampung Nelayan Belawan. Gambar 

dibawah ini merupakan kondisi awal pada saat belum 

dibuat konstruksi jalan beton pada lokasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Kondisi awal jalan sebelum dibuat jalan beton 

Kampung Nelayan Belawan. 

 

Sedangkan gambar berikut merupakan desain yang 

dibuat untuk jalan beton kampung Nelayan Belawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Desain rencana jalan beton yang akan dibuat di 

pondok baca Kampung Nelayan Belawan. 

 

Alat dan Bahan 

 

Kegiatan pembuatan pondasi tiang beton 

menggunakan material beton sebagai material utama yang 

digunakan. Beton yang digunakan terdiri dari bahan-

bahan sebagai berikut: 1) Semen Portland, merupakan 

bahan ikat yang penting dan banyak dipakai dalam 

pembangunan; 2) Pasir (agregat halus), pasir yang 

digunakan dalam pembuatan beton ringan adalah pasir 

yang lolos ayakan sesuai standard ASTM E 11-70 yang 

diameternya lebih kecil dari 5 mm; 3) Kerikil (agregat 

kasar) merupakan bebatuan kecil, biasanya batu 

granit yang dipecahkan. Ukuran kerikil yang selalu 

digunakan ialah antara 2 mm dan 75 mm; 4) Air, 

merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk 

campuran beton untuk memicu proses kimiawi semen, 

membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam 

pengerjaan; 5) Pipa PVC, digunakan untuk cetakan beton 

pada pile-pile jalan beton. Polyvinyl chloride 

(PVC) adalah pipa yang terbuat dari plastik dan beberapa 

kombinasi vinyl lainnya; 6) Besi tulangan beton, 

digunakan adalah ukuran 10 mm; 7) Mesin molen, fungsi 

Molen adalah untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan 

pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk 

sampui merata menurut campuran tertentu yang akan 

menghasilkan campuran beton. Mesin molen tersebut 

terdiri dari tabung aduk, motor, roda molen, kerangka, 

roda pembalik tabung, dan kunci. 

 

 

HASIL YANG DICAPAI 

 

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini 

dimulai dari Juli sampai dengan Desember dengan 

tahapan kegiatan seperti pada metodologi pelaksanaan. 

Seluruh tahapan dikerjaakan di lokasi pengabdian oleh 

tim pengabdian beserta mahasiswa yang diikutsertakan 

pada kegiatan tersebut. Selain itu kegiatan dibantu oleh 

masyarakat setempat untuk proses pelaksanaan 

pembuatan jalan beton. 

Rangkaian kegiatan berlangsung selama beberapa 

minggu yang dikerjakan oleh tukang dan diawasi oleh tim 

dan masyarakat setempat. Kerja sama sesama anggota tim 

dan masyarakat membantu penyelesaian pekerjaan jalan 

dengan cepat sehingga dapat dinikmati masyarakat. 

Berikut dokumentasi pekerjaan dilapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Pondasi tiang jalan beton dengan cetakan 

menggunakan pipa pvc dan akan dilakukan pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_granit&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_granit&action=edit&redlink=1
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Gambar 9 Kondisi jalan Kampung Nelayan yang sedang 

dalam proses pekerjaan di lapangan dalam pembuatan 

jalan beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Para pekerja/tukang sedang memasang tiang 

penyangga untuk cetakan/mal jalan beton yang akan 

dilakukan pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Kondisi sebagian jalan beton yang sudah 

selesai dilakukan pengecoran dan masih dalam keadaan 

cetakan belum dibuka. 

 

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan metode pekerjaan jalan dan 

dengan keterbatasan biaya, maka diperoleh panjang jalan 

yang dapat dilaksanakan sepanjang 30 meter dan 

ketebalan jalan beton 18 cm. Gambar berikut merupakan 

kondisi setelah selesai kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Kondisi jalan Kampung Nelayan yang telah 

selesai dikerjakan dan siap dilalui masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Kondisi jalan Kampung Nelayan yang telah 

selesai dikerjakan 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan kegiatan pembuatan jalan beton ini 

adalah sebagai berikut: 1) Jalan beton yang dibuat untuk 

menunjang aktifitas masyarakat Kampung Nelayan 

Belawan adalah sepanjang 30 meter; 2) Jalan yang 

dibangun memiliki pelat beton dengan tebal 18 cm; 3) 

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dilakukan oleh tim pengabdian dapat dimanfaatkan secara 

langsung oleh masyarakat Kampung Nelayan, Belawan 

untuk beraktifitas sebagai nelayan; 4) Kegiatan tersebut 

dapat kemudahan dalam pencapaian tingkat kenaikan 

ekonomi masyarakat. 

Saran yang diberikan untuk kegiatan ini antara lain: 1) 

Tim pengabdian berharap kedepannya jalan yang 

dibangun untuk kepentingan aktifitas nelayan masyarakat 

dapat lebih panjang lagi ukurannya; 2) Tim Pengabdian 

sangat mengharapkan manfaat yang maksimal bagi 

masyarakat Kampung Nelayan Belawan untuk 

meningkatkan akses dalam pekerjaannya.  
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ABSTRAK: Dalam pemasangannya speed hump atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai “polisi tidur” dibuat 

tidak mematuhi peraturan dan berbagai akibat yang menyangkut keselamatan lalu lintas dapat terjadi, seperti adanya 

kecelakaan lalu lintas akibat pemasangan speed hump yang telalu tinggi atau speed hump yang samar karena tidak 

bermarka dan sebagainya. Dalam pemasangan speed hump ini biasanya warga melakukannya secara bergotong royong 

namun pemasangan tidak memperhatikan aturan dalam undang-undang yang berlaku. Ukuran yang tidak akurat biasanya 

terjadi ketika pembuatan speed hump hal ini disebabkan karena pembuatannya disesuaikan dengan kepentingan pribadi 

mereka sendiri, dan tidak menghiraukan keselamatan bagi pengendara lain. Bahkan kebanyakan dari pembuatannya tidak 

melalui izin dari pihak yang berwajib. Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” biasanya lebih banyak di 

pasang di gang atau jalan-jalan pemukiman karena masyarakat berfikir bahwasanya anak-anak mereka sering bermain di 

jalan sehingga pengguna jalan harus dapat menurunkan kecepatan dan laju kendaraannya.Begitu pula yang terjadi di 

kawasan kelurahan 20 Ilir D-2, dimana salah satu jalan dengan kawasan padat penduduk adalah jalan Pelita. Di daerah 

tersebut terdapat beberapa speed hump, namun semuanya tidak memenuhi standar sesuai undang-undang mengenai 

pemasangan speed hump tersebut. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan speed hump yang sesuai standar dan 

dilakukan juga pemasangan pada salah satu spot di RT. 23 Kelurahan 20 Ilir D-2 Palembang. 

 

ABSTRACT: Speed hump or better known by Indonesian as a "polisi tidur", rarely made with standard. This case which 

non-standard speed installed, will effect to traffic safety. Speed hump usually installed in residents area by the people 

who lived in that area and sometimes the instalation not refers to regulation. Inaccurate sizes of speed hump will make 

the unsafety for the driver who crossed the street and for the pedestrian also. Ussually, instalation of speed hump in 

resident area for reduce the speed of vehicles because children often play in that area. This case, which non-standard 

instalation of speed hump also happen in 20 Ilir D-2 district. For this study, shown about non-standard speed hump in 

pelita street, 20 Ilir D-2 district and making the standard instalation of speed hump on that area.  

 

Kata Kunci: Speed hump, pemasangan, marka, peraturan, standar. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keselamatan transportasi merupakan peran semua 

pihak. Salah satu cara untuk mengurangi resiko 

kecelakaan di daerah pemukiman adalah dengan 

dilakukannya pemasangan speed hump atau lebih dikenal 

oleh orang Indonesia dengan istilah “polisi tidur”. Speed 

Hump atau polisi tidur merupakan alat untuk membatasi 

kecepatan kendaraan yang merupakan bagian dari jalan, 

bagian tersebut ditinggikan dengan tambahan aspal atau 

semen yang dipasang melintang pada bagian jalan sebagai 

menanda kendaraan untuk memperlambat laju/kecepatan 

kendaraan. Tetapi pada kenyataannya, polisi tidur yang 

umumnya dibuat oleh warga di Indonesia ini lebih banyak 

yang tidak sesuai dengan desain polisi tidur yang diatur 

perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

Hal-hal tersebutlah yang mendasari pemasangan 

speed hump. Biasanya pemasangan dilakukan oleh warga 

tanpa adanya koordinasi dengan pihak terkait dan 

akibatnya ketidaktepatan pemasangan speed hump terjadi. 

Oleh sebab itulah, pengabdian pada masyarakat ini 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada 

warga sehingga keselamatan jalan dapat terlaksana. 

Lokasi pemasangan speed hump sendiri biasanyaberada 

pada daerah pemukiman, untuk itulah dilakukan kegiatan 
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ini di daerah padat penduduk di kawasan Kelurahan 20 Ilir 

D-2 yaitu di RT. 23 Jalan Pelita, Palembang. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Speed hump atau disebut juga sebagai alat pembatas 

kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa 

tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di 

jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan 

kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan dan 

kesehatan bagi pengguna jalan ketingginya diatur dan 

apabila melalui jalan yang akan dilengkapi dengan 

rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai 

adanya speed hump, khususnya pada malam hari, maka 

speed hump dilengkapi dengan marka jalan dengan garis 

serong berwarna putih atau kuning. 

Akan tetapi speed hump yang ada di 

Indonesiakebanyakan bertentangan dengan disain speed 

hump yang diatur pada keputusan Kemenhub no. 3 tahun 

1994 (Gbr. 2.1). 

 

 

Gambar 1 Speed hump sesuai Kemenhub no.3 tahun 1994 

 

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 

3 Tahun 1994 Tentang Pengendali dan Pengaman 

Pemakai Jalan disebutkan peraturan tentang speed hump, 

merupakan kelengkapan tambahan yang ada pada jalan, 

berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kecepatan 

kendaraan bermotor. Speed hump atau polisi tidur ini 

berupa badan jalan yg ditinggikan dan melintang terhadap 

sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian yang ada 

sesuai peraturan kemenhub no. 3 tahun 1994 tersebut. 

Penempatan  polisi tidur dilakukan pada posisi melintang 

tegak lurus dengan jalur lalu lintas. Penempatan lokasi 

speed hump/polisi tidur harus disesuaikan dengan hasil 

manajemen dan rekayasa lalu lintas. Alat  pembatas 

kecepatan ditempatkan pada (Kemenhub, 1994) :  

a) Jalan di lingkungan pemukiman.   

b) Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III 

C,  

c) Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan 

pekerjaan kontruksi.  

 

Penempatan alat pembatas kecepatan (polisi tidur) 

dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan 

rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran I 

Tabel No. 6b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di 

Jalan. Penempatan polisi tidur pada jalur lalu lintas 

haruslah diberi tanda yang berupa garis serong dari cat 

berwarna putih. Kemudian, pemasangan rambu dan 

pemberian tanda pada speed hump digunakan untuk 

memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan 

bermotor tentang adanya polisi tidur di depannya. Bentuk 

penampang melintang speed humpdibuat membentuk 

trapesium dengan bagian yang menonjol pada atas badan 

jalan dengan ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian sisi 

miring speed hump maksimal 15% dari sisi landai. Lebar 

datar di bagian sisi miringnya memiliki proporsionalitas 

dengan yang bagian menonjol di atas badan jalan dan 

harus minimum 15 cm. 

 

METODE PELAKSANAAN  

 

Metode kegiatan adalah berupa sosialisasi dan 

penyuluhan mengenai keselamatan lalu lintas jalan dan 

standar speed hump yang sesuai dengan peraturan 

perundangan di Indonesia. Dilanjutkan dengan kegiatan 

pelatihan mendapatkan perizinan speed hump dari 

instansi terkait dan praktek pemasangan speed hump yang 

sesuai standar. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan 

adanya keterlibatan instansi terkait perizinan speed hump,  

instansi pemerintah setempat dalam hal ini Lurah, Ketua 

RT setempat dan warga lingkungan RT. 23 Kelurahan 20 

Ilir D-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemukiman Padat Penduduk 

Jl. Pelita Kel. 20 Ilir D-2 

Eksisting Speed Hump 

Sesuai standar Tidak sesuai standar 

- Dirawat 

- Disempurnakan  

- Dipasang sesuai standar 

- Dibuat marka dan 

kelengkapan lainnya 

terstandarisasi 
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Gambar2. Kerangka Metodologi Pengabdian Pada 

Masyarakat Mengenai Standarisasi Speed Hump. 

 

Kegiatan pendahuluan adalah berupa sosialisasi dan 

penyuluhan mengenai keselamatan lalu lintas jalan dan 

standar speed hump  yang sesuai dengan peraturan 

perundangan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar warga 

mengerti arti keselamatan lalu lintas dan pemasangan 

yang sesuai dengan standar pemerintah. Kemudian 

diajarkan cara pembuatan speed hump beserta ukuran-

ukuran yang memenuhi standar pemerintah. Lalu 

dilanjutkan dengan instalasi/pemasangan speed hump 

pada lokasi yang telah mendapat perizinan speed hump 

tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pemilihan Lokasi Pada Daerah Pemukiman Padat 

Penduduk 

 

Kelurahan 20 Ilir D-II merupakan salah satu kelurahan di 

Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Berdasarkan 

Buku Profil Updating Kawasan Kumuh Kecamatan 

Kemuning, Kelurahan 20 Ilir D-II yang memiliki luas area 

200 Ha ini merupakan kelurahan dengan jumlah keluarga 

terbesar di Kecamatan Kemuning, yaitu sebesar 8.609 KK 

serta memiliki kepadatan yang tinggi yaitu sebesar 77,62 

jiwa/Ha. Jumlah penduduknya sendiri sebesar 15.523 jiwa. 

Pemilihan lokasi dilakukan melalui survey pada awal 

bulan September ke kawasan-kawasan padat penduduk di 

Kelurahan 20 Ilir D-II dengan pemilihan kriteria lokasi 

yaitu: 

1. Kawasan padat penduduk; 

2. Memiliki ruas jalan kota/pemukiman yang 

dilalui oleh kendaraan bermotor; 

3. Memiliki / tidak memiliki speed hump tidak 

berstandar sebagai salah satu kelengkapan jalan; 

4. Memiliki warga yang mau berpartisipasi dalam 

melakukan standarisasi speed hump pada daerah 

pemukimannya. 

Setelah dilakukan survey, maka dipilih kawasan RT. 23 

pada Jalan Pelita yang memenuhi kriteria tersebut.  

 

 

Gambar 3. Kawasan RT. 23 Kelurahan 20 Ilir D-II. 

 

 

Pemilihan Lokasi Pada Daerah Pemukiman Padat 

Penduduk 

 

Kegiatan pengabdian pada kelurahan 20 Ilir D-II ini 

didahului dengan pemberian pemahaman dan pengertian 

akan arti keselamatan lalu lintas. Pemahaman tentang 

keselamatan lalu lintas sangat diperlukan oleh warga 

perkotaan.  

 

Gambar 4 Kawasan RT. 23 Tempat Sosialisasi 

. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada 

warga mengenai keselamatan berlalu lintas yang baik dan 

sehingga dampak angka kecelakaan akibat kelalaian 

manusia berkurang terutama angka kecelakaan pada 

daerah permukiman padat perkotaan dapat berkurang. 

Lokasi penyuluhan dilakukan di rumah Ketua RT. 23, 

Jalan Pelita Kelurahan 20 Ilir D-II. 

 

 

Memberikan Pemahaman dan Pengertian Standar Speed 

Hump Di Indonesia  

 

Pada kegiatan ini dilakukan pemberian pemahaman 

mengenai standarisasi speed hump yang ada di Indonesia. 

Penyuluhan dilakukan melalui sosialisasi langsung dan 

pemasangan spanduk mengenai standar speed hump yang 

berlaku di Indonesia. Dasar hukum standarisasi speed 

hump yang ada yaitu Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 3 Tahun 1994, berisi tentang: 

1. Pasal 3; Polisi tidur merupakan alat pengendali 

pemakai jalan, yang berfungsi untuk membatasi 

kecepatan kendaraan. 

2. Pasal 4; Alat tersebut dipasang pada lingkungan 

permukiman. 

3. Pasal 5 angka 1; Penempatan polisi tidur dapat 

didahului dengan rambu.  

4. Pasal 5 angka 2; Polisi tidur diberi tanda yaitu 

berupa garis menyerong dari cat putih. 

5. Pasal 6 angka 1; Bentuk penampang polisi tidur 

dibentuk serupa trapesium dan bagian yang 
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menonjol diatas badan jalan yaitu maksimum 12 

cm. 

6. Pasal 6 angka 2; kelandaian sisi miring polisi 

tidur maksimal 15%. 

7. Pasal 6 angka 3; Lebar mendatar bagian atas 

harus proporsi dengan bagian yang menonjol 

pada atas badan jalan, lebar minimum yaitu 15 

cm. 

8. Pasal 7; Polisi tidur dibuat dari bahan yang 

sama/sesuai dengan material jalan, karet maupun 

bahan lain yang memberi pengaruh serupa, dan 

aman bagi keselamatan pengguna jalan. 

 

 

Gambar 5. Spanduk Standarisasi Speed Hump. 

Dikarenakan keterbatasan tempat, maka penyuluhan 

dilaksanakan lebih ditekankan kepada bincang-bincang 

dan obrolan santai bersama penduduk di dalam dan luar 

rumah ketua RT. 23 Kelurahan 20 Ilir D-II. 

 

 
Gambar 6. Penyuluhan Standarisasi Speed Hump di RT. 

23 Kelurahan 20 Ilir D-2. 

 

Pada kawasan RT. 23 Kelurahan 20 Ilir D-II sendiri 

terdapat satu speed hump, tetapi tidak sesuai dengan 

standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan 

dikarenakan hal berikut: 

1. Speed Hump (Polisi tidur) tidak diberi cat 

serong putih sehingga berwarna sama 

dengan badan jalan, 

2. Bentuk penampang polisi tidur tidak seperti 

trapesium dan bagian menonjol diatas badan 

jalan lebih dari 12 cm. 

3. Kelandaian sisi miring polisi tidur maksimal 

15%. 

4. Lebar mendatar pada bagian atas proporsi 

dengan bagian yang menonjol diatas badan 

jalan dengan lebar kurang dari 15 cm. 

 

 
Gambar 7. Contoh Speed Hump tidak Standar di RT. 23 

Kelurahan 20 Ilir D-II. 

 

Praktek Pembuatan Speed Hump Berdasarkan Standar 

Yang Ada  

 

Setelah diadakannya pemberian pemahaman tentang 

standarisasi speed hump, bersama warga dilakukan 

kegiatan pemasangan speed hump sebagai contoh untuk 

pembuatan speed hump lainnya di kawasan padat 

penduduk perkotaan. Persiapan pemasangan dimulai 

dengan persiapan bahan untuk pemasangan Speed Hump, 

yaitu bahan yang sesuai dengan badan jalan yang ada, 

dikarenakan badan jalan merupakan badan jalan cor beton 

sehingga bahan yang harus disiapkan yaitu: pasir, semen 

dan split, sebagai bahan tambahan yaitu cat berwarna 

hitam dan putih. 

 

 

Gambar 8. Persiapan Bahan Pemasangan Speed Hump. 

 

 

Warga melakukan gotong-royong untuk melakukan 

pemasangan speed hump, pemilihan tempat pemasangan 

percontohan yaitu gang sentosa di RT. 23 Kelurahan 20 

Ilir D-II, Kecamatan Kemuning. 
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Gambar 9. Gotong Royong Warga RT. 23 Dalam 

Pemasangan Speed Hump. 

 

Setelah persiapan bahan lalu diadakan pemasangan speed 

hump dengan membuat dari bahan tersebut diatas. Semen, 

pasir dan split diaduk bersama air dan lalu dibentuk 

menyerupai trapesium. Setelah itu area jalan ditutup untuk 

sementara sampai speed hump yang telah dipasang cukup 

keras.  

 

 

Gambar 10. Proses Pengecatan Speed Hump  

 

Setelah beberapa hari, kemudian dilakukan pengecatan 

dengan membuat garis serong putih dan hitam. Cat ini 

berfungsi untuk membuat speed hump jelas terlihat oleh 

pengendara kendaraan bermotor. 

 

 

Gambar 11. Speed Hump Yang Telah Di Cat 

 

 

Pemasangan speed hump ini dilakukan bersama warga 

agar lebih memahami hasil sosialisasi yang telah 

dilakukan sebelumnya, selain itu untuk mengurangi angka 

kecelakaan akibat laju kendaraan dan akibat 

ketidaksesuaian pemasangan speed hump pada daerah 

perkotaan. 

 

 

Gambar 12. Speed Hump Yang telah Terpasang Pada RT. 

23 Kelurahan 20 Ilir D-II  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan 

pengabdian di Kelurahan 20 Ilir D-II, Kota Palembang 

adalah sebagai berikut: 

1. Warga memahami tentang keselamatan jalan 

dalam lalu lintas pada daerah pemukiman 

perkotaan; 

2. Warga memahami mengenai standar speed 

hump sesuai dengan perundang-undangan di 

Indonesia; 

3. Warga memahami cara pemasangan speed hump 

yang sesuai dengan perundang-undangan di 

Indonesia. 

 

Adapun saran yang dapat diberikan pada kegiatan 

pengabdian di Kelurahan 20 Ilir D-II, Kota Palembang 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai 

standarisasi speed hump ini dapat diterapkan 

di lokasi-lokasi pemukiman-pemukiman 

perkotaan lainnya. 

2.  Kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai 

standarisasi speed hump ini dapat diterapkan 

di lokasi-lokasi pemukiman-pemukiman 

selain perkotaan (daerah pinggiran kota). 
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ABSTRAK: Air merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan karena sangat berperan penting untuk 

kelangsungan seluruh makhluk hidup. Pondok Pesantren Al-Firdaus yang beralamat di Jalan Takwa Kecamatan Kalidoni 

Kota Palembang mengalami permasalahan kebutuhan air bersih. Hingga saat ini kebutuhan air bersih yang digunakan 

oleh seluruh penghuni Pesantren Al-Firdaus tersebut berasal dari air sumur yang dikatakan belum layak digunakan. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan percobaan pengolahan air dengan menggunakan alat Gravity-Fed Filtering 

System karena alat tersebut berpotensi dapat menyaring air yang keruh menjadi air bersih. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode eksperimen yaitu pengujian bahan material (pasir sungai, pasir silika, kerikil) dan pembuatan alat penyaringan 

berupa saringan pasir cepat dan pasir lambat. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa debit rata-rata terbesar yang 

dihasilkan oleh tebal pasir silika 25 cm yaitu 0,132 liter/detik dengan tebal pasir sungai konstan 25 cm. Nilai permeabilitas 

saringan cepat (pasir sungai) dan saringan lambat (pasir silika) terbesar yaitu 0,0673 cm/s dan 0,037 dengan tebal pasir 

25 cm. Dari hasil perbandingan kualitas air sebelum dan sesudah penyaringan, rancangan alat Gravity-Fed Filtering 

System berpotensi memperbaiki kualitas air sesuai dengan standar baku mutu yang ada 

 

Kata Kunci: Air Bersih, Pasir Silika, Pengolahan Air, Saringan Pasir 

 

ABSTRACTS: Water is the most basic need for life because it is an important for the survival of all living things. Pondok 

Pesantren Al-Firdaus which is located at Takwa Street Kalidoni Subdistrict Palembang City has problems of clean water 

needs. Until now the source water at Pesantren Al-Firdaus comes from the well water that is said not yet feasible to use. 

The water from well  looks like very turbid and brown so it is not qualified. To solve this problem, this research will be 

made the water treatment experiments using Gravity-Fed Filtering System because it can potentially filter the turbid 

water into clean water. This research is done by experimental method that is testing material (river sand, silica sand, 

pebbles) and making filtering tool in the form of quick sand filter and slow sand. From the results of research, the largest 

average discharge produced by the thickness of 25 cm silica sand is 0.132 liter / second with a constant sand thickness 

of 25 cm. The permeability value of fast filter (river sand) and slow filter (silica sand) is 0.0673 cm / s and 0.037 cm/s 

with sand thickness 25 cm. From the water quality comparison results before and after filtration, the Gravity-Fed 

Filtering System tool aims to improve water quality. 

 

Key Words: Clean Water, Silica Sand, Water Treatment, Sand Filter 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Air merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi 

kehidupan karena sangat berperan penting untuk 

kelangsungan seluruh makhluk hidup termasuk manusia, 

air bersih sangat diperlukan untuk aktivitas mencuci, 

memasak, mandi dan minum (Abdullah, 2015). Perlu 

diketahui pemenuhan kebutuhan air bersih harus 

memenuhi 2 syarat, yaitu kuantitas dan kualitas. Untuk 

memenuhi syarat kuantitas, masyarakat di Indonesia 

dapat memanfaatkan dengan menggunakan air sumur dan 

juga menampung air hujan. Pengolahan air bersih dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode saringan pasir 

dan dibagi menjadi 3 jenis yaitu; metode saringan pasir 

cepat; saringan pasir lambat; dan metode kombinasi 

saringan pasir cepat dan lambat (Gravity-Fed Filtering 

System). Saringan pasir cepat dapat menghasilkan debit 

air hasil penyaringan yang lebih banyak daripada saringan 
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pasir lambat (Quddus, 2014) tetapi saringan ini kurang 

efektif untuk mengatasi bau dan rasa.  Sedangkan pada 

saringan pasir lambat terdapat lapisan bakteri yang 

berguna untuk menghilangkan patogen (Said, 2010). 

Sehingga jika kedua sistem digabungkan dapat 

memperoleh saringan air yang lebih efektif dalam 

menghasilkan air bersih. 

Pondok Pesantren Al-Firdaus yang beralamat di Jalan 

Takwa Kecamatan Kalidoni Kota Palembang mengalami 

permasalahan kebutuhan air bersih. Air bersih pada lokasi 

tersebut digunakan juga sebagai sumber air minum selain 

sebagai air mandi dan mencuci. Hingga saat ini kebutuhan 

air bersih yang digunakan oleh seluruh penghuni 

Pesantren Al-Firdaus tersebut berasal dari air sumur dan 

air hujan (di musim penghujan) sebagai sumber air bersih, 

namun pada saat musim kemarau sumur tersebut 

menghasilkan air dengan debit yang kecil disertai warna 

yang keruh dan bau sehingga hanya mengandalkan 

cadangan air hujan yang mengakibatkan penghuni 

mengalami kekurangan pasokan air bersih. Di musim 

hujan, air sumur masih meninggalkan wana yang sedikit 

keruh dan bau yang disebabkan wilayah ini merupakan 

lahan rawa timbunan. Penggunaan air sumur tersebut 

menyebabkan air bersih yang digunakan menjadi tidak 

memenuhi syarat fisik kesehatan yaitu tidak berwarna, 

berbau, dan berasa.  

Pengujian kualitas air telah dilakukan di Laboratorium 

Balai Riset dan Standar Industri (Baristand) yang 

beralamat di Jl. Perindustrian 2 Palembang dengan hasil 

15 hari kerja menunjukan bahwa air sumur gali di 

Pesantren Al- Firdaus, Kecamatan Kalidoni berupa air 

yang kurang layak karena pH, kekeruhan, bau, Besi, dan 

Mangan masih dibawah standar kesehatan dan kekeruhan 

mempunyai hasil pengujian yang sangat tinggi yaitu 794 

ml/L (Putri, 2015). Untuk mengatasi hal tersebut maka 

akan dilakukan percobaan pengolahan air dengan 

menggunakan alat Gravity-Fed Filtering System karena 

alat tersebut berpotensi dapat menyaring air yang keruh 

menjadi air bersih. Tujuan dari penelitian ini yaitu  

1. menghitung debit dan permeabilitas pada rancangan 

alat yang dibuat 

2. menganalisa kualitas air sebelum dan sesudah 

penyaringan menggunakan parameter bau, rasa, 

kekeruhan, mangan, dan besi  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen 

yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap pertama 

pengujian material saring dalam hal ini pasir silika yang 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan 

Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. 

Pengujian material yang dilakukan yaitu : 

1. Pengujian analisa butiran yang sesuai dengan SNI 

3981-2008 

2. Pengujian berat jenis pasir menggunakan standar 

ASTM D-854. 

3. Penyaringan material kerikil agar mendapatkan 

ukuran diameter 3 - 4 mm 

Tahap kedua yaitu pembuatan alat Gravity-Fed Filtering 

System yang terdiri atas 2 bagian penyaringan yaitu : 

1. Drum A saringan cepat dengan lapisan atas yaitu 

pasir sungai (tebal lapisan 25 cm) sedangkan lapisan 

bawah berupa lapisan kerikil berdiameter 1-3 cm 

(tebal lapisan 30 cm) 

2. Drum B saringan lambat dengan lapisan atas berupa 

kerikil besar ukuran diameter 1-3 cm (tebal lapisan 

10 cm), lapisan tengah berupa pasir silika (tebal 

lapisan variasi 25, 30, dan 35cm) dan karbon aktif 

(tebal lapisan 15 cm) dan lapisan bawah yaitu kerikil 

kecil ukuran diameter 1-3 mm (tebal lapisan 5 cm) 

dan kerikil besar berdiameter 1-3 cm (tebal lapisan 

10 cm). 

Gambar 1. Gambar Skema Rancangan Alat Pengolahan 

Air bersih Gravity-Fed Filtering System 

 

Pengambilan sampel air baku yaitu air sumur dan 

pembuatan alat tersebut dilakukan di Pondok Pesantren 

Al-Firdaus yang beralamat di Jalan Takwa, Kecamatan 

Kalidoni, Kota Palembang. Pengujian kualitas air 

sebelum dan sesudah penyaringan dilakukan di Balai 

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit Palembang dengan standar PERMENKES 

No.492/MENKES/SK/IV/2010. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam merancang alat pengolahan Gravity-Fed 

Filtering System diperlukan pengujian material terlebih 

dahulu yaitu material pasir silika sebagai media 

penyaringan. Dalam syarat SNI 3981-2008 bahwa untuk 

media penyaring, berat jenis pasir harus berada diantara 

2,55 gr/cm3 sampai 2,65 gr/cm3 . Dari hasil pengujian di 

laboratorium diperoleh nilai berat jenis rata-rata pasir 

silika yang dipakai sebesar 2,555 gr/cm3 dengan dua kali 

pengujian.  
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Gambar 2. Grafik Hasil Analisa Butiran Pasir 

 

Berdasarkan grafik Gambar 2 dapat dicari nilai P10 dan 

P60 untuk digunakan dalam perhitungan nilai diameter 

efektif (ES) dan koefisien keseragaman butiran (UC) 

berdasarkan SNI 3981-2008. Dari grafik diperoleh : 

P10 = 0,23 mm = nilai ES (syarat 0,2 -0,4 mm)  

P60 = 0,60 mm 

Sehingga nilai UC = 0,60 / 0,23 = 2,609 (syarat 2 -3 )  

Berdasarkan SNI 3981-2008 bahwa pasir silika yang diuji 

telah memenuhi syarat sehingga dapat digunakan sebagai 

media penyaringan. 

Perhitungan debit pada drum air baku menggunakan 

gelas ukur 2000 ml kemudian dihitung waktu untuk 

memenuhi gelas ukur tersebut. Hasil pengujian debit 

drum air baku diperoleh debit rata-rata sebesar 0,36 

liter/detik dengan tiga kali pengujian. Untuk pengukuran 

debit pada drum penyaringan dilakukan dengan cara 

membuat variasi ketebalan pasir yang akan digunakan 

yaitu pada drum A pasir sungai dengan tebal lapisan 

konstan yaitu 25 cm dan pada drum B pasir silika dengan 

variasi tebal lapisan 25 cm, 30 cm dan 35 cm.  

Pada Gambar 3. menunjukkan bahwa debit yang 

dihasilkan oleh pasir silika dengan tebal 25 cm lebih besar 

dibandingkan dengan tebal 30 cm dan 35 cm hal ini 

diakibatkan oleh panjang lintasan air yang dilalui sangat 

besar sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk tebal 

pasir silika 25 cm akan mengalami penurunan debit pada 

waktu menit ke-10. Sedangkan untuk tebal pasir silika 30 

cm dan 35 cm mengalami penurunan debit saat menit ke-

8. Debit rata-rata yang dihasilkan oleh tebal pasir silika 25 

cm yaitu 0,132 liter/detik, untuk tebal 30 cm sebesar 0,081 

liter/detik dan tebal 35 cm sebesar 0,077 liter/detik, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tebal pasir silika dalam 

saringan maka debit yang dihasilkan cenderung menurun. 

Gambar 3. Perbandingan Hasil Debit Alat Penyaringan 

Dengan Variasi Ketebalan Pasir Silika 

 

Selain menguji besar debit perlu juga mengetahui 

besarnya permeabilitas saringan. Pengujian permeabilitas 

menggunakan persamaan Hukum Darcy yang hasilnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Permeabilitas Media Saringan  

 

Tebal 

Pasir 

Permeabilitas (cm/s) 

Drum A 

(saringan cepat) 

Drum B  

(saringan lambat) 

25 cm 0,0673 0,037 

30 cm 0,028 0,0137 

35 cm 0,029 0,014 

 

Dari hasil pengujian tabel 1 diperoleh bahwa nilai 

permeabilitas saringan pada drum A lebih besar dari pada 

saringan drum B, hal ini menunjukkan bahwa saringan 

drum A lebih cepat dari pada saringan drum B.  

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur Sebelum 

Penyaringan  

 

Parameter 

Pengujian 

Satuan Hasil 

Pemeriksaan 

Baku 

Mutu 

pH - 6,67 6,5-8,5 

Kekeruhan mg/L 684 5 

Besi (Fe) mg/L 0,34 0,3 

Mangan 

(Mn) 

mg/L 0,45 0,4 

Bau - berbau tidak 

berbau 

 

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa sumber air baku 

yaitu air sumur tidak memenuhi baku mutu yang ada 

kecuali parameter derajat keasaman (pH). Setelah air 

sumur tersebut dimasukan ke dalam alat saringan maka 
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kualitas air memenuhi baku mutu yang ada yang hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kualitas Air dengan 

Penyaringan Drum Saringan Cepat  

 

Parameter 

Pengujian 

Satuan Hasil 

Pemeriksaan 

Baku 

Mutu 

pH - 6,40 6,5-8,5 

Kekeruhan mg/L 0,18 5 

Besi (Fe) mg/L 0,03 0,3 

Mangan 

(Mn) 

mg/L 0,01 0,4 

Bau - tidak berbau tidak 

berbau 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Kualitas Air dengan 

Penyaringan Drum Saringan Cepat dan Saringan Lambat 

 

Parameter 

Pengujian 

Satuan Hasil 

Pemeriksaan 

Baku 

Mutu 

pH - 6,43 6,5-8,5 

Kekeruhan mg/L 0,08 5 

Besi (Fe) mg/L 0,05 0,3 

Mangan 

(Mn) 

mg/L 0,01 0,4 

Bau - tidak berbau tidak 

berbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto Kualitas Air Sumur Sesudah Penyaringan 

 

Berdasarkan hasil pengujian air setelah penyaringan 

diperoleh bahwa kualitas air setelah melewati saringan 

cepat drum A telah memenuhi standar baku mutu yang 

ada kecuali parameter pH. Penurunan tingkat kekeruhan 

diakibatkan oleh partikel pasir yang berpotensi untuk 

mengikat dan menghambat lumpur sehingga dapat 

membuat air baku menjadi lebih jernih dan juga 

menurunkan kadar Besi dan Mangan. Namun setelah 

dilakukan lagi penyaringan ke saringan lambat drum B 

maka nilai kekeruhan menjadi menurun hal ini 

disebabkan oleh kecepatan yang sangat lambat sehingga 

pasir silika berpotensi mengikat dan menghambat lumpur 

lebih banyak lagi. Hasil kualitas air setelah penyaringan 

dua kali oleh drum A dan drum B diperoleh parameter pH 

belum memenuhi standar baku mutu. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil percobaan diperoleh bahwa debit rata-rata 

terbesar yang dihasilkan oleh tebal pasir silika 25 cm yaitu 

0,132 liter/detik dengan tebal pasir sungai konstan 25 cm. 

Nilai permeabilitas saringan cepat (pasir sungai) dan 

saringan lambat (pasir silika) terbesar yaitu 0,0673 cm/s 

dan 0,037 dengan tebal pasir 25 cm. Dari hasil 

perbandingan kualitas air sebelum dan sesudah 

penyaringan, rancangan alat Gravity-Fed Filtering System 

berpotensi memperbaiki kualitas air sesuai dengan standar 

baku mutu yang ada 

.  
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ABSTRACT: A village requires an administrative map that showing the existence of built environment information, such 

as places for worship, community health centers, village head offices, markets and others. With the mapping of these 

important sites will facilitate the village government in the planning and implementation of development. Tekana Village 

was chosen because it is a technical village under construction of Geological Engineering, University of Sriwijaya. 

Urgency of village mapping becomes a separate issue, Abidin (2007) said that the making of maps and borders of rural 

areas is constrained by many problems. RBI map scale of 1: 10,000 which became the basis of making the new village 

thematic map barely 1% completed. Waiting for the form of a village map in a national program will take time as it 

involves various sectors including the Geospatial Information Agency (BIG), the Village Ministry, the Ministry of 

Communication and Information. Responding to these conditions, the village map is made by using various online media 

based on open street map (OSM) as the acceleration strategy of village mapping. OSM is a GIS web displaying detailed 

information up to the building level and is free. Mapping methods by interpreting GeoEye imagery on OSM and 

overlaying various other map sources. The final result is the establishment of a map that can give an overview to the 

community and the Tekana Village government about the hamlet boundaries, the limited access of connectors, and the 

strategic position of the built environment. So with the village map, Tekana people can estimate the distance between two 

places in the village. 

 

Keywords: Map, Tekana Village, OSM 

 

 

ABSTRAK: Suatu desa memerlukan peta administrasi yang menunjukkan adanya informasi lingkungan terbangun seperti 

tempat ibadah, puskesmas, kantor kepala desa, pasar dan lainnya. Dengan dipetakannya lokasi penting tersebut akan 

memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Desa Tekana dipilih karena 

merupakan desa binaan Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya. Urgensi pemetaan desa menjadi isu permasalahan 

tersendiri, Abidin (2007) mengatakan pembuatan peta dan batas wilayah pedesaan terkendala banyak masalah. Peta RBI 

skala 1:10.000 yang menjadi dasar pembuatan peta tematik desa baru terselesaikan 1%. Menunggu wujudnya peta desa 

dalam program nasional akan membutuhkan waktu karena melibatkan berbagai sektoral diantaranya Badan Informasi 

Geospasial (BIG), Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menyikapi kondisi tersebut maka 

dilakukan pembuatan peta desa dengan memanfaatkan berbagai media online berbasis open street map (OSM) sebagai 

strategi percepatan pemetaan desa. OSM adalah web GIS dengan menampilkan informasi detil hingga tingkat bangunan 

dan bersifat gratis. Metode pemetaan dengan menginterpretasi citra GeoEye pada OSM dan overlay berbagai sumber peta 

lainnya. Hasil akhir, terwujudnya peta yang dapat memberi gambaran ke masyarakat serta pemerintah Desa Tekana 

tentang batas dusun, terbatasnya akses penghubung, dan posisi strategis dari lingkungan terbangun. Sehingga dengan 

adanya peta desa, masyarakat Tekana bisa mengestimasi jarak dua tempat ke lokasi tujuan dalam satu desa. 

 

Kata Kunci: Peta, Desa Tekana, OSM 
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PENDAHULUAN 

 

Suatu wilayah administratif memerlukan batas 

definitif yang termuat dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), sehingga dikemudian hari tidak 

menimbulkan perselisihan tumpang tindih lahan, izin 

birokrasi, atau mekanisme dalam mengatur pemerintahan. 

Desa Tekana merupakan salah satu desa yang mengalami 

pemekaran wilayah dari Kecamatan Simpang menjadi 

Kecamatan Buana Pemaca pada Kabupaten Ogan 

Kemering Ulu (OKU) Selatan yang termuat pada 

Peraturan Daerah No. 19 tahun 2007. Akibat pemekaran 

wilayah, terjadi perubahan batas desa dan RTRW terbaru 

yang ditinjau dari aspek geografis sehingga pengkajian 

batas administratif menjadi hal penting untuk mengetahui 

wewenang dalam mengatur suatu desa.   

Perkembangan teknologi berbasis Sistem Informasi 

Geografis (SIG), menjadikan informasi rupa bumi dapat 

dinikmati dalam fitur digital berbasis data geopasial. 

Salah satu fitur yang dapat dinikmati secara gratis yaitu 

Open Street Map (OSM), sebuah layanan web GIS yang 

menyediakan basis data geospasial langsung dan bisa 

diunduh secara gratis. OSM juga memberikan fitur untuk 

menggungah informasi geospasial kedalam platform, 

sehingga informasi akan terkumpul kedalam satu server 

untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan bersama. 

Informasi data berbasis geospasial dapat digunakan 

sebagai salah satu cara dalam menentukan batas wilayah 

seperti pembuatan peta desa dengan menggunakan citra 

tegak dengan resolusi tinggi dan ditambah dengan adanya 

informasi terdahulu berupa data-data pendukung dari 

instansi terkait. Metode lain yang dapat digunakan berupa 

metode kartometrik yaitu dengan melakukan pemetaan 

melalui penelusuran garis batas untuk mendapatkan titik 

lokasi, luas cakupan wilayah yang diplot pada peta dasar, 

serta didukung peta pelengkap lain (Kementerian Dalam 

Negeri, 2012). 

Keluaran dari penelitian yang dilakukan adalah suatu 

informasi yang diberikan kepada aparatur dan masyarakat 

desa pentingnya dalam memahami dan mengerti dari 

penggunaan fungsi pada peta desa dalam kehidupan 

sehari-hari. Penerapan dari peta desa bisa digunakan 

untuk mengestimasi dari luasan area lahan/kebun, batas 

desa, terbatasnya akses penghubung, hingga posisi daerah 

strategis seperti kantor desa, tempat ibadah, sekolah, 

sungai dll. Sehingga dengan adanya Peta Desa Tekana, 

masyarakat dapat merasakan pentingnya juga bahwa 

dengan peta dapat mengestimasi jarak dari desa satu ke 

desa lainnya. 

 

 

 

 

METODE 

 

Penelitian yang dilakukan berada di Desa Tekana, 

Kecamatan Buana Pemaca, OKU Selatan yang berada di 

sepanjang Jl. Lintas Muaradua – Baturaja. Data yang 

digunakan dalam penelitian meliputi: 

a. Peta RBI digital skala 1:50.000 yang diakses dari 

portal (http://tanahair.indonesia.go.id) 

b. OpenStreetMap (OSM) yang diakses dari portal 

(http://openstreetmap.org)  

c. Citra tegak yang diakses dari portal 

(http://maps.google.com)  

d. Citra tegak resolusi tinggi yang diakses dari Google 

Earth Pro dengan perekaman data pada bulan 

November 2017. 

Peralatan yang digunakan dalam pengolahan data 

berupa laptop dengan aplikasi pendukung yaitu ArcGis 

10.2.2, Global Mapper 12.0 dan MapSource. 

 

Tahapan Penelitian 

 

Proses dalam mendapatkan informasi administrasi dan 

tata letak wilayah pada penelitian termuat didalam 

diagram alir yang terdapat pada gambar 1. Tahapan-

tahapan dari pengolahan data yaitu: 

 

a. Pengumpulan Data Citra 

Perekaman data citra yang digunakan terdiri dari data 

OSM, Peta RBI digital skala 1:50.000 yang telah 

dipetakan oleh Badan Indonesia Geopasial (BIG) dan 

citra tegak resolusi tinggi bersumber dari Google Earth 

Pro. Berdasarkan dari tiga sumber data yang diperoleh 

didapatkan informasi seperti tutupan lahan, bentang 

alam, jalan, dan lingkungan terbangun pada daerah 

penelitian yang nantinya akan dilakukan delinasi dan 

diolah menjadi peta desa. 

 

b. Overlay dan Registry Peta 

Pengumpulan data yang dilakukan berupa 

penggabungan (overlay) menjadi satu layer yang 

nantinya akan menjadi pertimbangan dalam 

mendapatkan verifikasi dari garis batas wilayah. 

Registry berguna untuk menyamakan datum koordinat 

dan citra terkoreksi dengan menggunakan zona pada 

proyeksi World Geodetic System (WGS) 1984. 

Informasi atau dokumen dari pemerintah setempat 

tentang batas desa belum digunakan dalam melakukan 

validasi data. 

   

c. Pengolahan Citra dan Kartografi Peta 

Analisis dari data citra yang telah diolah bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dari hasil akhir yang 

direkam menggunakan satelit dengan melakukan 

http://tanahair.indonesia.go.id/
http://openstreetmap.org/
http://maps.google.com/
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manipulasi data dan interpretasi batas-batas wilayah. 

Setelah itu, akan dilakukan kroscek dengan kondisi di 

lapangan apakah memiliki kesesuaian informasi yang 

sama. Penyusunan kartografi merupakan hal penting 

dalam teknis pembuatan peta meliputi simbol-simbol 

dan keterangan yang dicantumkan untuk memudahkan 

dalam membaca informasi yang tertera. 

 

d. Hasil dan Penyajian Peta 

Hasil akhir dari penelitian adalah peta desa yang 

menggambarkan kondisi secara geografis dan ‘ di Desa 

Tekana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Peta RBI skala 1:50.000 

 

Peta digital yang diperoleh merupakan hasil dari 

unduhan pada portal (http://tanahair.indonesia.go.id) di 

wilayah OKU Selatan. Hasil unduhan tidak 

memperlihatkan adanya batasan desa secara pasti, 

informasi-informasi yang terekam meliputi lingkungan 

terbangun (pemukiman, puskesmas, pusat pemerintahan, 

sekolah, tempat ibadah dan lokasi desa), jalan dan sungai 

(Gambar 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta topografi. 

b. Peta Citra Tegak 

Perekaman citra tegak dapat mengindentifikasi 

tutupan lahan dengan baik jika memiliki resolusi tinggi. 

Informasi yang terekam pada peta citra memperlihatkan 

adanya lingkungan terbangun, tutupan lahan seperti 

kebun/lahan dan hutan dengan tingkat vegetasi yang 

berbeda, semakin kasar tekstur dari citra menunjukkan 

vegetasi yang memiliki variasi dimensi. Pada beberapa 

lokasi ditemukan adanya lahan gundul dan adanya 

aktivitas pertambangan (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tutupan lahan daerah penelitian. 

 

Semakin kearah timur hingga timurlaut vegetasi akan 

semakin rimbun, kemudian sepanjang jalan utama 

menunjukkan adanya lingkungan terbangun yang relatif 

berada sepanjang jalan utama. Pola pertumbuhan 

pembangunan di daerah penelitian didasari dari akses 

utama yaitu jalan sehingga memiliki pola yang sama 

dengan arah jalan (Gambar 4). Pada bagian selatan hingga 

baratdaya ditemukan adanya tingkat vegetasi yang rendah 

ditunjukkan dengan warna keabu-abuan, 

mengindikasikan adanya bukaan lahan/ lahan gundul. 

Batas wilayah pada Desa Tekana terdapat pada gambar 5 

dengan cakupan luas ±26,4 km2 berdasarkan pengukuran 

menggunakan aplikasi Global Mapper. 
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Gambar 4. Peta citra tegak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil batas desa dan pengukuran luas. 

 

c. Peta OpenStreetMap (OSM) 

 Hasil dari informasi yang diperoleh dari OSM 

menunjukkan adanya keberadaan jalan dan sungai dan 

tidak ditemukan adanya lingkungan terbangung, 

sedangkan batas administrasi diperoleh dari overlay pada 

data RBI (Gambar 6).  

 OSM belum menjangkau informasi geospasial dengan 

baik pada daerah penelitian sehingga perekaman secara 

geografis masih minim. Pada wilayah OKU Selatan 

informasi yang terekam dari data OSM cenderung sedikit, 

hal tersebut terjadi karena pada wilayah Sumatera Selatan 

khususnya pada daerah OKU Selatan belum banyak 

penelitian ataupun pemetaan informasi geografis 

sehingga server yang dimiliki oleh OSM tidak dapat 

menyajikan data dengan akurat dan lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta administrasi. 

 

Analisis 

 

Pengolahan dari ketiga citra diatas dapat memberikan 

informasi bagaimana kondisi geografis yang ada pada 

daerah penelitian. Adapun analisis yang dilakukan yaitu: 

a. Analisis Perbedaan Citra RBI, Citra Satelit Tegak dan 

OSM 

Berdasarkan citra terkoreksi, ketiga citra 

menunjukkan lokasi dan jalan yang sama dan saling 

overlay, data RBI pada skala 1:50.000 memberikan 

informasi yang lebih mendetail dibanding dengan kedua 

citra yang lain. Hal tersebut bisa terjadi karena pada peta 

RBI pernah dilakukan perekaman oleh BIG. Citra satelit 

tegak dengan resolusi tinggi memberikan informasi 

tentang tutupan lahan yang lebih baik, vegetasi dapat 

terlihat dengan jelas dengan adanya perbedaan tekstur. 

Pada beberapa lokasi di daerah penelitian ditemukan 

adanya lahan terbuka yang diindikasikan adanya 

pengaruh dari aktivitas manusia yang merubah tatanan 

vegetasi. sedangkan pada OSM informasi yang direkam 

relatif minim yaitu berupa jalan dan sungai. 

 

b. Analisis Tutupan Lahan dan Lingkungan Terbangun 

Perbedaan tutupan lahan dapat terekam dengan baik 

pada Citra Satelit Tegak menggunakan Google Earth Pro, 

sehingga jenis tutupan lahan dapat dikenali dengan baik, 

sedangkan pada data RBI dan OSM tutupan lahan tidak 

terekam dengan baik. Lingkungan terbangun dapat 

dikenali dengan baik pada pada citra tegak dan RBI, 

sedangkan pada OSM tidak terdapat informasi serupa. 

 

c. Analisis Batas Wilayah 

Batas wilayah pada Desa Tekana dengan tiga citra 

yang ada tidak memberikan informasi yang akurat, hal 

tersebut bisa terjadi karena belum adanya penentuan batas 

dengan metode kartometrik. Pada informasi yang dimiliki 

oleh BIG wilayah Sumatera hanya memiliki kedetailan 

hingga 1:50.000, sedangkan pada tingkat desa skala yang 

digunakan biasanya 1:10.000. Informasi batas desa yang 

diplot pada ketiga peta didasari dari data Google Maps. 

Pada plot data terlihat adanya perpotongan batas antara 

Desa Tekana yang memasuki Kecamatan Muara Dua, 

sedangkan Desa Tekana sudah menjadi bagian dari 

Kecamatan Buana Pemaca pada tahun 2007. Perekaman 

batas desa yang terdapat pada Google Maps diindikasikan 

berlangsung sebelum tahun 2007. 

Hasil dari pengolahan citra terdapat informasi berupa 

lingkungan terbangun, perkebunan/lahan, hutan, batas 

wilayah, jalan dan sungai. Dengan adanya peta-peta dari 

pengolahan citra satelit dapat membantu masyarakat 

dalam memahami kondisi geografis wilayahnya dan bisa 

mendukung dalam kegiatan kehidupan sehari-hari seperti 

perkiraan wilayah perkebunan warga, posisi strategis 

fasilitas desa, akses jalan dll. 

KESIMPULAN 
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 Penggunaan citra satelit seperti data RBI, citra tegak 

dan OSM dapat membantu mengetahui kondisi 

geografis dalam suatu wilayah.  

 Peta Desa pada daerah penelitian menunjukkan adanya 

informasi berupa lingkungan terbangun (pemukiman, 

puskesmas, pusat pemerintahan, sekolah, tempat ibadah 

dan lokasi desa), jalan dan sungai dan tutupan lahan 

(perkebunan/lahan dan hutan) 

 Batas wilayah pada Desa Tekana belum memiliki 

validasi data yang baik karena kurangnya kedetailan 

skala pada citra dan belum adanya pemetaan partisipatif 

dengan metode kartometrik. 

 

 

KRITIK DAN SARAN 

 

Umumnya dalam pembuatan peta desa memiliki skala 

berkisar 1:5.000 hingga 1:10.000 untuk bisa menampilkan 

informasi rupa bumi dengan lebih mendetail, sedangkan 

pada daerah penelitian saat menampilkan skala 1:10.000, 

atribut yang ada tidak mewakili informasi geografis 

dengan baik. Batas wilayah dari Desa Tekana yang 

digunakan memiliki perekaman sebelum tahun 2007, 

sedangkan daerah penelitian telah mengalami pemekaran 

wilayah dan terdapat beberapa kali perubahan RTRW. 

Perlu adanya pemetaan partisipatif dengan metode 

kartometrik untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih 

mendetail sehingga bisa mendapatkan batas definitif.  
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ABSTRAK: Air bersih merupakan kebutuhan bagi setiap manusia yang ketersediaanya mengalami penurunan baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Kualitas air permukaan dan airtanah di sekitar pemukiman penduduk di daerah rawa 

merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan seperti penjernihan air dengan menggunakan material yang 

dapat dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan kaji cepat baik mengenai ketersediaan dan 

kebutuhan air agar dapat dilakukan optimalisasi material setempat untuk penjernihan air bersih. Kajian dilakukan di 

Dusun Dua, Desa Rambutan Kecamatan Ogan Ilir yang merupakan Kawasan Terpadu Mandiri Sungai Rambutan. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa, kesadaran masyarakat akan kebutuhan air bersih sudah cukup baik, namun belum dapat 

dilakukan secara mandiri meskipun telah dilakukan penyuluhan pentingnya dan cara pembuatan alat penjernih air 

sederhana dari material yang ada di lingkungan sekitar. 

 

ABSTRACT: Potable water is one of the most important into human live that both the quality and quantity were 

decreasing currently. The quality of surface water and groundwater around residential areas in swamp areas is one of the 

problems that require handling such as water purification using materials that can be reached by the community. Based 

on that condition, a rapid assessment of water availability and demand is needed to optimize local materials for clean 

water purification. The study was conducted in Dusun Dua, Rambutan Village, Ogan Ilir Subdistrict, which is an Kawasan 

Terpadu Mandiri Rambutan (Independent Area of Rambutan River). The results showed that public awareness of the need 

for clean water is good enough, but can’t be done individually despite the facts that the importance of education and how 

making a simple water purification of materials in the vicinity area. 

 

Kata Kunci: Air bersih, daerah rawa, material setempat, penjernihan air 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia 

yang keberadaannya dalam mengalami penurunan 

kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan air tawar 

diproyeksikan berkurang seiring dengan pertumbuhan 

penduduk dan kenaikan kebutuhan air terus meningkat 

yang akan mempengaruhi jutaan penduduk pada tahun 

2050. Salah satu dampak perubahan iklim adalah 

penurunan ketersediaan air di beberapa wilayah di 

Indonesia (Abdurahman & Setiawan, 2010). Kebutuhan 

air di Sumatera Selatan akan meningkat 30-40 persen 

pada beberapa decadal ke depan seiring dengan kenaikan 

jumlah penduduk (Abdurahman, Setiawan, Puspita, 

Riawan, & Fad, 2012). Sedangkan secara kualitas, 

ketersediaan air ini sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan yang ada, seperti kualitas air pada daerah rawa 

secara umum memiliki kualitas air yang buruk sebagai 

akibat dari kondisi tanah yang memiliki kandungan asam 

lebih rendah. 

Di daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan 

air bersih, penduduk pada umumnya menggunakan air 

sungai yang ada di sekitarnya pemukiman, maupun 

menggunakan air sumur meskipun secara kualitas air 

tersebut seringkali tidak memenuhi standar air minum. 

Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan akibat buruknya 

kualitas air adalah masalah kesehatan seperti 

berjangkitnya penyakit akibat air bersih seperti muntaber, 

penyakit kulit dan penyakit lainnya (water bone diseases).  

Sumur di daerah bergambut atau rawa umumnya 

dangkal dengan air berwarna coklat, berkadar humus, zat 

organik dan besi yang tinggi, sedangkan di daerah daratan 
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agak dalam dengan air berwarna jernih tetapi berkadar 

besi dan mangan yang tinggi. Untuk mengatasi hal 

tersebut perlu adanya pengolahan air gambut, agar air di 

daerah gambut atau rawa tersebut dapat dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengolahan air gambut 

atau rawa ini perlu disesuaikan dengan kondisi pedesaan 

dan tingkat pendidikan masyarakat. Dengan demikian alat 

pengolah air gambut ini harus murah (bahan baku dan alat 

bantu tersedia), mudah pengerjaannya serta hasil 

olahannya memenuhi baku mutu air minum (Said & 

Hidayat, 2008). 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kajian 

singkat mengenai optimalisasi material setempat untuk 

penjernihan air bersih dilakukan di lokasi yang 

berdekatan dengan Kampus Unsri yaitu di Dusun Dua 

Desa Rambutan yang termasuk dalam Kawasan Terpadu 

Mandiri Rambutan Kabupaten Ogan Ilir. 

 

METODA PENELITIAN  

 

Kajian singkat ini menggunakan dua pendekatan yaitu 

(a) penyiapan alat penjernihan air dengan menggunakan 

botol bekas minuman dan (b) evaluasi pemahaman 

masyarakat sasaran terhadap perlu penjernihan air bersih. 

 

a. Peralatan perjernih air 

Pembuatan alat penjernihan air ini dengan melakukan 

modifikasi yang didasarkan pada hasil kajian yang 

dilakukan oleh (Said & Hidayat, 2008), dengan 

skema seperti pada Gambar 1 berikut ini. 

Gambar 1. Skema penyaringan air bersih  

 

Seperti terlihat pada gambar di atas, material utama 

yang dibutuhkan terdiri atas kerikil kasar, pasir silika, 

arang aktif dan sabut kelapa untuk proses penjernihan. 

Dengan menggunakan prinsip bahwa alat dan bahan 

yang digunakan adalah yang tersedia di lingkungan 

sekitar, maka dilakukan modifikasi penjernihan air 

seperti dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. 

 

 

Gambar 2 Alat Penjernihan Air 

 

Penggunaan botol bekas air minum ini dimaksudkan 

untuk menekan biaya pembuatan penjernih air bersih 

di daerah rawa. Adapun urutan dan jumlah botol yang 

digunakan berdasarkan uji coba trial and error 

sampai didapatkan hasil penyaringan yang cukup 

jernih. Besaran biaya yang diperlukan untuk 

pembuatan alat penjernih air tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Mesin pompa submersible (biasa digunakan 

untuk akuarium) = Rp. 50.000 

2. Arang aktif untuk satu botol seharga Rp. 25.000 

dimana dalam hal ini digunakan dua botol, maka 

biaya yang diperlukan sebesar Rp. 50.000 

3. Pasir silika sebanyak 1/5 sak dimana harga per 

saknya adalah Rp. 100.000, sehingga biaya yang 

diperlukan adalah sebesar Rp. 20.000 

4. Elbow dan pipa untuk sambungan antar botol 

sebesar Rp. 75.000 

5. Lem sebesar Rp. 5.000 

6. Adapun botol, sabut kelapa dan kerikil 

menggunakan material yang ada di lingkungan 

sekitar. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka besaran biaya yang 

diperlukan adalah sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus 

ribu rupiah). 

 

b. Evaluasi pemahaman masyarakat 

 

Kajian singkat ini merupakan bagian dari pengabdian 

masyarakat yang dimaksudkan agar kelompok 

masyarakat sasaran memiliki pemahaman tentang 

pentingnya penjernihan air bersih. Berdasarkan hasil 

kajian (Kawanishi, Setiawan, & Meutia, 2015), untuk 

keperluan analisa pemahaman tersebut dapat dilakukan 

melalui kuisioner dimana pertanyaan yang diberikan 

mengacu pada tiga hal utama yaitu pengetahuan, sikap 

dan tindakan. Adapun pembobotan yang berikan 

berdasarkan pada keinginan ataupun pengetahuan 

kelompok masyarakat sasaran untuk melakukan 

perubahan positif dalam hal ini mulai dari memahami 
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pentingnya air bersih sampai dengan membuat alat 

penjernih air. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tahap pertama dalam kajian ini adalah memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 

penjernihan air bersih dari air rawa. Pada tahapan ini 

diberikan kuisioner untuk memgetahui tingkat 

pengetahuan masyarakat tentang air bersih di 

lingkungannya. 

Tahap kedua dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya penjernihan air bersih 

adalah melakukan demonstrasi alat yang sudah dibuat. 

Demonstrasi penggunaan alat ini akan memudahkan 

masyarakat dalam memahami alat dan bahan yang 

digunakan serta proses perjernihan air itu sendiri. Gambar 

3 dibawah menunjukkan proses demonstrasi penggunaan 

alat penjernih tersebut dan dapat dilihat masyarakat cukup 

antusias dalam memperhatikan proses penjernihan air. 

 

Gambar 3 Demonstrasi penggunaan alat penjernih air 

kepada masyarakat di KTM Rambutan 

 

Tahap ketiga adalah memberikan kembali kuioner 

untuk mengetahui perubahan perilaku setelah diberikan 

penyuluhan dan demonstrasi penjernihan air tersebut.  

 

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan adalah 19 

orang yang berasal dari Dusun Dua Desa Rambutan 

Kawasan Terpadu Mandiri Rambutan. Akses ke desa 

tersebut dapat ditempuh sekitar 1 jam dari Kampus 

Indralaya menuju Palembang. Sebagian besar peserta 

penyuluhan adalah Ibu Rumah Tangga (40 persen), 

sisanya adalah petani, pensiunan pegawai kereta api dan 

buruh, dengan umur rata-rata 45 tahun dengan usia 

termuda 23 tahun dan tertua 82 tahun. Secara tingkat 

pendidikan terdiri atas 63 persen berpendidikan Sekolah 

Dasar, 26 persen Sekolah Menengah Pertama dan 10 

persen berpendidikan Sekolah Menengah Atas. 

 

Bagian pertama dari kuisioner adalah pengetahuan 

tentang air bersih, dimana pertanyaan pertama adalah 

pengertian tentang air bersih. Sebagian besar responden 

mengtahui bahwa air bersih adalah air yang telah 

memenuhi syarat kesehatan yang dapat dipergunakan 

sehari-hari (nilai 3). Meskipun demikian tidak ada 

peningkatan pemahaman bahwa air bersih adalah air yang 

bersih dan sejuk (nilai 2) serta air yang berwarna putih 

(nilai 3), seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 4 Jawaban responden tentang definisi air bersih 

 

Pertanyaan kedua tentang pengetahuan air bersih ini 

adalah syarat fisik air bersih. Pada bagian ini adanya 

peningkatan pemahaman dari peserta bahwa sifat fisik air 

bersih dari tidak berbau dan tidak berasa (nilai 2) menjadi 

sifat fisik air bersih adalah tidak berbau, tidak berwarna 

dan tidak berasa (nilai 3). Secara lengkap jawaban 

responden tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5 Jawaban responden tentang sifat fisik air 

bersih 

 

Pertanyaan ketiga tentang pengetahuan air bersih 

adalah apabila mengkonsumsi air bersih yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan. Pada bagian ini jawaban 

responden menunjukkan adanya pemahaman bahwa air 

bersih yang tidak memenuhi kesehatan dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan (nilai 3) dari 

sebelumnya bahwa konsumsi air tidak berpengaruh 
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terhadap gangguan kesehatan (nilai 2), seperti 

diperlihatkan pada gambar di bawah.  

 

Gambar 6 Jawaban responden tentang air dan kesehatan 

 

Berdasarkan pengamatan sebelum dilakukan 

penyuluhan tentang air bersih ini, pada umumnya 

penduduk di Dusun Dua Desa Rambutan ini 

menggunakan air sungai (parit yang ada di dekatnya 

rumahnya) ataupun membuat sumur untuk memenuhi 

kebutuhan air bersihnya. 

 

Setelah adanya peningkatan pengetahuan, maka 

diharapkan adanya tindakan untuk melakukan proses 

penjernihan air bersih. Untuk itu diberikan tiga buah 

pertanyaan dimana pertanyaan pertama adalah tentang 

pengawasan air bersih. Hasil penyuluhan menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan pengetahuan untuk 

melakukan tindakan pengawasan air bersih (nilai 3) dari 

tidak pernah (nilai 2) dan belum pernah (nilai 1). Secara 

lengkap jawaban responden untuk melakukan tindakan 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 7 Jawaban responden tentang pengawasan air 

bersih di lingkungannya 

 

Pertanyaan kedua pada bagian tindakan adalah 

pentingnya uji kualitas air sebelum air tersebut digunakan 

sebagai air bersih. Pada awal penyuluhan, responden 

merasa tidak perlu melakukan uji air bersih secara fisik 

yang meliputi berasa, berbau dan berwarna (nilai 1), 

namun kemudian merasa perlu untuk melakukan hal 

tersebut (nilai 3). 

 

 

Gambar 8 Jawaban responden tentang uji kualitas air 

secara fisik. 

 

Pada bagian akhir dari tindakan adalah tentang 

pentingnya pembersihan penyediaan air bersih ini. 

Umumnya masyarakat telah terbiasa melakukan 

pembersihan pada tempat penyimpanan air bersihnya 

(nilai 3) dan pada akhir penyuluhan seluruh responden 

sepakat untuk melakukan tindakan pembersihan tempat 

penyimpanan air bersih seperti yang diperlihatkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 9 Jawaban responden tentang pentingnya 

pembersihan tempat penyimpanan air 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyuluhan yang disertai demonstrasi penggunaan alat 

penjernih air dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat dengan menggunakan material yang ada di 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk lebih 

meningkatkan kualitas air hasil penjernihan diperlukan 

simulasi yang lebih banyak, sehingga diperoleh 

komposisi yang ideal dari sistem penjernihan yang sudah 

dibuat. Hasil alat penjernih air ini dapat terus 

dikembangkan dan digunakan di daerah lain terutama di 

daerah sekitar Kampus Unsri Indralaya. 
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ABSTRAK: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang 

berjudul “Pengolahan Air Menjadi Air Bersih dengan Alat Berteknologi Membran Untuk Penduduk di Desa Tanjung 

Pering, Kabupaten Ogan Ilir”. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar dapat membantu masyarakat di pedesaan yang 

belum terjangkau oleh PDAM. Proses pengolahan air bersih menjadi air minum pada kegiatan ini adalah proses filtrasi 

(penyaringan) dengan alat berteknologi membran ultrafiltrasi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan 

kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran atau pengotor lain dalam air termasuk mikroorganisme dan logam-

logam berat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metoda presentasi dan peragaan/demonstrasi cara kerja alat pengolah 

air. Peserta yang hadir merupakan penduduk desa berjumlah 39 orang. Di akhir sesi peragaan dilakukan tanya jawab 

dan penyebaran form pertanyaan yang akan dijawab oleh penduduk desa. Dari jawaban yang diberikan, 56,41% 

penduduk menjawab sangat mengerti, 43,59% 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 Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Kegiatan  ini diharapkan dapat membawa 

manfaat bagi penduduk dan turut membantu pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan akan 

pentingnya air bersih dalam kehidupan dan membantu penyediaan alat pengolah air menjadi air bersih siap minum 

untuk masyarakat pedesaan. 

 

Kata Kunci: Pengolahan air, air bersih, air minum, filtrasi, teknologi membran. 

 

 

ABSTRACT: This community service activity was carried out by a team of Engineering Faculty of Sriwijaya University 

entitled "Water Treatment for Making Clean Water with Membrane Technology Tools for Rural Community in Tanjung 

Pering Village, Ogan Ilir Regency". This devotional activity aims to help the rural communities have not been reached 

by the PDAM (State Owned-Local Water Supplier Company). The process of clean water into drinking water in this 

activity is by using filtration process (filtration) with ultra filtration membrane technology tools. The filtration process 

is intended in addition to separating suspended contaminants as well as separating mixtures or other impurities in 

water including microorganisms and heavy metals. This activity is carried out by presentation methods and 

demonstration of equipment work. The attendees were 39 villagers. At the end of the demonstration session, a question 

and answer session is carried and the questionaire forms will be shared to the villagers as a feedback of this activity. 

The answers given, 56.41% of the villagers answered very understand and 43.59% is understand enough about the 

material presented. This activity is considered successful because over 75% of the target community understands the 

knowledge and technology of water treatment delivered by the Community Service Activities team. This activity is 

expected to bring benefits to the population and help the government in improving the rural community's knowledge of 

the importance of clean water in life and helping the provision of water treatment equipment into clean drinking water 

for rural communities. 

 

Keywords: Water treatment, clean water, drinking water, filtration, membrane technology. 
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PENDAHULUAN 

 

Desa Tanjung Pering di Kabupaten Ogan Ilir 

merupakan salah satu desa di pinggiran Sungai Ogan 

yang  mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang, 

Tanjung Raja, Rantau Alai,  Indralaya dan Pemulutan, 

dan bermuara di Sungai Musi di Kertapati Palembang, 

Sumatera Selatan. Melihat kondisi geografis tersebut, 

tidak semua desa dapat dijangkau oleh system 

transportasi jalan raya. Kondisi ini menimbulkan suatu 

kebutuhan perlunya suatu sistem transportasi yang 

mampu memecahkan persoalan geografis tersebut. 

Ketersediaan air sumur yang cukup membuat 

penduduk desa tidak pernah mengalami kekeringan, 

namun ketersediaan air minum yang memenuhi standar 

kesehatan masih menjadi permasalahan utama di desa 

ini. Masyarakat Desa Tanjung Pering biasa 

menggunakan air sumur untuk dikonsumsi dikarenakan 

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 padahal air sumur belum 

bisa dikatakan bersih bila dilihat dari tingkat 

kekeruhannya yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan 

tidak seluruh masyarakat desa mengetahui teknologi 

pengolahan air agar dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan seperti mencuci dan mandi atau bahkan untuk 

dikonsumsi.  

Sejauh ini belum banyak upaya yang telah dilakukan 

oleh kepala desa setempat dalam mengolah air menjadi 

air bersih. Selain itu, dapat dibentuk koperasi desa yang 

memiliki usaha pemanfaatan air menjadi air bersih 

maupun air minum sehingga dengan adanya usaha ini 

mampu mempekerjakan para pemuda desa yang belum 

memiliki pekerjaan tetap alias menganggur. Pemuda-

pemuda desa setempat diharapkan memiliki pengalaman 

dalam metode pengolahan air menjadi air bersih.  

Berbagai macam parameter utama kualitas air adalah 

sebagai berikut: 

 

1.  Kekeruhan dan Warna 

 

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek 

cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku 

dengan skala NTU (nephelo metrix turbidity unit) atau 

JTU (jackson turbidity unit) atau FTU (formazin 

turbidity unit), kekeruhan ini disebabkan oleh adanya 

benda tercampur atau benda koloid di dalam air. Hal ini 

membuat perbedaan nyata dari segi estetika maupun dari 

segi kualitas air itu sendiri. Partikel – partikel koloid 

umumya berasal dari kwarsa (pasir), tanah liat, sisa 

tanaman, ganggang, zat organik dan lain-lain Zat organik 

adalah zat yang pada umumnya merupakan bagian dari 

binatang atau tumbuh-tumbuhan dengan komponen 

utamanya adalah karbon, protein, dan lemak lipid. Zat 

organik ini mudah sekali mengalami pembusukan oleh 

bakteri dengan menggunakan oksigen terlarut (Iqbal & 

Nasir, 2010). 

 

2.  Mikroba 

 

Dalam air baik yang kita anggap jernih, sampai 

terhadap air yang keadaannya sudah kotor atau tercemar, 

di dalamnya akan terkandung sejumlah kehidupan, yaitu 

: 

a)  Pada air yang kita anggap jernih, misal yang berasal 

dari sumur biasa, sumur pompa, sumber mata-air dan 

sebagai-nya, di dalamnya terdiri dari bakteri, yaitu: 

-  Kelompok bakteri besi (misal Crenothrix dan 

Sphaerotilus) yang mampu mengoksidasi 

senyawa ferro menjadi ferri. Akibat 

kehadirannya, air sering berubah warna kalau 

disimpan lama yaitu warna kehitam-hitaman, 

kecoklat-coklatan, dan sebagainya. 

-  Kelompok bakteri belerang (antara lain 

Chromatium dan Thiobacillus ) yang mampu 

mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. 

Akibatnya kalau air disimpan lama akan 

tercium bau busuk seperti bau telur busuk. 

-  Kelompok mikroalge (misal yang termasuk 

mikroalge hijau, biru atau kekuningan), 

sehingga kalau air disimpan lama di dalamnya 

akan nampak jasad-jasad yang berwarna hijau, 

biru atau pun kekuning-kuningan, tergantung 

kepada dominasi jasad-jasad tersebut serta 

lingkungan yang mempengaruhinya.  

b)  Pada air yang kotor atau sudah tercemar, misal air 

selokan, air sungai atau air buangan, di dalamnya 

akan di dapati kelompok bakteri patogen (penyebab 

penyakit, bakteri penghasil racun dan kelompok 

bakteri pencemar lainnya seperti bakteri golongan 

Coli yang berasal dari kotoran (tinja) manusia. 

Pengaruh kehadiran jasad hidup terhadap kualitas air 

akan menyebabkan: 

- Rasa dan bau yang tidak sedap, disebabkan oleh 

bakteri dan mikroalge. 

- Air menjadi berlendir dan berwarna merah 

disebabkan oleh bakteri besi. 

- Bau yang tidak sedap sehingga dari segi estetika 

air tidak diterima untuk diminum 
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3. BOD dan COD 

 

Biological Oxygen Demand (BOD) angka BOD 

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri 

untuk menguraikan (mengoksidasikan) hampir semua zat 

organik yang terlarut dan sebagian zat-zat organik yang 

tersuspensi dalam air. 

Chemical Oxygen Demand (COD) angka COD 

merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat – zat 

organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui 

proses mokrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya 

oksigen terlarut di dalam air. Semakin besar oksigen 

yang terlarut, maka menunjukkan derajat pengotoran 

yang relatif kecil (Nasir, Said, Fachrie, Ali, & Muin, 

2011). 

 

4.  Logam Berat dan Metaloid 

 

Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat 

ini dapat dibagi dalam dua jenis. Jenis pertama adalah 

logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam 

jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, 

namun dalam jumlah yang berlebihan dapat 

menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah 

Zn, Cu, Fe, Co, Mn dan lain sebagainya. Sedangkan 

jenis kedua adalah logam berat tidak esensial atau 

beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih 

belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat 

racun, seperti Hg, Cd, Pb, Cr dan lain-lain (Nasir, 

Anggraini, & Agustina, 2010). 

Masuknya logam berat ke lingkungan berasal dari 

sumber-sumber lainnya yang meliputi; pertambangan 

minyak, emas, dan batubara, pembangkit tenaga listrik, 

pestisida, keramik, peleburan logam, pabrik-pabrik 

pupuk dan kegiatan-kegiatan industri lainnya. 

Kontaminasi ini akan terus meningkat sejalan dengan 

meningkatnya usaha eksploitasi berbagai sumber alam di 

mana logam berat terkandung di dalamnya. Unsur – 

unsur yang terdapat pada garis batas antara logam dan 

bukan logam yaitu metalloid, misalnya Arsen (As) 

(Nasir & Herlizah, 2010). 

 

5. Pengotor Lainnya 

 

Kesadahan merupakan petunjuk kemampuan air 

untuk membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. 

Pada air berkesadahan rendah, air akan dapat 

membentuk busa apabila dicampur dengan sabun, 

sedangkan pada air berkesadahan tinggi tidak akan 

terbentuk busa. Disamping itu, kesadahan juga 

merupakan petunjuk yang penting dalam hubungannya 

dengan usaha untuk memanipulasi nilai pH. Alkaliniti 

adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam 

tanpa penurunan nilai pH larutan. Sama halnya dengan 

larutan bufer, alkaliniti merupakan pertahanan air 

terhadap pengasaman.  

Pengolahan air sangat tergantung dari karakteristik 

atau kualitas air baku yang digunakan, metode 

pengolahan air yang digunakan berkaitan dengan 

pencemaran pencemaran yang ada dalam air. 

Pencemaran-pencemaran yang harus diperhatikan pada 

kebanyakan persediaan air adalah bakteri patogen, 

Kekeruhan dan bahan-bahan terapung, warna, rasa dan 

bau, dan Senyawa-senyawa organik. Secara tradisional, 

air sumur biasa yang keruh dapat dijernihkan dengan 

menggunakan ijuk, arang kayu, dan dengan tawas. 

 

 

PENGOLAHAN AIR 

 

Tujuan pengolahan air baku menjadi air bersih pada 

prinsipnya (Fair, Geyer, & Okun, 1968) meliputi: 

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 (Reynolds & Richards, 1996), dapat 

digolongkan menjadi: 

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: 

- 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. 

- Bahan netralisir 
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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. 

- 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. 

  

Air yang baik untuk dikonsumsi harus memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain: 

1. Air harus jernih atau tidak keruh. Kekeruhan pada air 

biasanya disebabkan oleh adanya butir-butir tanah 

liat yang sangat halus. Semakin keruh menunjukkan 

semakin banyak butir-butir tanah dan kotoran yang 

terkandung di dalamnya. 

2. Tidak berwarna. Air yang berwarna berarti 

mengandung bahan-bahan lain berbahaya bagi 

kesehatan, misalnya pada air rawa berwarna kuning, 

air buangan dari pabrik, selokan, air sumur yang 

tercemar dan lain-lain. 

3. Rasanya tawar. Air yang terasa asam, manis, pahit, 

atau asin menunjukan bahwa kualitas air tersebut 

tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-

garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa 

asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam 

anorganik. Tidak berbau. Air yang baik memiliki ciri 

tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. 

Air yang berbau busuk mengandung bahan-bahan 

organik yang sedang didekomposisi (diuraikan) oleh 

mikroorganisme air. 

4. Derajat keasaman (pH) nya netral sekitar 6,5 – 8,5. 

Air yang pHnya rendah akan terasa asam, sedangkan 

bila pHnya tinggi terasa pahit. 

5. Tidak mengandug zat kimia beracun, misalnya arsen, 

timbal, nitrat, senyawa raksa, senyawa sulfida, 

senyawa fenolik, amoniak serta bahan radioaktif 

6. Kesadahannya rendah. Kesadahan air dapat 

diakibatkan oleh kandungan ion kalsium (Ca2+) dan 

magnesium (Mg2+). Hal ini dapat dilihat bila sabun 

atau deterjen yang digunakan sukar berbusa dan di 

bagian dasar peralatan yang dipergunakan untuk 

merebus air terdapat kerak atau endapan. Air sadah 

dapat juga mengandung ion-ion Mangan (Mn2+) dan 

besi (Fe2+) yang memberikan rasa anyir pada air dan 

berbau, serta akan menimbulkan noda-noda kuning 

kecoklatan pada peralatan dan pakaian yang dicuci. 

Air sadah tidak baik untuk dikonsumsi, karena dalam 

jangka panjang akan menimbulkan kerusakan pada 

ginjal, dan hati. 

7. Tidak mengandung bakteri patogen seperti Escheria 

coli, yaitu bakteri yang biasa terdapat dalam tinja 

atau kotoran, serta bakteri-bakteri lain yang dapat 

menyebabkan penyakit usus dan limpa, yaitu kolera, 

typhus, paratyphus, dan hepatitis. Dengan memasak 

air terlebih dahulu hingga mendidih, bakteri tersebut 

akan mati. 

 

 

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 (Nasir, Ali, & 

Muin, 2011). 

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 
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pemisahan dapat dilakukan secara kontinu, 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 (Nasir, Said, Ali, Fachrie, 

& Muin, 2010). 

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 flux 

berbanding terbalik dengan selektifitas. Semakin tinggi 

fluks seringkali berakibat menurunnya selektifitas dan 

sebaliknya. Sedangkan hal yang diinginkan dalam proses 

berbasiskan membran adalah mempertinggi flux dan 

selektifitas (Nasir, Said, et al., 2011). 

 

 

METODE KEGIATAN 

 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 

November tahun 2017 di Desa Tanjung Pering, 

Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode 

penyuluhan dan dilanjutkan dengan 

peragaan/demonstrasi cara kerja alat pengolah air. Ketua 

tim memberikan penyuluhan tentang teknologi 

sederhana pengolahan air menjadi air bersih dengan 

metode ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya 

jawab. 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 lingkungan. 

Materi yang akan disampaikan juga adalah teknologi air 

minum isi ulang yang banyak tersebar di kota maupun 

dipelosok serta proses pengolahan air sumur dan air dari 

sumber lainnya menjadi air bersih. Pada proses 

pengolahan air dijelaskan komponen-komponen yang 

diperlukan dan fungsinya dalam peralatan yang 

diperagakan, di akhir sesi penyuluhan dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab, umumnya pertanyaan yang 

dilontarkan oleh peserta cukup baik dan menunjukan 

antusias yang tinggi.  

 

 
 

Gambar 1 Penyuluhan dengan metode ceramah kepada 

penduduk desa mengenai pengolahan air 

 

 
 

Gambar 2 Alat pengolahan air dengan teknologi 

membran 

 

Kemudian sesi penyuluhan ditutup dengan 

penyebaran form kuesioner yang harus dijawab oleh 

masyarakat desa yang menghadiri sebagai umpan balik 

dari penyuluhan yang telah dilaksanakan. Materi yang 

ditanyakan pada kuesioner adalah: 

- Apakah anda mengerti dengan penjelasan topik yang 

diberikan? 

- Apakah topik yang disampaikan bermanfaat? 

- Apakah cara penyampaian topik mudah untuk 

dipahami? 

- Apakah kedatangan Tim Pengabdian pada 

Masyarakat bermanfaat? 

Kegiatan ini merupakan kombinasi antara metode 

demonstrasi dan ceramah. Kegiatan dianggap berhasil 

bila lebih dari 75% masyarakat sasaran memahami 

pengetahuan dan teknologi pengolahan air bersih yang 

disampaikan oleh tim penyuluh.  

Kemudian acara ditutup dengan serah terima alat 

pengolahan air berteknologi membran kepada penduduk 
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Desa Tanjung Pering yang diwakili oleh Kepala Desa 

Tanjung Pering. 

 

 
 

Gambar 3 Serah terima alat pengolah air berteknologi 

membran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Untuk melakukan evaluasi akhir kegiatan telah 

disebarkan sebanyak 39 lembar kuesioner. Dari lembar 

yang dikembalikan kepada tim tercatat 39 lembar 

kuesioner semuanya terpakai. Berikut ini hasil 

pengolahan data dari lembar kuesioner 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 

 

 
 

Gambar 4 Rekapitulasi jawaban masyarakat desa atas 

penjelasan dari topik yang diberikan 

 

Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 56,41% atau 

22 orang masyarakat desa menjawab sangat mengerti 

dan 43,59% atau 17 orang masyarakat desa menjawab 

cukup mengerti terhadap penjelasan atas topik yang 

disampaikan. Hal ini membuktikan bahwa topik yang 

dijelaskan ke masyarakat dinilai sangat mudah untuk 

dimengerti oleh peserta penyuluhan. 

 

2.  Apakah penjelasan topik yang disampaikan: 

a. Sangat bermanfaat  c. Kurang bermanfaat 

b. Cukup bermanfaat  d. Tidak bermanfaat 

 

 
 

Gambar 5 Rekapitulasi jawaban masyarakat atas manfaat 

dari topik yang disampaikan 

 
Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 87,18% atau  

34 orang masyarakat desa menjawab sangat bermanfaat 

dan 10,26% atau 4 orang masyarakat desa menjawab 

cukup bermanfaat. Hanya 2,56% atau 1 orang 

masyarakat saja yang menjawab tidak bermanfaat. Hal 

ini membuktikan bahwa kegiatan ini dinilai sangat  

memberikan manfaat bagi peserta penyuluhan. 

 
3.  Apakah cara penyampaian topik: 

a. Sangat mudah dipahami  c. Kurang dipahami 

b. Cukup mudah dipahami  d. Tidak dipahami 
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Gambar 6 Rekapitulasi jawaban masyarakat desa atas 

cara penyampaian topik pada penyuluhan  

 
Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 61,54% atau  

24 orang masyarakat desa menjawab sangat mudah 

dipahami dan 38,46% atau 15 orang masyarakat desa 

menjawab cukup mudah dipahami. Hal ini 

memperlihatkan bahwa cara penyampaian topik pada 

penyuluhan dinilai sangat mudah dipahami oleh peserta 

penyuluhan. 

 
4.  Menurut anda kedatangan tim Pengabdian pada 

Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya: 

 a. Sangat bermanfaat  c. Kurang bermanfaat 

 b. Cukup bermanfaat  d. Tidak bermanfaat  

 

 
 

Gambar 7 Rekapitulasi jawaban masyarakat desa tentang 

manfaat dari Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat oleh 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 84,62% atau  

33 orang masyarakat desa menjawab sangat bermanfaat 

dan 15,38% atau 6 orang masyarakat desa menjawab 

cukup bermanfaat. Hal ini membuktikan bahwa Kegiatan 

Pengabdian pada Masyarakat oleh Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya dinilai sangat bermanfaat bagi 

masyarakat desa. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Air merupakan hal yang perlu mendapat perhatian 

serius karena memiliki dampak sangat besar bagi 

kesehatan. Penduduk desa mayoritas menggunakan  

air sumur sebagai sumber air dan sebagian lagi 

menggunakan air sumur bor sebagai sumber air 

bersih termasuk untuk kebutuhan konsumsi. Air 

sumur langsung dimasak tanpa dilakukan proses 

penyaringan terlebih dahulu karena dianggap telah 

cukup jernih. Air sumur yang jernih tidak menjamin 

bebas dari polutan yang dapat membahayakan 

kesehatan masyarakat desa. Apabila dilakukan 

pengolahan yang tepat pada air sumur akan dapat 

menambah sumber air sehat yang dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat desa. 

2. Pada umumnya penduduk sangat antusias dalam 

menerima penyuluhan dan peragaan yang diadakan, 

hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang 

diajukan oleh penduduk desa mengenai topik 

pengolahan air dan alat pengolahan air yang 

diperagakan. 

3. Topik yang disampaikan oleh Tim Pengabdian 

masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

dinilai sangat mudah dipahami dan sangat 

bermanfaat bagi penduduk desa, hal ini dibuktikan 

dari survey umpan balik yang dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner untuk dijawab oleh 

penduduk desa.  
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ABSTRAK: Sampah dan logam berat merupakan dua permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Kedua hal ini harus ditanggulangi mengingat dampaknya yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan kompos dari 

sampah rumah tangga dan pengenalan aplikasinya sebagai adsorben logam berat. Peralatan pengompos sampah rumah 

tangga ini akan diperkenalkan kepada warga Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Metoda 

pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan analisis situasi, identifikasi masalah, dan pelaksanaan kegiatan menggunakan 

metode ceramah, pelatihan dan pengambilan umpan balik. Warga dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap 

kelompok akan mendapatkan 1 (satu) perangkat pengompos sampah sederhana berkapasitas 8 kg. Proses pengomposan 

berlangsung selama 21 hari dengan 3 kali pembalikan. Berat kompos rata-rata yang dihasilkan oleh kelompok warga 

adalah 2,82 kg atau sebesar 35% dari berat sampah awal. Hasil survey menunjukkan 85% responden yang mengikuti 

kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan topik pemanfaatan kompos sebagai adsorben logam berat sangat sesuai 

dengan kebutuhan warga. 

 

Kata Kunci: kompos, logam berat, sampah organik 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Pulau Harapan adalah salah satu desa yang ada 

di kecamatan Sembawa wilayah Kabupaten Banyuasin 

dengan luas ± 3.333 Ha. Berdasarkan 

www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id, dari 

luasan daerah tersebut terdiri dari 188,5 Ha berupa tanah 

kering, 481 Ha tanah basah, 2.618,2 Ha berupa tanah 

perkebunan dan 45,3 Ha berupa fasilitas umum. 

Topografi Desa Pulau Harapan sebagian besar terdiri dari 

451 Ha dataran rendah dan 352 Ha kawasan rawa. 

Desa Pulau Harapan terdiri dari 1.425 KK dengan 

kepadatan 229 jiwa/Km2. Jumlah penduduk total 7.636 

orang, dengan sebaran terdiri dari 3.739 laki-laki dan 

3.897 perempuan. Mata pencaharian pokok penduduk 

Desa Pulau Harapan sebagian besar terdiri dari 41,4% 

sebagai Petani, 40% sebagai Buruh Tani, 10% sebagai 

Karyawan Perusahaan Swasta, dan sebaran mata 

pencarian lainnya.  

Salah satu yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 

sumber pendapatan baru atau untuk mengurangi biaya 

operasional adalah di bidang pertanian dan perkebunan, 

yaitu melalui pengolahan dan pembuatan sampah 

organiknya sehingga dihasilkan pupuk kompos. 

Mengingat lahan perkebunan yang cukup luas dan 

pekerjaan sebagain besar warga desa berupa petani dan 

buruh tani, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

bertema kompos ini. Sumber sampah organik bisa 

didapatkan dari sisa hasil pertanian dan perkebunan 

tersebut.  

Dari kegiatan pertanian dan perkebunan akan 

dihasilkan limbah berupa potongan tanaman, dedaunan, 

kulit buah, dan lain-lain. Sampah yang berasal dari 

komponen organik akan dicerna oleh bakteri sehingga 

menghasilkan produk yang lebih bermanfaat. Penanganan 

yang baik terhadap limbah tentunya akan menjadikan 

warga lebih sehat karena terhindar dari berbagai penyakit, 

mengurangi polusi udara, tanah, dan air. 

Sampai saat ini, belum ada warga yang mengolah 

sampah organik ini menjadi kompos secara terus-menerus. 

Sisa sampah atau limbah organik ini dibuang begitu saja 

dalam bentuk tumpukan di pinggir jalan, sawah atau 

kebun, dan otomatis semakin lama akan semakin 

menumpuk. Selain itu, sampah yang menumpuk akan 

menimbulkan bau tak sedap karena adanya kandungan 

senyawa ammonia. Limbah ini juga menghasilkan cairan 

http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
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yang akan merusak air tanah, struktur tanah dan unsur 

hara di dalam tanah.  

Beberapa penelitian tentang kompos yang telah 

dilakukan adalah Subrandiyo, dkk. (2012), telah membuat 

pupuk kompos menggunakan sampah organik rumah 

tangga berupa campuran sampah organik dari dapur dan 

kebun dengan penambahan aktivator EM4. Patanduk dan 

Zubair (2015) telah melakukan pembuatan kompos padat 

dan cair dengan bahan baku limbah kulit kakao dan 

bantuan aktivator EM4. Widarti dan Sarwono (2015), 

melakukan pembuatan kompos berbahan baku kubis dan 

kulit pisang. Rahmah dkk. (2014) melakukan pembuatan 

kompos dari limbah log jamur tiram dengan kotoran 

kambing dan EM4. Yuniwati dkk. (2013), membuat 

kompos dari sampah organik berupa daun rambutan 

dengan bantuan aktivator EM4. 

Selain permasalahan sampah, yang juga menjadi 

masalah adalah kualitas air di Desa pulau Harapan yang 

keruh sehingga tidak bisa dimanfaatkan warga secara 

maksimal. Tingkat kekeruhan yang tinggi diakibatkan 

oleh banyaknya kandungan suspended solid dalam air, 

termasuk logam-logam berat, dan luasnya daerah rawa 

(352 Ha) menyebabkan kualitas air semakin buruk. 

Salah satu pencemar yang berbahaya bagi kesehatan 

adalam kandungan logam-logam berat. Limbah yang 

mengandung logam berat (Hg, Cu, Ag, Pb, Ni, Co, As, Cd, 

Cr, dan lainnya) sendiri-sendiri atau campurannya hingga 

konsentrasi tertentu dapat bersifat toksik bagi manusia 

dan organisme lain, sehingga mempunyai dampak yang 

serius terhadap ekosistem.  Senyawa toksik lainnya 

termasuk  pestisida, senyawa ammonia, sianida, sulfida, 

fluorida, dan senyawa-senyawa khlor organik. 

Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat 

ini dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: 

1. Jenis pertama adalah logam berat esensial, di mana 

keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat 

dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam 

jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek 

racun. Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, 

Mn dan lain sebagainya.  

2. Jenis kedua adalah logam berat tidak esensial atau 

beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih 

belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat 

bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, Cr dan lain-lain. 

 

Sifat logam berat sangat unik, tidak dapat dihancurkan 

secara alami dan cenderung terakumulasi dalam rantai 

makanan melalui proses biomagnifikasi. Pencemaran 

logam berat ini menimbulkan berbagai permasalahan 

diantaranya: berhubungan dengan estetika (perubahan 

bau, warna dan rasa air), berbahaya bagi kehidupan 

tanaman dan binatang, berbahaya bagi kesehatan manusia, 

dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem.  

Kedua permasalahan ini, yaitu permasalahan sampah 

dan kualitas air dapat dilakukan melalui pembuatan 

kompos. Kompos yang telah diproduksi dapat juga 

digunakan sebagai adsorben. Pada limbah logam berat 

perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan 

menggunakan teknik-teknik lain seperti pertukaran ion 

maupun menggunakan adsorben (Murni, dkk., 2009). 

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan 

memanfaatkan kompos sebagai adsoben. Martinho, dkk. 

(2015) telah melakukan penelitian tentang penyerapan 

logam berat Zn dan Cu dengan menggunakan 3 jenis 

pupuk kompos berbahan baku municipal solid wastes 

(MWS), sludge sewage (SS) and poultry manure (PM). 

Kompos dengan bahan baku sampah kota dan kotoran 

ternak dapat digunakan sebagai adsorben logam berat. 

Dari hasil penelitian, kapasitas penyerapan maksimal 

logam berat Zn sebesar 13,7 mg/g dan Cu sebesar 15,7 

mg/g. Dari penelitian didapatkan kinetika penyerapan 

maksimal terhadap logam Zn sebesar 11.1 dan untuk 

logam Cu sebesar 6.8 dengan menggunakan pupuk 

kompos sludge sewage (SS).  

Prasetyo, E. (2015) telah melakukan penelitian 

tentang penyerapan logam berat timbal (Pb) dengan 

memanfaatkan kompos dengan menggunakan bahan baku 

daun api-api (Avicennia sp) selama 60 hari proses 

dekomposisi. Pada tahap ini kompos dimasukkan 

kedalam akuarium berisi air kolong yang mengandung 

logam berat Pb. Dengan menggunakan variasi dosis 

kompos 0,5 g/L, 5 g/L, 9 g/L, 13 g/L. Hasil terbaik pada 

dosis 5 g/L dengan persentase adsorpsi sebesar 87 %. 

Penentuan kinetika penyerapan dan konsentrasi logam Zn 

yang teradsorpsimenggunakan alat Atomic Absorption 

Spectrophotometry (AAS). 
  

 

METODOLOGI KEGIATAN 

 

Metoda pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 

analisis situasi, identifikasi masalah, dan pelaksanaan 

kegiatan menggunakan metode ceramah, pelatihan dan 

pengambilan umpan balik. Secara umum, kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini terdiri dari : 

1. Sosialisasi kepada warga Desa Pulau Harapan 

tentang teknologi pengomposan sampah 

organik. 

2. Perancangan alat pengompos sampah organik 

(menentukan lokasi dan spesifikasi teknis alat). 

3. Membuat alat pengompos sampah organik 

sederhana dan pemasangan alat di lokasi. 

4. Sosialisai dan pelatihan teknik pembuatan 

pupuk kompos organik. 

5. Sosialisai manfaat kompos, baik sebagai pupuk 

maupun sebagai adsorben. 
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6. Sosialisai keuntungan yang bisa didapatkan 

warga dengan memanfaatkan alat pengompos 

sampah organik. 

7. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. 

 

Sebagai inisiasi, alat pengompos sampah organik ini 

akan dibuat sebanyak 6 perangkat dan akan diinstalkan 

pada masing-masing kelompok warga. Alat utama berupa 

drum setinggi 70 cm yang sekelilingnya dilapisi sekam 

padi. Dikarenakan proses pengomposan yang digunakan 

adalah secara aerob, maka drum dibuat berlubang-lubang. 

Sebagai pelengkap akan disertakan juga larutan EM4, 

sarung tangan, sekop, termometer, gunting, kain kassa, 

dan sekam padi. Kapasitas sampah organik yang bisa 

diolah adalah sebanyak 8 kg. 

Alat pengompos ini merupakan alat sederhana yang 

bisa juga dibuat oleh warga. Alat ini dioperasikan secara 

manual. Hal ini berarti proses pencacahan, pemasukan 

sampah dalam drum, pemberian EM4, pengadukan, dan 

pembalikan dilakukan secara manual. Pencacahan 

terhadap sampah organik diperlukan agar proses 

pengomposan berlangsung lebih cepat. Pengadukan dan 

pembalikan dibutuhkan agar bakteri yang membantu 

proses pengomposan masih tetap aktif. Proses 

pengomposan ini akan berlangsung selama 21 hari dengan 

3 kali pembalikan. 

Warga yang berhasil memproduksi kompos setelah 

hari ke-21 akan memanfaatkan kompos yang dihasilkan. 

Pemanfaatan bisa dilakukan secara langsung pada 

tanaman dan tanah, maupun sebagai adsorben logam berat 

yang ada pada air.  

Kegiatan ini berlangsung selama 6 minggu dengan 

rincian kegiatan berupa sosialisasi kepada warga Desa 

Pulau Harapan tentang teknologi pengomposan sampah 

organik, perancangan instalasi alat pengompos sampah 

organik, membuat alat pengompos sampah organik 

sederhana dan pemasangan alat di lokasi, sosialisasi dan 

pelatihan teknik pembuatan pupuk kompos organik, 

sosialisasi manfaat kompos, baik sebagai pupuk maupun 

sebagai adsorben, sosialisasi keuntungan yang bisa 

didapatkan warga dengan memanfaatkan alat pengompos 

sampah organik dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. 

 

HASIL KEGIATAN 

 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

berlangsung di Desa Pulau Harapan Kecamatan 

Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Kegiatan ini berlangsung selama 12 minggu dimulai 

dengan penyusunan proposal hingga pembuatan dan 

pengumpulan laporan kegiatan. Kegiatan di Desa 

berlangsung selama 6 minggu dengan rincian kegiatan 

berupa sosialisasi kepada warga Desa Pulau Harapan 

tentang teknologi pengomposan sampah organik, 

perancangan instalasi alat pengompos sampah organik, 

membuat alat pengompos sampah organik sederhana dan 

pemasangan alat di lokasi, sosialisasi dan pelatihan teknik 

pembuatan pupuk kompos organik, sosialisasi manfaat 

kompos, baik sebagai pupuk maupun sebagai adsorben, 

sosialisasi keuntungan yang bisa didapatkan warga 

dengan memanfaatkan alat pengompos sampah organik 

dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.  

Pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan 

bahan baku sampah organik rumah tangga dan kotoran 

ternak yang didapatkan dari Desa Pulau Harapan. Pupuk 

kompos dibuat dengan menggunakan alat pengompos 

sederhana “sistem Takakura”. Jumlah sampah yang 

dimasukkan sebanyak 8 Kg dengan perbandingan antara 

sampah organik rumah tangga dan kotoran ternak adalah 

7:6. Pada pembuatan pupuk kompos juga ditambahkan 

larutan EM4:gula:air dengan perbandingan 8mL:8 

mg:400 mL. 

 

Tabel 1. Hasil Pembuatan Kompos oleh Kelompok Warga 

Desa 

 

No Nama Kelompok Berat Kompos 

(Kg) 

1 Kelompok A 2,75 

2 Kelompok B 2,90 

3 Kelompok C 2,25 

4 Kelompok D 2,65 

5 Kelompok E 3,10 

6 Kelompok F 3,25 

 

Warga dikelompokkan menjadi 6 (enam) dan masing-

masing diberikan satu perangkat alat pengompos 

sederhana. Kegiatan diawali dengan sosialisasi tentang 

sampah dan cara pembuatan kompos. Warga langsung 

mempraktekkan pembuatan kompos pada alat. Kegiatan 

pengomposan berlangsung selama 21 hari dengan 3 kali 

pembalikan. Hasil pembuatan kompos oleh warga desa 

dapat dilihat pada Tabel 1. Dengan adanya praktek 

langsung pembuatan kompos dan keberhasilan dalam 

pembuatannya, warga akan lebih memahami cara 

pembuatan dan bisa menerapkan teknik pengolahan 

sampah organik. 

Berat rata-rata kompos yang dihasilkan oleh warga 

adalah 2,82 kg. Bahan baku yang diolah tereduksi 

sebanyak 65%. Berdasarkan Dewilda, dkk. (2010), 

pengomposan yang menggunakan bahan baku berupa 

sampah organik kota akan tereduksi sebesar 60-85% 

volume. Hal ini dikarenakan jenis sampah yang 

dimasukkan adalah sampah yang masih banyak 

mengandung air. Hal ini terlihat dari besarnya angka 

moisture (kelembaban) dalam kompos (Tabel 2). Lia 
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cundari, et.al. (2017) telah melakukan analisa terhadap 

kompos yang dihasilkan seperti terlihat pada Tabel 2.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa kompos yang dihasilkan 

telah memenuhi memenuhi spesifikasi standar menurut 

Peraturan Menteri Nomor 28/permenten/SR.13015/2011, 

kecuali untuk nilai kelembaban dan pH.  

Moisture yang didapatkan pada penelitian ini adalah 

sebesar 78,79%. Berdasarkan syarat mutu peraturan 

menteri untuk moisture adalah 10-20%. Merujuk pada 

penelitian Martinho (2015) memiliki nilai moisture 

sebesar 59,7% untuk sampah organik kota dan untuk 

kompos bahan baku sampah padat sebesar 45,5%. 

Kompos ini bisa dimanfaatkan sebagai adsorben logam 

Cu dan Zn.  

 

Tabel 2. Hasil Analisa Pupuk Kompos (Lia Cundari, 

et.al., 2017) 

 

Analisa Spesifikasi 

Moisture (%) 78,79 

Total-C (%) 41,25 

Total-P (%) 0,617 

Total-K (%) 2,93 

pH 9,01 

Total Zn (ppm) 87,65 

CEC (cmol/kg) 40,89 

Total-N % 2,20 

Rasio C/N 18,75 

 

Hasil analisa pH kompos yang dihasilkan adalah 9,01. 

Nilai ini belum memenuhi spesifikasi syarat mutu pupuk 

kompos organik berdasarkan Peraturan Menteri yaitu 

bernilai 4-8. Akan tetapi, merujuk kepada spesifikasi SNI 

19-7030-2004 pH untuk pupuk organik yang diizinkan 

adalah 4-9. pH yang terlalu tinggi disebabkan karena 

kompos yang belum terlalu matang. Proses pengomposan 

sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik 

dan pH bahan itu sendiri. pH kompos yang sudah matang 

biasanya mendekati netral. Meskipun demikian kompos 

yang dihasilkan telah memiliki tekstur kompos yang baik 

dan dapat dimanfaatkan untuk penggunaan selain pupuk 

tanaman. 

Kemudian dilakukan uji adsorbsi pupuk kompos 

terhadap logam berat seng (Zn). Hasil analisa 

menunjukkan bahwa adsorben yang berasal dari pupuk 

kompos mampu menyerap logam Zn sebesar 94-96% (Lia 

Cundari, et.al., 2017). Hal tersebut menggambarkan 

bahwa pupuk kompos merupakan biosorbent yang efektif 

untuk mengurangi kadar Zn. Keefektifan tersebut 

didukung oleh biaya pembuatan kompos yang murah, cara 

pembuatan yang aplikatif, dan ramah lingkungan. 

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 disebar 40 buah 

kuisioner, dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 29 

orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Responden 

berusia 18-53 tahun, dengan usia rata-rata responden 

adalah 34 tahun dan sebesar 83% resonden berpendidikan 

SMA. Dengan sebaran usia dan pendidikan yang 

memadai tersebut, maka penyampaian materi tentang 

pengolahan sampah organik dan aplikasinya akan lebih 

baik. Hal tersebut terlihat dari pengetahuan warga tentang 

jenis-jenis sampah pada Gambar 1.  

 

 
(a)  

 
(b) 

Gambar 1. Feedback mengenai jenis-jenis sampah 

 

Gambar 1 menunjukkan sebanyak 60% warga cukup 

mengetahui dan 40% sangat mengetahui jenis-jenis 

penggolongan sampah menjadi organik dan anorganik 

(Gambar 1 (a)). Berdasarkan jenis kelamin, pengetahuan 

responden laki-laki maupun perempuan tentang jenis-

jenis sampah sudah ada. Persentase responden perempuan 

yang sangat mengetahui penggolongan sampah lebih 

banyak dibandingkan responden laki-laki (Gambar 1 (b)). 

Hal tersebut disebabkan pekerjaan sebagian besar 

perempuan tersebut adalah ibu rumah tangga yang setiap 

harinya berhubungan dengan sampah. 

Dengan pengetahuan tersebut tidak menjadikan warga 

mampu mengolah sampah. Hal ini terlihat dari Gambar 2 

dimana 60% responden tidak pernah mengolah sampah. 

Responden laki-laki yang tidak pernah mengolah sampah 

berjumlah lebih banyak daripada responden perempuan, 

yaitu sebesar 68,97%. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Feedback terhadap pengolahan sampah 

 

Sampai saat ini yang dilakukan warga adalah 

membakar sampah, membuang dan menjual sebagian, 

belum ada kegiatan pengolahan sampah menjadi material 

lain yang lebih bermanfaat. Bahkan sebagian besar warga 

tidak pernah mengolah sampah menjadi pupuk kompos 

(90% responden). Karenanya kegiatan edukasi tentang 

pengolahan sampah ini sangatlah sesuai dengan 

kebutuhan warga. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Feedback kesesuaian topik PPM dengan 

kebutuhan warga 

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

menjadikan 85% warga cukup mengetahui teknik 

pembuatan kompos dan manfaatnya. Kegiatan ini juga 

mendorong warga untuk lebih tertarik dalam pengolahan 

sampah organik dan memanfaatkan kompos tersebut 

untuk budidaya tanaman. Terkait dengan topik PPM dan 

kebutuhan warga, kegiatan bertema edukasi pemanfaatan 

sampah organik sebagai adsorben logam berat sangat 

berkaitan. Sebanyak 85% responden menyatakan kegiatan 

ini sangat sesuai dengan kebutuhan warga dan hendaknya 

dilakukan secara terus-menerus. 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat bertema 

edukasi pemanfaatan kompos sampah organik sebagai 

adsorben logam berat sangat bermanfaat bagi warga Desa 

Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten 

Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal tersebut terlihat dari 

antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan dan feedback 

positif dari warga. Jumlah rata-rata kompos yang 

dihasilkan warga adalah 2,82 kg dengan tekstur dan 

spesifikasi telah memenuhi standar kompos.  Dengan 

adanya kegiatan ini, 85% responden menyatakan topik 

PPM ini sangat sesuai dengan kebutuhan warga desa. 
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ABSTRAK: Penyediaan energi (gas) merupakan permasalahan mendasar untuk penduduk di desa  Tanjung Pering 

Kecamatan Inderalaya Utara 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 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 
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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 Tanjung Pering.  Salah 

satu desa Tanjung Pering merupakan pilihan untuk 

melakukan pengabdian pada masyarakat Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya. Desa Tanjung Pering adalah salah 

satu bagian wilayah dari kelurahan Tanjung Pering pada 

Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Data 

terakhir dari Kepala Desa menunjukkan, jumlah 

penduduk dalam Desa Tanjung Pering 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 Tanjung Pering 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.       

Dipihak lain peternak sapi di desa Tanjung Pering 

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 Tanjung Pering ini. 

Peternakan sapi milik Bapak Alizabit berlokasi di salah 

satu desa Tanjung Pering 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 Tanjung Pering 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 
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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 Tanjung Pering 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) 

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 Tanjung Pering 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 tinja 

sapi. 
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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 2 November 

2017 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 Kades Tanjung Pering 

Agussalim, sambutan Wakil Dekan III Fakultas Teknik 

Unsri Ir.H. Hairul Alwani,MT dan penjelasan mengenai 

pengolahan tinja sapi Ir. H. Abdullah Saleh, MS, M.Eng. 

Acara ditutup dengan do'a oleh Mahasiswa Jurusan 

Teknik Kimia Unsri. 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. Sebelum ditutup diIakukan penyerahan alat 

biogas dan penerimaan kembali kuisioner sebagai bahan 

evaluasi bagi kegiatan yang telah dilakukan. 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 Tanjung Pering. 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. 

 

 

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: 
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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: Sosialisasi pengolahan air bersih pada masyarakat merupakan kewajiban akademisi agar masyarakat dapat 

menghasilkan air bersih untuk kebutuhan mereka setiap hari. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan dan 

praktek langsung dengan peralatan yang sudah disiapkan. Analisa air bersih yang di produksi dengan metode karbon & 

sand filter dan ultrafiltrasi telah dilakukan di laboratorium. Parameter yang dianalisa adalah total disolved solid (TDS), 

total suspended solid (TSS), pH dan lemak, sesuai dengan standar mutu air bersih yang di tetapkan oleh Permenkes No 

32 tahun 2017. 

Kata Kunci: adsorpsi, air bersih, ultrafiltrasi, sosialisasi  

 

ABSTRACT: The socialization of clean water treatment in the community is an obligation of academics so that people 

can produce clean water for their daily needs. Socialization is done by providing explanation and practice directly with 

the equipment that has been prepared. Clean water analysis in production by carbon & sand filter method and 

ultrafiltration has been done in the laboratory. The parameters analyzed were total disolved solid (TDS), total suspended 

solid (TSS), pH and fat, in accordance with water quality standard set by Permenkes No 32 year 2017. 

 

Keyword : adsorption, clean water, ultrafiltration, socialization 

 

1. PENDAHULUAN 

Desa Pulau Harapan Baru adalah salah satu desa 

yang ada di kecamatan Sembawa wilayah Kabupaten 

Banyuasin dengan luas ± 3.333 Ha. Berdasarkan 

www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go. id, dari 

luasan daerah tersebut terdiri dari 188,5 Ha berupa tanah 

kering, 481 Ha tanah basah, 2.618,2 Ha berupa tanah 

perkebunan dan 45,3 Ha berupa fasilitas umum. 

Topografi Desa Pulau Harapan Baru sebagian besar 

terdiri dari 451 Ha dataran rendah dan 352 Ha kawasan 

rawa. Desa Pulau Harapan Baru terdiri dari 1.425 KK 

dengan kepadatan 229 jiwa/Km2. Jumlah penduduk total 

7.636 orang, dengan sebaran terdiri dari 3.739 laki-laki 

dan 3.897 perempuan. Mata pencaharian pokok penduduk 

Desa Pulau Harapan Baru sebagian besar terdiri dari 

41,4% sebagai Petani, 40% sebagai Buruh Tani, 10% 

sebagai Karyawan Perusahaan Swasta, dan sebaran mata 

pencarian lainnya, hal lain yang menjadikan dasar 

kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kualitas air di 

desa pulau harapan baru yang kurang baik. kondisi daerah 

berawa menjadikan air berasa asam, dan mungkin juga 

ada intrusi air laut sehingga airnya sedikit terasa asin dan 

pahit, berbau,berwarna kehitam-hitaman, dan ada 

kandungan logam-logam berat. sehingga, edukasi dan 

sosialisasi pengolahan air payau menjadi air bersih perlu 

dilakukan pada warga desa pulau harapan baru, agar 

adanya kecukupan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari 

dan dapat membersihkan lingkungan dan meningkatkan 

kesehatan masyarakat. disamping itu juga ada informasi 

permasalahan sumber air sungai yang tersumbat yang ada 

di banyuasin khususnya desa pulau harapan baru. warga 

dusun perigi desa pulau harapan baru mengeluh lantaran 

sungai kecil yang selama ini mengaliri perkebunan warga 

tersumbat. seperti diceritakan ketua kelompok tani dusun 

setempat, sukino, bahwa saat ini warga memgalami krisis 

air karena sungai kecil yang ada di desa setempat 

tertimbun tanah longsor. selain itu sungai juga ditutupi 

rumput dan eceng gondok menyebabkan air tidak 

mengalir. sungai tersebut tidak mengalir lagi karena 

tersumbat tanah lonsor, selain itu sungai dipenuhi rumput 

dan eceng gondok jadi mereka kesulitan air, padahal 

selama ini air sungai ini mengaliri kebun warga dan 

menjadi sumber air bersih warga masyarakat sekitar.  
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gambar 1. sungai yang mengecil karena ada 

penyumbatan (sumber banyuasinonline.com) 

 

air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan 

oleh makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidup maupun menopang kebutuhan industri 

dan lain-lain. sumber air yang tersedia di indonesia 

sebagian besar menggunakan air permukaan terutama 

air sungai dan air sumur. berdasarkan penelitian yang 

dilakukan kementrian lingkungan hidup (klh) pada 

tahun 2014 bahwa 70 – 75 % sungai di 33 provinsi 

indonesia telah tercemar. polutan dominan yang 

mencemari sungai berasal dari limbah domestik 

(limbah berasal dari rumah tangga). untuk 

meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat mengenai 

kebutuhan air bersih, maka perlu disesuaikan dengan 

tingkat penguasaan teknologi dalam masyarakat itu 

sendiri. salah satu alternatif yakni dengan 

menggunakan teknologi pengolahan air sederhana 

dengan saringan lambat dengan media arang, arang 

aktif, pasir dll., serta dilanjutkan dengan proses filtrasi 

cepat menggunakan ultra filter. dengan teknologi ini 

diharapkan air payau, berbau dan berwarna dapat di 

proses menjadi air bersih dan dapat dijadikan sumber 

air minum dan keperluan rumah tangga lainnya. 

 

1.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Kegiatan  pengabdian masyarakat ini dilakukan di 

Desa Pulau Harapan Baru ini dikarenakan kualitas airnya 

sangat rendah. Kondisi daerah berawa menjadikan air 

berasa asam, dan mungkin juga ada intrusi air laut 

sehingga airnya sedikit terasa asin dan pahit, berbau dan 

berwarna serta ada kandungan logam-logam berat. Maka 

di perlukan bantuan dari masyarakat ilmiah untuk 

menyelesaikan permasalahan ini sehingga air payau 

tersebut dapat di jadikan air bersih untuk kebutuhan 

masyarakat khususnya di Desa Pulau Harapan Baru, 

umumnya nanti contoh teknologi pengolahan air payau ini 

dapat juga disosialisasikan pada masyarakat di desa-desa 

lain di sekitar  Kabupaten Banyuasin. 

 

 

1.2. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan pengolahan air payau menjadi air 

bersih di Desa Pulau Harapan Baru yang akan dilakukan 

oleh Dosen Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 

Universitas Sriwijaya ini bertujuan untuk : 

1. Memberikan edukasi dan pengarahan pada 

masyarakat pentingnya air bersih digunakan dalam 

rumah tangga. 

2. Memberikan informasi teknologi pengolahan air 

payau menjadi air bersih. 

3. Menghasilkan air bersih dari hasil pengolahan air 

payau di Desa Pulau Harapan Baru  

4. Mempraktekkan penggunaan alat pengolahan air 

payau menjadi air bersih. 

5. Memberikan informasi bahwa kegiatan ini juga dapat 

menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan.  

 

1.3. Manfaat Kegiatan  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini 

adalah : 

1. Menjadi solusi dalam menghasilkan air bersih dari 

air payau 

2. Menghasilkan seperangkat alat Teknologi 

pengolahan air payau menjadi air bersih. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Persyaratan Fisik 

Menurut Rahmat Quddus (2014) secara fisik air 

bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Selain 

itu juga suhu air bersih sebaiknya sama dengan suhu udara 

atau kurang lebih 25oC, dan apabila terjadi perbedaan 

maka batas yang diperbolehkan adalah 25oC ± 30oC. 

Batas maksimum kekeruhan air yaitu 25 NTU dan warna 

air 50 TCU. 

 

a.  Kekeruhan 

Kekeruhan adalah efek optik yang terjadi jika sinar 

membentuk material tersuspensi di dalam air. Kekeruhan 

air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan organik 

dan anorganik seperti lumpur dan buangan, dari 

permukaan tertentu yang menyebabkan air sungai 

menjadi keruh. Kekeruhan walaupun hanya sedikit dapat 

menyebabkan warna yang lebih tua dari warna 

sesungguhnya. Air yang mengandung kekeruhan tinggi 

akan mengalami kesulitan bila diproses untuk sumber air 

bersih. Kesulitannya antara lain dalam proses 

penyaringan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah 

bahwa air dengan kekeruhan tinggi akan sulit untuk 

didisinfeksi, yaitu proses pembunuhan terhadap 

kandungan mikroba yang tidak diharapkan. Tingkat 

kekeruhan dipengaruhi oleh pH air, kekeruhan pada air 
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minum umumnya telah diupayakan sedemikian rupa 

sehingga air menjadi jernih. 

b. Bau 

Bau pada air dapat disebabkan karena benda asing 

yang masuk ke dalam air seperti bangkai binatang, bahan 

buangan, ataupun disebabkan karena proses penguraian 

senyawa organik oleh bakteri. Pada peristiwa penguraian 

senyawa organik yang dilakukan oleh bakteri tersebut 

dihasilkan gas – gas berbau menyengat dan bahkan ada 

yang beracun. Pada peristiwa penguraian zat organik 

berakibat meningkatkan penggunaan oksigen terlarut di 

air (BOD = Biological Oxighen Demand) oleh bakteri dan 

mengurangi kuantitas oksigen terlarut (DO = Disvolved 

Oxigen) di dalam air. Bau pada air minum dapat dideteksi 

dengan menggunakan hidung. Tujuan deteksi bau pada air 

minum yaitu untuk mengetahui ada bau atau tidaknya bau 

yang berasal dari air minum yang disebabkan oleh 

pencemar. Apabila air minum memiliki bau maka dapat 

dikategorikan sebagai air minum yang tidak memenuhi 

syarat dan kurang layak untuk di manfatkan sebagai air 

minum. 

 

c. Rasa 

Rasa yang terdapat di dalam air baku dapat dihasilkan 

oleh kehadiran organisme seperti mikroalgae dan bakteri, 

adanya limbah padat dan limbah cair seperti hasil buangan 

dari rumah tangga dan kemungkinan adanya sisa–sisa 

bahan yang digunakan untuk disinfeksi misalnya klor. 

Timbulnya rasa pada air minum biasanya berkaitan erat 

dengan bau pada air tersebut. Pada air minum, rasa 

diupayakan agar menjadi netral dan dapat diterima oleh 

pengguna air. Rasa pada air minum dapat dideteksi 

dengan menggunakan indera penyerap. Dimana tujuan 

dari deteksi rasa pada air minum adalah untuk mengetahui 

kelainan rasa air dari standar normal yang dimiliki oleh 

air, yaitu netral. 

 

2.1.2. Persyaratan kimiawi 

Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan 

kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Beberapa 

persyaratan kimia antara lain adalah: pH yang 

diperbolehkan berkisar antara 6,5–9,0, total solid, zat 

organik, CO2 agresif, kesadahan, kalsium (Ca), besi (Fe), 

mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), chloride (Cl), 

nitrit, flourida (F), serta logam berat. 

2.1.3. Persyaratan Bakteriologis 

a. Bakteri 

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang 

penting pada penanganan air. Bakteri adalah jasad renik 

yang sederhana, tidak berwarna, satu sel. Bakteri 

berkembangbiak dengan cara membelah diri, setiap 15–

30 menit pada lingkungan yang ideal. Bakteri dapat 

bertahan hidup dan berkembangbiak dengan cara 

memanfaatkan makanan terlarut dalam air. Bakteri 

tersebut berperan dalam dekomposisi unsur organik dan 

akan menstabilkan buangan organik. Bakteri yang 

mendapatkan perhatian di dalam air minum terutama 

adalah bakteri Escherichia coli yaitu koliform yang 

dijadikan indikator dalam penentuan kualitas air minum. 

b. Virus 

Virus adalah berupa makhluk yang bukan organisme 

sempurna, antara benda hidup dan tidak hidup, berukuran 

sangat kecil antara 20–100 nm atau sebesar 1/50 kali 

ukuran bakteri. Perhatian utama virus pada air minum 

adalah terhadap kesehatan masyarakat, karena walaupun 

hanya 1 virus mampu menginfeksi dan menyebabkan 

penyakit. Virus berada dalam air bersama tinja yang 

terinfeksi, sehingga menjadi sumber infeksi. 

 

3. Pasir Sebagai Media Penyaringan 

Penyaringan atau filtrasi adalah proses pemisahan 

komponen padatan yang terkandung di dalam air dengan 

melewatkannya melalui media yang berpori atau bahan 

berpori lainnya untuk memisahkan padatan dalam air 

tersebut baik yang berupa suspensi maupun koloid. Selain 

itu, penyaringan juga dapat mengurangi kandungan 

bakteri, bau, rasa, mangan, dan besi. Menurut Baker 

(1948), catatan tertulis paling awal tentang pengolahan 

air, sekitar tahun 4000 SM, menyebutkan filtrasi air 

melalui pasir dan kerikil. Walaupun sejumlah modifikasi 

telah dibuat dengan cara yang aplikasi, filtrasi tetap 

menjadi salah satu teknologi mendasar terkait dengan 

pengolahan air. Digunakannya media filter atau saringan 

karena merupakan alat filtrasi atau penyaring yang 

memisahkan campuran solida likuida dengan media 

porous atau material porous lainnya guna memisahkan 

sebanyak mungkin padatan tersuspensi yang paling halus. 

Dan penyaringan ini merupakan proses pemisahan antara 

padatan atau koloid dengan cairan, dimana prosesnya bisa 

dijadikan sebagai proses awal (primary treatment). 

Menurut Tjokrokusumo (1998), pada pengolahan air baku 

dimana proses koagulasi tidak perlu dilakukan, maka air 

baku langsung dapat disaring dengan saringan jenis apa 

saja termasuk pasir kasar. Karena saringan kasar mampu 

menahan material tersuspensi dengan penetrasi partikel 

yang cukup dalam, maka saringan kasar mampu 

menyimpan lumpur dengan kapasitas tinggi. Karakteristik 

filtrasi dinyatakan dalam kecepatan hasil filtrat. 

Masingmasing dipilih berdasarkan pertimbangan teknik 

dan ekonomi dengan sasaran utamanya, yakni 

menghasilkan filtrat yang murah dengan kualitas yang 

tetap tinggi. 

 

2.1.4. Saringan Pasir Lambat 

Untuk teknologi penyaringan air bersih ini akan 

menggunakan Slow carbon and Sand Filtration. Sesuai 
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dengan Standar Nasional Indonesia (2008), Slow carbon 

and Sand filter atau saringan pasir lambat adalah alat 

saringan yang menggunakan arang karbon dan pasir 

sebagai media penyaringan dengan ukuran butiran sangat 

kecil, namun mempunyai kandungan kuarsa dan porositas 

yang tinggi. Proses penyaringan berlangsung secara 

gravitasi, sangat lambat, dan simultan pada seluruh 

permukaan media. Proses penyaringan merupakan 

kombinasi antara proses fisis (filtrasi, sedimentasi dan 

adsorbsi), proses biokimia dan proses biologis. Saringan 

pasir lambat lebih cocok mengolah air baku, yang 

mempunyai kekeruhan sedang sampai rendah, dan 

konsentrasi oksigen terlarut (dissolved oxygen) sedang 

sampai tinggi. Ukuran media pasir yang sangat kecil akan 

membentuk ukuran pori-pori antara butiran media juga 

sangat kecil. Meskipun ukuran pori-porinya sangat kecil, 

ternyata masih belum mampu menahan partikel koloid 

dan bakteri yang ada dalam air baku. Akan tetapi dengan 

aliran yang berkelok-kelok melalui pori-pori saringan dan 

juga lapisan kulit saringan, maka gradien kecepatan yang 

terjadi memberikan kesempatan pada partikel halus, 

untuk saling berkontak satu sama lain, dan membentuk 

gugusan yang lebih besar, yang dapat menahan partikel 

sampai pada kedalaman tertentu, dan menghasilkan filtrat 

yang memenuhi persyaratan kualitas air minum. Sejalan 

dengan proses penyaringan, bahan pencemar dalam air 

baku akan bertumpuk dan menebal di atas permukaan 

media pasir. Setelah melampaui periode waktu tertentu, 

tumpukan tersebut menyebabkan media pasir tidak dapat 

merembeskan air sebagai mana mestinya, dan bahkan 

menyebabkan debit effluent menjadi sangat kecil, dan air 

yang ada di dalam bak saringan mengalir melalui saluran 

pelimpah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa media 

pasir penyaring sudah mampat (clogging). Untuk 

memulihkan saringan yang mampat, pengelola harus 

segera mengangkat dan mencuci media pasir 

menggunakan alat pencuci pasir. Saringan pasir lambat 

akan beroperasi secara normal kembali, kurang lebih dua 

hari setelah melakukan pengangkatan atau pencucian 

media pasir.  

Aplikasi membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi 

untuk mengolah air limbah dapat diterima secara luas 

karena secara konsisten menghasilkan kualitas air 

buangan lebih baik dan mengembalikan komponen yang 

masih berharga untuk daur ulang maupun dijual 

Mikrofiltrasi adalah proses dengan driving force 

beda tekanan dimana koloid tersuspensi dan partikel 

dengan ukuran 0.1-20 µm dapat ditahan oleh membran 

mikropori. Mikrofiltrasi biasanya dioperasikan pada trans 

membrane pressure yang relative rendah (<50 psi atau 3,4 

bar atau 0,35 Mpa) dan fluks permeatnya sangat tinggi 

(10-4-10-2 m/s untuk membran tanpa fouling) (scott, 1995). 

Mikrofiltrasi merupakan membran dengan poros 

asimetrik, dengan ketebalan 10-150 µm. Dengan ukuran 

pori 0.05-10 µm, driving force yang diijinkan <2 bar 

(Mulder, 1996). 

 

2.1.5. Ultrafiltrasi  

Ultrafiltrasi adalah proses membran yang sifatnya 

berada diantara mikrofiltrasi dan nanofiltrasi. Ukuran pori 

membran yang digunakan berkisar antara 0,05 µm (pada 

sisi mikrofiltrasi) hingga 1 nm (pada sisi nanofiltrasi). 

Semua garam terlarut dan molekul yang lebih kecil akan 

melewati membran, sedangkan koloid, protein, 

kontaminan mikrobiologi, molekul organik berukuran 

besar akan tertahan. Ada dua produk dari ultrafiltrasi yaitu 

permeat, yang mengandung komponen yang kecil yang 

sanggup melewati membran, dan retentat yang 

mengandung endapan (Mulder, 1996). 

Pada pengolahan air bersih ultrafiltrasi merupakan 

sebuah membrane semipermeable yang digunakan untuk 

menyaring partikel seperti: Koloid, Turbidity, Suspended 

solid, bacteria maupun segala macam molekul yang 

berukuran antara 0.1-0.01mikron. Ultrafiltrasi atau UF 

merupakan suatu metode penyaringan yang banyak 

digunakan saat ini. Dimana membrane ini memisahkan 

antara partikel kecil dan sebagian zat terlarut dengan air. 

Ultrafiltrasi digunakan untuk menggantikan proses 

penyaringan konvensional seperti Clarifier. Dimana 

kelebihan dari menggunakan ultrafiltrasi adalah sistem 

yang digunakan tidak membutuhkan ruang yang cukup 

besar seperti pengendapan dengan menggunakan clarifier 

pada umumnya. Kelebihan lain yang cukup 

dipertimbangkan adalah peniadaan zat kimia pada saat 

menggunakan clarifier, seperti koagulan, floakulan, 

pembunuh bacteria dan pengontrol PH. Kapasitas dari 

ultrafiltrasi yang sekarang terdapat dipasaran adalah 

ultrafiltrasi yang mempunyai kapasitas 500liter sampai 

6000liter untuk 1 batang. 

Fungsi utama dari Membran UF adalah untuk 

menyaring Total Suspended Solid (TSS). Kemampuan 

membrane ultrafiltrasi dalam menyaring TSS dapat 

mencapai 99% jika di aplikasikan dengan benar untuk 

setiap desainnya 

Dibawah ini adalah karakteristik diameter pori pada 

ultrafiltrasi, microfiltrasi dan macrofiltrasi 
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Sumber : hifluxmembranes.com 

Sistem kerja dari Ultrafiltrasi /Ultrafiltration / 

UF0 .01Mikron sebagai berikut: 

Air masuk dengan tekanan rendah +/- 1.5 bar 

melalui lubang halus dengan diameter 0.5-2 mm. 

Ukuran pori filter 0.01-0.05 μm (sebagai pembanding 

sehelai rambut memiliki besar 50μm - jadi pori-pori 

dari UF ini 500 kali lebih besar) 

 Kontaminasi dengan ukuran yang lebih besar 

dari 0.05μm tertahan dan terbuang secara berkala 

pada saat dilakukan back flushing ataupun forward 

flushing.  

Keunggulan dari sistem UF ini adalah pori-pori yang 

memiliki nilai absolut dibandingkan dengan filter 

biasa. Filter UF memiliki ukuran sangat kecil 

dibandingkan dengan bakteri sehingga lebih steril 

dari filterisasi biasa. 

Prinsip Kerja Ultrafiltrasi / Ultrafiltration/UF 0.01 

Mikron : Ultrafiltrasi /Ultrafiltration adalah proses 

pemisahan molekul berdasarkan molekul terlarut. 

Membran Ultrafiltrasi/Ultrafiltra-tion dapat 

menyaring molekul berukuran kecil dan membuat 

molekul besar tertahan 

3. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan sosialisasi pengolahan air payau 

menjadi air bersih adalah dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

Alat pengolahan penyaringan air payau yang 

dirancang cukup sederhana agar masyarakat mudah 

dalam pengoperasiannya, yang terdiri dari: 

1. peralatan slow carbon dan sand filter 2 buah   

2. Ultrafilter seri 3 dengan diameter filter berbeda 

3. Tanki storage air baku payau 

4. Pompa 

5. Valve, dll 

Gambar peralatan dapat dilihat seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Rancangan Alat dan Proses Pengolahan 

Air Payau menjadi Air Bersih 

 

3.2. Tahapan Proses Pengolahan Air Payau  

menjadi Air Bersih 

Proses dilakukan secara kontinu, sehingga mampu 

mendapatkan kapasitas air bersih perhari cukup besar 

dengan tahapan proses sebagai berikut : 

1. Air payau disiapkan dalam tanki 

2. Di pompakan air payau secara perlahan yang 

diatur dengan on-off valve dialirkan kedalam 

carbon dan sand filter yang dipasang seri. 

Karbon berguna untuk menyerap bau, garam dan 

warna dari air payau, sedangkan pasir berfungsi 

untuk menghilangkan tingkat kekeruhan dan 

turbiditas dari air payau. 

3. Keluar dari carbon dan sand filter, air dialirkan 

kedalam ultrafilter yang dipasang seri dengan 

ukuran pori yang berbeda. Diharapkan dengan 

ultra filter semua impurities berupa logam berat, 

bau, warna, dll akan terserap dalam makrofilter. 

4. Air yang keluar dari ultrafilter sudah dapat di 

tampung dan digunakan sebagai air bersih yang 

dapat digunakan sebagi keperluan sehari-hari. 

 

3.2. Khalayak Sasaran 

Direncanakan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini berlangsung selama 12 minggu. Dengan 

satu hari pelatihan tentang desain alat pengolahan air 

bersih, guna dan fungsi dari masing-masing peralatan, 

kemudian dilanjutkan dengan merangkai dan konstruksi 

alat serta demontrasi alat pengolahan air payau menjadi 

air bersih. Nara sumber pelatihan adalah oleh staf Dosen 

Fakultas Teknik UNSRI. Peserta pelatihan adalah warga 

Desa Pulau Harapan Baru Banyuasin. 

 

3.3. Metode Kegiatan 

Secara umum, rencana kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini adalah sebagai berikut : 

1. Sosialisasi kepada warga Desa  Pulau Harapan 

Banyuasin tentang teknologi pengolahan air 

payau menjadi air bersih. 

AIR 

BERSIH AIR 

PAY

AU 

Slow 

Carbon & 

Sand 

Ultrafilter 

Seri 

Air  

bersih 
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2. Perancangan alat pengolahan air payau menjadi 

air bersih 

3. Membuat alat pengolahan air payau menjadi air 

bersih dan pemasangan alat di lokasi. 

4. Sosialisasi dan pelatihan teknik pengolahan air 

payau menjadi air bersih. 

5. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari sosialisasi adalah tersedianya 

peralatan untuk mengolah air payau menjadi air bersih 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Harapan 

Baru Banyuasin.  

Hasil analisa  produk air bersih keluaran dari alat tersebut 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.1. Kandungan TDS dan TSS pada sumber air 

baku, outlet SF dan outlet Ultra filtrasi. 

 Penyaringan lambat dengan media karbon & 

pasir  yang kemudian dilanjutkan dengan proses 

ultrafiltrasi seri (0,5-0,3-0,1 nm) kandungan TDS air 

payau dan TSS dapat diturunkan sampai 55,5% untuk 

TDS dan untuk TSS sebesar 66,7%. Menurut Permenkes 

No 32 tahun 2017 untuk air bersih besaran angka TDS 

adalah 1000 mg/l dan TSS diindikasikan oleh tingkat 

kekeruhan yaitu 5 sd 25 NTU.  

 

 
Gambar 4.2. Angka pH dan kandungan lemak pada 

sumber air baku, outlet SF dan outlet Ultra filtrasi. 

 Pada Permenkes no 32 tahun 2017 kandungan 

lemak tidak masuk, namun disini kita analisa 

pengurangan dengan metode tidak terlalu signifikan 

karena berkurangnya hanya sekitar 15%. Sedangkan 

standar pH pada air bersih adalah 6,5 -8,5 dan pH hasil 

proses yang di analisa pH nya adalah 6,5 sehingga produk 

air yang dihasilkan dengan proses penyaringan karbon & 

pasir serta ulrafiltrasi dapat digunakan oleh masyarakat 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

 

5. Kesimpulan dan saran 

Dari hasil pengabdian dan sosialisasi yang dilakukan 

disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian harus terus 

dilakukan agar masyarakat dapat memproduksi sendiri 

dengan peralatan yang sederhana dan mudah dioperasikan. 

Hasil analisa air bersih yang dihasilkan dengan proses 

penyaringan lambat karbon&pasir  dan ultrafiltrasi masuk 

dalam standar yang ditetapkan oleh Permenkes.  
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ABSTRAK: Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat telah dilakukan di daerah kelurahan Karang Anyar Kecamatan 

Gandus Kota Palembang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara melatih dan mendampingi masyakarat sekitar 

dalam mengolah limbah eceng gondok yang ada di sekitar kanal Suak Bujang TPKS menjadi Pupuk organik Cair. Dari 

kegiatan tersebut dapat dihasilkan 15 liter pupuk organik cair dari 10 kilogram limbah eceng gondok basah yang dicampir 

dengan 5 kilogram kotoran sapi, 5 liter air yang telah dicampurkan larutan biang Efektif Mikroorganisme (EM4) sebanyak 

200 ml. Di akhir kegiatan dilakukan demonstrasi uji netralitas pH pupuk dan pembagian pupuk organik cair kepada 

masyarakat sekitar kanal Suang Bujang  

 

Kata Kunci: Eceng Gondok, Pupuk Organik Cair, Pengabdian Masyarakat 

 

ABSTRACT: Community Service Activities has been done in Karang Anyar District Gandus Palembang City. This activity 

is done by training and assisting the surrounding community which located in Suak Bujang canal TPKS  in treating the 

water hyacinth waste into Liquid Organic Fertilizer. From these activities can be produced 15 liters of liquid organic 

fertilizer from 10 kilograms of wet hyacinth wastewater that is enclosed with 5 kilograms of cow dung, 5 liters of water 

that has been mixed with a solution of Efective Microorganism (EM4) as much as 200 ml. At the end of the activity 

conducted demonstration test neutrality pH fertilizer and distribute the liquid organic fertilizer to the community around 

Suang Bujang canal 

 

Keywords: Water Hyacinth, Liquid Organic Fertilizer, Community Service 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Eceng gondok  (Eichhornia crassipes) adalah salah 

satu jenis tumbuhan air mengapung. Selain dikenal 

dengan nama eceng gondok, di beberapa daerah 

di Indonesia, eceng gondok mempunyai nama lain seperti 

di daerah Palembang dikenal dengan nama Kelipuk, 

di Lampung dikenal dengan nama Ringgak, 

di Dayak dikenal dengan nama Ilung-ilung, 

di Manado dikenal dengan nama Tumpe. Eceng gondok 

memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga 

tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat 

merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan 

mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya.  

Tak luput dari pertumbuhan Eceng gondok yang 

cepat, ternyata sebaran eceng gondok juga merambah 

sampai Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau 

sebelumnya dikenal dengan nama Situs 

Karanganyar  yang terletak tepi utara Sungai Musi di 

kota Palembang, Sumatera Selatan. Di kawasan ini 

jaringan kanal, parit dan kolam juga ditumbuhi oleh 

Eceng Gondok, akibatnya pembagian aliran air dari 

Sungai menuju anak sungai Kedukan di Utara Situs yang 

memecah aliran Sungai Musi jadi terganggu. Padahal 

Kanal ini berguna sebagai pengatur debit sungai musi dan 

sarana irigasi untuk perkebunan dan pertanian masyarakat 

sekitar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Dayak
https://id.wikipedia.org/wiki/Manado
https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musi
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
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Gambar 1. Kondisi Kanal Suak Bujang yang dipenuhi 

Eceng Gondok  

Masyarakat yang berdomisili di sekitar kanal Suak 

Bujang Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Situs 

Karang Anyar Gandus   Palembang  terdiri  atas 20 KK 

dengan berbagai macam jenis pekerjaan. Pendidikan 

masyarakat jalur kanal ini rata-rata SD (sekolah dasar) 

dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan 

pekerjaan tidak tetap lainnya. Masyarakat yang tinggal di 

sekitar jalur kanal ini statusnya menumpang di lahan 

sekitar jalur Kanal Suak Bujang dengan mendirikan 

bangunan semi permanen. Selain itu masyarakat di area 

ini juga memiliki kesibukan dengan menangkap ikan dan 

berkebun ubi, jagung, dan cabe.  

 

Gambar 2. Kegiatan masyarakat sekitar Kanal Suak 

Bujang 

Oleh karena itu, pada program ini akan diberikan 

pelatihan dan pembimbingan untuk memanfaatkan eceng 

gondok sebagai pupuk kompos cair. Program ini bukan 

hanya berguna untuk mengurangi kuantitas eceng gondok 

yang menutupi jalur Kanal Suak Bujang tetapi juga 

diharapkan dengan adanya produksi pupuk kompos cair, 

akan menunjang upaya perkebunan mandiri yang mereka 

lakukan. Khalayak sasaran dalam program pengabdian ini 

adalah para bapak dan ibu  serta pemuda yang tinggal dan 

berdomisili di sekitar Jalur Kanal Suak Bujang yang 

jumlahnya kurang lebih 20 orang. 

Dasar Pelaksanaan Kegiatan 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Eceng 

gondok dapat dijadikan sebagai sumber bahan organik 

alternatif. Hasil penelitian yang dilakukan di India 

menunjukkan bahwa eceng gondok yang masih segar 

mengandung 95,5 % air; 3,5 % bahan organik; 0,04 % 

nitrogen; 1 % abu; 0,06 % fosfor sebagai P2O5 dan 0,20 % 

kalium sebagai K2O. Lebih lanjut dikemukakan pula 

bahwa percobaan analisis kimia tumbuhan eceng gondok 

atas dasar bahan kering menghasilkan 75,8 % bahan 

organik; 1,5 % nitrogen; dan 24,2 % abu. Analisis 

terhadap abu yang dilakukan menunjukkan 7.0 % fosfor 

sebagai P2O5; 28,7 % kalium sebagai K2O; 1,8 % natrium 

sebagai Na2O; 12,8 % kalsium sebagai CaO dan 21,0 % 

khlorida CCl5. 

Dengan kandungan bahan organik dan unsur hara 

yang tinggi tersebut eceng gondok dapat dijadikan 

sebagai alternatif sumber pupuk kompos. Pupuk kompos 

cair merupakan salah satu pupuk organik yang praktis dan 

sangat mudah pembuatannya. Kelebihan pupuk kompos 

cair daripada pupuk yang lain adalah mampu 

menyediakan hara secara cepat dan ramah terhadap 

lingkungan karena tidak merusak tanah walaupun 

digunakan sesering mungkin. 

Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik 

yang dibuat dari proses penguraian sisa-sisa tanaman dan 

hewan dengan bantuan organisme hidup. Bahan baku 

utama pembuatan pupuk kompos yaitu material organik 

dan organisme pengurai. Organisme pengurai yang 

digunakan bisa berupa mikroorganisme ataupun 

makroorganisme. 

Teknologi pengomposan dikembangkan dari proses 

penguraian material organik yang terjadi secara alami 

sebagaimana yang terjadi pada humus sehingga 

pengomposan yang dikelola manusia bisa dilakukan 

dalam tempo yang lebih singkat. Pupuk kompos dapat 

dibuat dengan cara yang mudah dan teknologinya 

sederhana. Pembuatan pupuk kompos dapat dilakukan 

oleh semua orang dalam skala besar untuk skala pertanian 

maupun skala kecil yaitu sekadar keperluan pekarangan. 

Peranan pupuk kompos selain berperan untuk 

menyediakan nutrisi bagi tanaman, juga dapat 

memperbaiki struktur fisik, kimia dan biologi tanah. 

Kompos berperan dalam peningkatan kemampuan tanah 

untuk menyimpan air sebagai cadangan di saat 
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kekeringan. Selain itu kompos juga dapat membuat tanah 

menjadi gembur sehingga cocok sebagai media tumbuh 

akar tanaman. Kompos dapat digunakan sebagai perekat 

pada tanah tipe pasir sehingga tanah menjadi lebih solid. 

Kompos berfungsi sebagai penggembur tanah liat agar 

tidak terlalu padat. 

Ditinjau dari sifat kimia, pupuk kompos bisa 

meningkatkan kapasitas tukar kation dalam tanah yang 

berfungsi melepaskan unsur-unsur penting agar bisa 

diserap dengan mudah oleh tanaman. 

Ditinjau secara biologi, pupuk kompos merupakan 

media yang baik bagi organisme tanah untuk berkembang 

biak sehingga dengan adanya aktivitas mikroorganisme 

dan satwa tanah akan memperkaya tanah dengan zat hara 

penting bagi tanaman. Beberapa ciri-ciri umum pupuk 

kompos yang baik adalah sebagai berikut: (1) Tidak 

berbau busuk, memiliki bau yang sama dengan tanah, (2) 

Warna coklat kehitaman, berbentuk butiran gembur 

seperti tanah, (3) Jika dimasukkan ke dalam air 

seluruhnya tenggelam, dan air tetap jernih tidak berubah 

warna, (4) Jika diaplikasikan pada tanah tidak memicu 

tumbuhnya gulma. 

Proses penguraian material organik oleh 

mikroorganisme dan satwa tanah berjalan dengan reaksi 

aerob dan anaerob silih berganti. Pada proses aerob, 

proses pengomposan yang terjadi tidak menimbulkan bau 

busuk dan akan melepaskan energi dalam bentuk panas. 

Pelepasan energi mengakibatkan kenaikan suhu yang 

tepat sangat menguntungkan bagi lingkungan mikroba 

aerob. Suhu proses pengomposan dipayakan tidak 

melebihi 65oC karena apabila panas melebihi 65oC maka 

akan menyebabkan kebanyakan mikroba akan mati dan 

proses pengomposan berjalan lambat bahkan bisa terjadi 

pembusukan. Penurunan suhu pengomposan dilakukan 

dengan cara diaduk atau dibalik. 

Pada kenyataannya jalur kanal Suak Bujang 

ditumbuhi eceng gondok yang pertumbuhannya sangat 

pesat. Keberadaan eceng gondok yang sangat melimpah 

ini merugikan perikanan setempat karena mengurangi 

jumlah oksigen terlarut sehingga banyak ikan yang mati. 

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan 

eceng gondok supaya mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi antara lain untuk pakan ternak namun pemanfaatan 

eceng gondok untuk pakan ternak kurang efektif karena 

memiliki banyak kelemahan antara lain kadar airnya 

masih sangat tinggi dan proteinnya sulit dicerna sehingga 

perlu dilakukan upaya pemanfaatan potensi lain yaitu 

sebagai sumber pupuk kompos cair.  

Pengabdian masyarakat ini menitikberatkan pada 

bagaimana teknologi yang mudah, murah dan tepat guna 

dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengolah eceng 

gondok menjadi produk yang mempunyai daya guna yang 

lebih tinggi. Produk yang disasar pada pengabdian ini 

adalah dengan menjadikan enceng gondok sebagai pupuk 

kompos cair sehingga mendukung kebutuhan pupuk 

nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat yaitu presentasi yang meliputi.  

 

Kegiatan Tahap 1: Sosialisasi pengolahan eceng 

gondok menjadi pupuk kompos cair 

 

Tahapan pertama kegiatan pengabdian dimulai dengan 

sosialisasi ke peserta tentang pupuk cair yaitu manfaat dan 

cara pembuatannya. Pada sesi materi, narasumber 

menyampaikan tentang pentingnya pelestarian 

lingkungan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari banyak 

dijumpai bahan-bahan yang dipandang sebagai gulma dan 

juga dipandang sebagai limbah yang salah satunya timbul 

karena adanya pengembangan teknologi. Bahan-bahan 

tersebut dipandang sebagai bahan yang berpotensi 

mengganggu kesetimbangan alam yang pada akhirnya 

mengganggu kelestarian lingkungan. Sebagai manusia 

yang dikaruniai akal budi seyogyanya memikirkan solusi 

atas permasalahan ini. Dewasa ini para peneliti mencoba 

untuk mengembangkan teknologi yang ramah 

lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

mengelola limbah dan gulma agar dapat menjadi bahan 

yang berdaya guna melalui program recycle, reuse, 

reduce. 

Bahan alam berupa tumbuhan yang dianggap gulma 

sekarang ini juga makin marak dimanfaatkan untuk bahan 

kerajinan, salah satunya adalah bahan eceng gondok. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelusuran 

literature ternyata eceng gondok juga memiliki 

kandungan nutrisi yang tinggi dan sangat berpotensi 

untuk dijadikan bahan pupuk organik cair. Narasumber 

juga menyampaikan beberapa pengalaman dalam 

membuat pupuk organik, diantaranya adalah pembuatan 

pupuk organik padat (bokashi). Beberapa hal mengenai 

tips serta teknis pembuatan dan penggunaan pupuk baik 

dalam bentuk padat maupun cair juga dipaparkan oleh 

narasumber. 

 

Kegiatan Tahap 2: Praktik pembuatan pupuk cair dari 

bahan eceng gondok 

Kegiatan tahap kedua dimulai dengan membuat 

komposter dari drum plastik, pipa PVC, dan rangka Besi  
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Gambar 3. Pembuatan Komposter dari Drum Plastik  

 

Prosedur kerja Pembuatan Kompos  

 

Proses anaerob reaksi berlangsung dalam beberapa 

tahap. Pada tahap pertama, terjadi penguraian bahan 

organik dilakukan oleh bakteri fakultatif menjadi asam 

lemak. Kemudian tahap kedua, asam lemak diubah oleh 

kelompok mikroba lain menjadi amoniak, metan, 

karbondioksida dan hidrogen. 

Proses pembuatan pupuk kompos cair adalah 

sebagai berikut: 

1. Siapkan bahan-bahan berikut: 5 kilo kotoran 

sapi, setengah karung dedak, 10 kg eceng 

gondok, 100 gram gula merah, 50 ml 

bioaktivator (EM4), air bersih secukupnya. 

2. Siapkan tong plastik kedap udara ukuran 50 liter 

sebagai media pembuatan pupuk, satu meter 

selang aerotor transparan (diameter kira-kira 0,5 

cm), botol plastik bekas aqua ukuran 1 liter. 

Lubangi tutup tong seukuran selang aerotor. 

3. Potong atau rajang eceng gondok masukkan 

kedalam tong dan tambahkan air, komposisinya: 

2 bagian eceng gondok, 1 bagian air. Kemudian 

aduk¬aduk hingga merata. 

4. Larutkan bioaktivator seperti EM4 dan gula 

merah 5 liter air aduk hingga merata. Kemudian 

tambahkan larutan tersebut ke dalam tong yang 

berisi bahan baku pupuk. 

5. Tutup tong dengan rapat, lalu masukan selang 

lewat tutup tong yang telah diberi lubang. 

Rekatkan tempat selang masuk sehingga tidak 

ada celah udara. Biarkan ujung selang yang lain 

masuk kedalam botol yang telah diberi air. 

6. Pastikan benar-benar rapat, karena reaksinya 

akan berlangsung secara anaerob. Fungsi selang 

adalah untuk menyetabilkan suhu adonan 

dengan membuang gas yang dihasilkan tanpa 

harus ada udara dari luar masuk ke dalam tong. 

7. Tunggu hingga 7-10 hari. Untuk mengecek 

tingkat kematangan, buka penutup tong cium 

bau adonan. Apabila wanginya seperti wangi 

tape, adonan sudah matang. 

8. Pisahkan antara cairan dengan ampasnya dengan 

cara menyaringnya. Gunakan saringan kain. 

Ampas adonan bisa digunakan sebagai pupuk 

organik padat. 

9. Masukkan cairan yang telah melewati 

penyaringan pada botol plastik atau kaca, tutup 

rapat. Pupuk organik cair telah jadi dan siap 

digunakan. Apabila dikemas baik, pupuk bisa 

digunakan sampai 6 bulan. 

Proses Kegiatan 

 

A. Sosialisasi dan Pelatihan   

 

Kegiatan Sosialiasi dilakukan pada tanggal 22 

Oktober 2017 berlokasi di samping rumah warga yang 

bernama Pak Zabur dan bu Meli. Dibantu oleh anak beliau 

dan beberapa warga sekitar mengumpulkan eceng gondok 

sebanyak 10 kilogram.  

 

 
  

Gambar 4. Pembersihan eceng Gondok  

 

Selanjutnya Eceng gondok tersebut dibersihkan dan 

dipotong potong berukuran 2-3 cm. Setelah itu dicampur 
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dengan kotoran sapi 5 liter dan kemudian ditambahkan air 

5 liter yang telah dicampur dengan latutan EM4 sebanyak 

200 ml.  

 

 
 

Gambar 5. Eceng Gondok yang dicampur Kotoran Sapi  

 

Setalah itu campuran eceng gondok kotoran sapi dan 

larutan EM4 dimasukkan dalam drum komposter  

 

 
 

Gambar 6. Campuran yang telah dimasukkan dalam 

Komposter 

 

Setelah itu ditutup rapat dan didiamkan selama 7 hari. 

Pada masa fermentasi 4 hari tong dibuka dan campuran 

diaduk sedikit untuk mengeluarkan gas gas yang 

terperangkap dalam campuran pupuk cair. 

 

B. Pendampingan Kegiatan  

 

Setelah 10 Hari warga di sekitar kanal Suak Bujang 

diundang untuik hadir dalam Pendampingan Pembuatan 

Pupuk Cair sekaligus membagikan Hasil Pupuk cair yang 

telah dibuat oleh warga sebelumnya. Kegiatan ini 

berlangsung pada tanggal 5 Nopember 2017 pukul 11.00 

wib bertempat di rumah pak Zabur dan Bu Meli yang ada 

di Pinggir Kanal Suak Bujang dimana Komposter tersebut 

ditempatkan.  

 

 
 

Gambar 7. Persiapan Acara Pendampingan  

 

Antusiasme warga yang datang cukup tinggi ada 

sekitar 25 warga yang datang ke kegiatan ini. 

 

 
 

Gambar 8. Warga berdatangan ke lokasi pendampingan  

 

Saat pupuk cair yang sudah jadi dikeluarkan dari 

komposter sudah disiapkan botol otol plastik sebagai 

kemasannya. Dari komposter dihasilkan sekitar 15 liter 

kompos cair dan dimasukkan dalam botol plastik tersebut. 

Setelah itu acara dilanjutkan dengan diskusi dan 

tanya jawab seputar kualitas pupuk kompos Warga sekitar 

ada yang bertanya tentang Standar mutu pupuk organik 

cair. 

Berdasarkan hasil pembahasan para pakar lingkup 

Puslitbangtanak, Direktorat Pupuk dan Pestisida, IPB 

jurusan tanah, Depperindag, serta Asosiasi Pengusaha 

Pupuk dan Pengguna pada tahun 2006 yang dapat 

diperlihatkan secara langsung pada warga pada waktu itu 

adalah uji pH, maka penelito membawa kertas indikator 

pH dan memperlihatkan perbadingan pH air jeruk dan pH 
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pupuk cair. pH pupuk cair yang didapatkan dari 

fermentasi ini tergolong netral yaitu 6,5  

 

 
 

Gambar 9. Uji pH pupuk organik cair 

 

Di akhir acara pendampingan ada pembagian pupuk 

cair kepada warga dan dilanjutkan dengan foto bersama  

 

 
 

Gambar 10. Pembagian Pupuk Cair untuk warga 

 

 

 
 

Gambar 11. Foto Bersama Dosen, Mahasiswa, dan Warga  

 

 

KESIMPULAN 

 

Pelatihan dan pendampingan ini perlu ditindak lanjuti 

untuk tahapan tahun berikutnya untuk lebih 

menyempurnakan dengan merambah kegiatan pemasaran 

pupuk cair yang bernilai jual. Pemberian motivasi perlu 

mendapat porsi lebih untuk membangkitkan semangat 

berkembang pada masyarakat karang anyar gandus 

palembang  
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Ucapan Terima Kasih kepada Pihak Kelurahan 

Karang Anyar yang telah memberikan izin 
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terima kasih pada rekan dosen dan adik adik mahasiswa 

yang telah membantu kegiatan ini.  
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ABSTRAK: Teknologi infrared burner telah digunakan oleh industri dan rumah tangga untuk bermacam-macam 

keperluan proses pengeringan dan pembakaran. Teknologi ini diteliti untuk memenuhi kebutuhan industri kecil menengah 

kerupuk kemplang yang masih memakai alat pemanggang tradisional dan kapasitas produksi alat pemanggang perjam 

masih rendah. Penelitian ini memakai bahan bakar gas dengan delapan infrared burner dan proses pemanggangan produk 

secara kontinyu. Dimensi alat pemanggang 150 cm x 32 cm x 80 cm dengan kapasitas produksi 2.000 kemplang panggang 

per jam dengan kualitas baik dan digerakkan oleh sebuah motor listrik dengan daya sebesar 60 W. Temperatur infrared 

burner rata-rata adalah 308 oC, temperatur ruang pembakaran rata-rata adalah 273 oC, dan temperatur ruang pengering 

awal rata-rata adalah 42 oC. 

 

Kata Kunci: Gas, infrared burner, kerupuk kemplang, kontinyu, motor listrik. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu program Desa Binaan Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya adalah Desa Ulak Kerbau Baru. 

Desa ini merupakan salah satu desa yang ada di  

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. Landasan filosofis desa binaan adalah 

memberikan ruang sekaligus menciptakan peluang bagi 

terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa tersebut. 

Program ini tidak hanya tertuju dalam paradigma 

pembangunan ekonomi tetapi mengembangkan semua 

bidang yang dinilai berpotensi berdasarkan analisis 

kebutuhan atau need assesment. Sebagai salah satu unit 

yang berpengalaman dalam menerapkan teknologi dan 

sistem pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu 

memberi nilai tambah terhadap produk-produk yang 

dihasilkan oleh masyarakat desa binaan. Sebagaimana 

(Ornek and Danyal, 2015), (Bujor and Avasilcai, 2016) 

telah mengemukakan peran teknologi dan kreativitas 

dalam mendukung usaha sangat besar. 

Kerupuk kemplang adalah produk unggulan desa ini, 

akan tetapi memiliki kendala saat musim hujan tiba 

dikarenakan tidak bisa menjemur kerupuk kemplang di 

sinar matahari langsung. Sebaiknya, proses pengeringan 

kerupuk kemplang memakai teknologi, seperti yang telah 

dirancang memanfaatkan kolektor surya berlubang 

(Bizzy, 2013), (Bizzy et al., 2014), (Bizzy et al., 2015). 

Demikian pula, proses pemanggangan kemplang masih 

dipanggang satu persatu dengan bahan bakar dari arang 

kayu dan tempurung kelapa secara tradisional akan tetapi 

kapasitas produksi kemplang panggang persatuan waktu 

masih rendah, yaitu 1.000 kemplang per 8 jam per orang. 

Teknologi infrared burner atau pembakar infra merah 

berbahan bakar gas adalah salah satu solusi untuk 

meningkatkan produksi kemplang panggang secara 

kontinyu dan produk yang dihasilkan berkualitas baik dan 

bersih. Keuntungan teknologi ini dibandingkan dengan 

tradisional adalah mampu mengurangi waktu 

pemanggangan, pembakaran yang merata, kapasitas 

kemplang panggang per satuan waktu lebih besar, tidak 

adanya migrasi zat terlarut dalam bahan makanan, serba 

guna, sederhana, kompak, dan hemat energi. Selain dapat 

dipakai untuk keperluan industri besar juga dapat 

dimanfaatkan untuk usaha kecil menengah dan rumah 

tangga. 

Menurut (Leonardi et al., 2002) bahwa efisiensi 

radiasi yang tinggi merupakan salah satu kreteria unjuk 

kerja burner atau pembakar yang baik. Parameter- 

parameter yang perlu diperhatikan terdiri dari laju aliran 

gas dan porositas pembakar yang digunakan. Sedangkan, 

penelitian terhadap rasio udara lebih terhadap emisi yang 

dihasilkan oleh pembakar adalah semakin naik rasio udara 

lebih semakin turun emisi yang dihasilkannya 

(Keramiotis et al., 2015). Demikian pula, telah diteliti 

pembakar berpori yang berbeda, yaitu keramik retikulasi 
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dan keramik serat. Hasil penelitiannya adalah kenaikan 

efisiensi pembakar meningkat tajam dengan 

meningkatnya konsentrasi oksigen dalam udara 

pembakaran (Qiu. K dan Hayden A.C.S., 2009). 

Sedangkan, penelitian pembakar yang penutupnya berupa 

kawat kasa, keramik, dan busa SiC telah dilakukan pada 

temperatur ambien 30 oC dengan porositas yang berbeda-

beda. Hasil penelitian menunjukan adanya korelasi antara 

rasio ekivalen dan penurunan emisi (Muthukumar P. dan 

Shyamkumar, P.I., 2013). 

Selain itu, penelitian pembakar berbahan partikel 

AL2O3 dari sisa-sisa penggerindaan telah menghasilkan 

kenaikan temperatur permukaan pembakar dengan 

adanya pertambahan laju masukan panas spesifik yang 

diberikan. Kurva yang dihasilkan berupa garis lurus untuk 

batasan stabil tinggi dan rendah (Herrera et al., 2015).  

Pemanfaatan pembakar infrared burner untuk 

pemanggang kerupuk kemplang dimungkinkan dilakukan 

secara kontinyu dengan hasil yang bersih tanpa adanya 

kekhawatiran migrasi zat terlarut dalam bahan kerupuk 

kemplang tersebut. Telah di desain dan diteliti alat  

pembakar infra merah untuk pemanggang kemplang bagi 

usaha kecil menengah berbahan bakar gas LPG. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Eksprimental dan Prosedur Uji 

 

Peralatan pemanggang kemplang tipe kontinyu 

memakai teknologi infra merah berbahan bakar gas LPG 

ditunjukan pada gambar 1 dan skema cara kerja pada 

gambar 2.  

 

Gambar 1. Peralatan pemanggang kemplang tipe kontinyu 

memakai infrared burner berbahan bakar gas. 

 

Sebuah motor listrik digunakan untuk menggerakan 

screen conveyor pada peralatan pemanggang kemplang 

ini dengan putaran rendah disesuaikan dengan kebutuhan 

prosesnya secara kontinyu. Infrared yang digunakan 

sebanyak 8 (delapan) unit. Kemplang yang ingin 

dipanggang diletakan di atas screen conveyor melalui sisi 

masuk ruang pembakaran bergerak ke sisi ke luar ruang 

pembakaran. Selama proses pembakaran menggunakan 

radiasi dari hasil infrared burner. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2. Skema cara kerja peralatan pemanggang 

kemplang memakai infrared burner berbahan bakar gas. 

 

Persamaan Matematis 

 

Balans energi sistem di ruang pembakaran kemplang 

dirumuskan sebagai energi yang diberikan kepada sistem 

sama dengan energi yang dikeluarkan dari sistem. Energi 

yang diberikan kepada sistem berupa suplai bahan bakar 

gas LPG ke ruang bakarq, energi yang di keluarkan dari 

sistem adalah energi yang diterima untuk proses 

memanggang kemplang ditambah rugi-rugi energi: 

 

𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑜𝑢𝑡                                  (1) 

 

𝑄𝑏𝑏 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑟                                (2) 

 

𝑄𝑏𝑏 = kebutuhan bahan bakar (J/s) 

𝑄𝑠   = energi yang diterima untuk proses (J/s) 

𝑄𝑟   = rugi-rugi energi (J/s) 

 

Proses pemanggangan kemplang mengalami peristiwa 

perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. 

Persamaan perpindahan kalor konduksi dirumuskan: 

 

𝑞𝑘 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                 (3) 

 

Persamaan perpindahan kalor konveksi dirumuskan: 

 

𝑞𝑐 = ℎ𝑐𝐴(∆𝑇)                                (4) 

 

Perpindahan kalor radiasi dirumuskan: 

 

𝑞𝑟 = ℎ𝑟𝐴(∆𝑇)                                (5) 

𝑘 = konduktivitas termal bahan (W/m.K) 

𝐴 = luas permukaan perpindahan kalor (m2) 

𝑑𝑇/𝑑𝑥 = gradien temperatur arah x (K/m) 

GAS LPG

RUANG PEMANGGANG

MASUK KE LUAR

RUANG PENGERING PRODUK

INFRARED BURNER
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ℎ𝑐 = koefisien perpindahan kalor konveksi (W/m2.K) 

ℎ𝑟 = koefisien perpindahan kalor radiasi (W/m2.K) 

∆𝑇 = gradien temperatur (K) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Potensi Desa Ulak Kerbau Baru 

 

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi 

Sumatera Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

adalah 66,75 dan nilai IPM ini cukup tinggi (BPS, 2016). 

Sedangkan,jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan 

masih cukup tinggi sehingga diperlukan upaya seluruh 

stakeholder yang ada di provinsi ini untuk memberikan 

perhatian dan bantuannya untuk mengurangi kemiskinan. 

Salah satu adalah menciptakan lapangan kerja dengan 

memanfaatkan potensi desa sehingga pertumbuhan 

ekonomi perdesaan semakin tahun semakin baik sehingga 

dapat mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, para 

entrepreneur di pedesaan perlu ditingkatkan kualitasnya, 

perlu dukungan teori dan aplikasi langsung dari para 

entrepreneur yang berpengalaman.  Kenyataannya, 

dibutuhkan para entrepreneur- entrepreneur muda baik di 

kota dan di desa (Christina et al.,2015), (Manero dan 

Egido, 2014), khsususnya dididik sejak awal di kampus-

kampus perguruan tinggi maupun  di sekolah-sekolah 

menengah dan kejuruan untuk menggantikan peran orang-

orang tua di desa-desa. 

Desa Ulak Kerbau Baru berada tidak jauh dari kampus 

Universitas Sriwijaya Indralaya dengan jarak  17 km. 

Program rintisan Desa Binaan di desa ini telah 

dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, yaitu 

sosialisasi, survei lapangan, pemetaan permasalahan dan 

potensi, Fokus Group Discussion atau FGD, dan 

peresmian program Desa Binaan. Desa Ulak Kerbau Baru 

memiliki jumlah penduduk 1.523 jiwa di tahun 2011 

terdiri dari laki-laki berjumlah 744 jiwa dan perempuan 

berjumlah 779 jiwa. Penduduk desa ini memeluk agama 

Islam dan adat istiadat mengikuti asal penduduk yaitu 

pegagan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pegagan 

dengan adat pernikahan mengikuti adat asli Tanjung Raja. 

Kehidupan masyarakatnya cukup baik dengan bimbingan 

dari pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.  

Salah satu potensi sumber daya alam desa ini adalah 

sungai dan laut yang memiliki beraneka ragam jenis ikan. 

Ikan merupakan salah satu bahan dasar pembuat kerupuk 

kemplang. Selanjutnya, daging ikan  dicampur dengan 

sagu, garam, dan air. Bahan-bahan ini diolah menjadi 

kerupuk kemplang. Demikian pula, sumber daya manusia 

di desa ini memiliki kemampuan entrepreneur yang 

cukup baik, dengan melihat peluang adanya permintaan 

pasar yang cukup besar. Kerupuk kemplang ini dijual 

untuk kebutuhan lokal hingga ke kota-kota lainnya. 

Faktor pendukung lainnya, Desa Ulak Kerbau berada 

dipinggir jalan negara yang dilalui oleh kendaraan lintas 

provinsi sehingga memudahkan penjualan kerupuk 

kemplang ke kota-kota tersebut. Kelemahannya adalah 

bila permintaan kerupuk kemplang sangat banyak dari 

konsumen atau para pedagang dalam waktu yang 

bersamaan. Para pengusaha kerupuk kemplang tidak 

mampu memenuhi permintaan secara cepat dikarenakan 

masih memanggang kemplang satu persatu dengan nyala 

arang kayu atau kelapa. Pemanggangan kemplang satu 

persatu ini sangat lambat sehingga produksi kemplang 

panggang tidak bisa ditingkatkan lebih besar dalam waktu 

yang singkat. 

 

Alat Pemanggang Tipe Kontinyu 

 

Teknologi alat pemanggang kemplang tipe kontinyu 

ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kerupuk 

kemplang. Teknologi yang dikembangkan ini memiliki 

dimensi 150 cm x 32 cm x 80 cm dan kemampuan 

memproduksi sebesar 2.000 kemplang panggang per jam. 

Memiliki 8 (delapan) infrared burner berbahan bakar gas 

LPG. Pemakaian infrared burner bertujuan untuk 

menghemat penggunaan gas LPG dikarenakan nyala api 

diubah menjadi bara atau radiasi yang memancarkan 

panas secara merata ke seluruh ruang pembakaran. 

Kemplang mentah atau belum dipanggang diletakan di 

atas screen conveyor (gambar 1) yang bergerak secara 

kontinyu dengan bantuan sebuah motor listrik dengan 

daya sebesar 60 W. 

Analisis telah dilakukan terhadap alat pemanggang 

tipe kontinyu ini berdasarkan data pengujian. Berikut 

dijelaskan hasil analisis yang dicapai. 

Kerugian kalor masih cukup besar, terutama pada 

bagian tutup ruang pembakaran. Kerugian kalor ini dapat 

mencapai 40% dari total energi yang digunakan dan 

efisien termal peralatan adalah 60%. Pengujian selama 2 

(dua) jam didapat beda temperatur rata-rata antara 

permukaan dinding penutup ruang bakar dan udara 

atmosfir sebesar 42 oC. Temperatur radiasi infrared 

burner rata-rata adalah 308 oC dan temperatur ruang 

pembakaran rata-rata adalah 273 oC. Untuk itu, kerugian 

kalor ini masih dapat dimanfaatkan dengan meletakan 

kemplang yang belum kering di atas penutup ruang 

pembakaran sebelum dipanggang di ruang pembakaran. 

Rata-rata pemakaian bahan bakar gas LPG adalah 1 kg per 

jam. 

Selanjutnya, dibutuhkan peralatan penjepit yang 

terbuat dari kawat kasa berbahan stainless steel untuk 

menjepit kemplang yang akan dipanggang. Penjepit ini 

dibutuhkan agar kemplang panggang yang dihasilkan 

tidak melengkung tetapi tetap datar. Faktor-faktor lain 
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yang mempengarui kualitas kemplang panggang adalah 

bahan baku (rasio ikan dan tepung,), kadar air, dan 

ketebalan. Faktor-faktor ini juga mempengaruhi proses 

pemanggangan. 

 

KESIMPULAN 

 

Teknologi infrared burner berbahan bakar gas LPG 

ini merupakan sebuah solusi alternatif bagi usaha mikro 

kecil menengah kerupuk kemplang untuk memanggang 

kemplang dengan kapasitas yang lebih besar per jamnya 

secara kontinyu dibandingkan dipanggang satu per satu. 

Berikut hasil pengujian pemanggangan kemplang 

menggunakan peralatan teknologi pemanggang tipe 

kontinyu dengan infrared burner berbahan bakar gas: 

1. Teknologi infrared burner yang dipakai adalah ramah 

lingkungan dan aman digunakan untuk memanggang 

kemplang. 

2. Peralatan pemanggang kemplang tipe kontinyu ini 

mampu berproduksi sebesar 2.000 kemplang 

panggang per jam dengan pemakaian bahan bakar gas 

LPG sebesar 1 kg per jam. 

3. Konstruksi peralatan pemanggang kemplang ini 

sederhana dan mudah dalam pembuatannya dengan 

memakai bahan-bahan yang tersedia di pasar lokal. 

4. Temperatur infrared burner dan ruang pembakaran 

rata-rata adalah 308 oC dan 273 oC. 

5. Pemanfaatan kalor yang hilang ke atmosfir untuk 

pengeringan awal kemplang panggang adalah upaya 

meningkatkan kualitas kemplang panggang yang 

bersih dan renyah. 
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ABSTRAK: Linux merupakan salah satu dari sedikit pilihan sistem operasi komputer yang opensource (bebas 

menggunakan dan memodifikasinya), murah dan berlisensi gratis. Linux mengambil kendali infrastruktur 

perangkat keras ketika pertama kali sistem tersebut dijalankan. Selain itu Linux mendukung berbagai platform 

hardware dari mulai PC berbasiskan Intel, Macintosh, Amiga, Silicon Graphics, Digital Alpha, sampai dengan 

perangkat mini computer seperti PDA dan pocket PC. Dengan telah ditandatanginya Memorandum of 

Understanding (MoU) tentang penerapan penggunaan piranti lunak legal oleh Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, Sofyan Djalil dan CEO Microsoft Indonesia, Tony Chen, pada tanggal 13 

Januari 2006 di Jakarta, berarti menggunakan windows bajakan merupakan suatu pelanggaran Hak atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI). Seperti diketahui bersama, penggunaan windows yang legal memerlukan biaya 

lisensi yang cukup mahal. Sebagai salah satu sekolah swasta yang sedang berkembang, belum memiliki cukup 

dana untuk membayar lisensi penggunaan windows yang selama ini mereka gunakan. Kehadiran LINUX 

sebagai sistem operasi komputer yang opensource (bebas menggunakan dan memodifikasinya), murah dan 

berlisensi gratis sangat mereka butuhkan. Di sisi lain, sumber daya manusia di SMK tersebut belum mengenal 

LINUX, karenanya sosialisasi LINUX sebagai sistem operasi komputer pengganti windows sangat diperlukan 

di SMU ini. Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan mengenalkan LINUX kepada para guru dan 

siswa.  Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 yang berlokasi di SMK 

Muhammadiyah Sukaraja, OKUT dengan memperagakan kepada para peserta tentang bagaimana menginstall 

dan mengoperasikan LINUX, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya sendiri 

dan terakhir dilakukan tes apakah mereka sudah bisa mengoperasikan LINUX dengan benar. Melalui kegiatan 

ini, sangat diharapkan para peserta dapat menginstall dan mengoperasikan LINUX serta menerapkannya pada 

kegiatan di sekolah mereka.  

 

Kata Kunci : install, LINUX, opensource 

 

PENDAHULUAN 

 

Sampai sekarang ini, lebih dari 90% 

pengguna komputer di Indonesia, baik lembaga 

pemerintah, swasta maupun institusi pendidikan 

seperti perguruan tinggi dan sekolah menggunakan 

software bajakan pada sistem operasi 

komputernya. Salah satu software bajakan yang 

banyak digunakan adalah windows, milik 

perusahaan Microsoft. Salah satu alasan mengapa 

para pengguna komputer menggunakan software 

bajakan windows ini adalah; untuk menggunakan 

software windows yang legal diperlukan suatu 

lisensi yang biayanya lumayan mahal, khususnya 

bagi pengguna individu. Sedangkan yang bajakan, 

selain murah harganya juga mudah 

mendapatkannya. 

Dengan telah ditandatanganinya 

Memorandum of Understanding (MoU) tentang 

penerapan penggunaan piranti lunak legal oleh 

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, Sofyan Djalil dan CEO Microsoft 

Indonesia, Tony Chen, pada tanggal 13 Januari 

2006 di Jakarta, berarti menggunakan software 

windows bajakan milik perusahaan Microsoft 

merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-

undang Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI).  

Kehadiran linux ke dalam dunia teknologi 

informasi, merupakan alternatif yang tepat dan 
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efektif untuk dipilih, karena linux merupakan 

software yang opensource (bebas menggunakan 

dan memodifikasinya), bebas biaya lisensi namun 

legal, untuk mempergunakannya tidak perlu 

membayar biaya apapun, kecuali biaya 

penduplikasian, jadi harganya terhitung murah 

bahkan lebih murah dari perangkat lunak windows 

bajakan. Selain itu, kualitasnya yang bersaing, 

kode sumber yang terbuka, dan dokumentasi yang 

lengkap dapat dijadikan sebagai dasar pijakan. 

Bahkan teknologi yang dibawa linux ini bersifat 

ekstensibel, sehingga pengguna tidak gagap saat 

berhadapan dengan teknologi yang di klaim 'baru' 

ini.  

Umumnya guru-guru SMK 

Muhammadiyah Sukaraja, OKUT masih OS 

Windows yang legal pada komputer-komputer 

mereka. Untuk itu dalam kegiatan PPM pada 

periode ini akan dilakukan pelatihan penginstalan 

dan penggunaan OS linux yang berbiaya murah 

dan legal sebagai pengganti OS windows bagi 

guru-guru SMK Muhammadiyah Sukaraja, 

OKUT. 

 

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN 

MASALAH 

 

Hampir setiap SMA di Kabupaten 

OKUT menggunakan OS windows bajakan dalam 

berbagai aktivitas komputernya. Untuk dapat 

menggunakan OS Linux yang bebas lisensi, 

diperlukan pengetahuan dan ketrampilan baik 

dalam penginstalan programnya maupun dalam 

menjalankannya. Untuk itu perlu dilakukan 

pelatihan tentang OS Linux yang bebas lisensi, 

berbiaya murah dan legal sebagai pengganti 

windows yang berlisensi dan mahal bagi guru-guru 

SMK Muhammadiyah Sukaraja, OKUT. 

Pelatihan linux sebagai alternatif software 

yang bebas biaya lisensi namun legal secara tidak 

langsung berkaitan erat dengan tim pelaksana 

pengabdian dari berbagai bidang studi, karena 

teknologi yang dibawa linux ini bersifat 

ekstensibel, sehingga pengguna tidak gagap saat 

berhadapan dengan teknologi yang di klaim 'baru' 

ini.  

 

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 

 

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk 

mengenalkan OS linux sebagai OS yang murah, 

legal dan bebas lisensi sebagai pengganti OS 

windows yang berlisensi mahal kepada guru-guru 

SMK Muhammadiyah Sukaraja, OKUT dengan 

melaksanakan pelatihan penginstalan dan 

penggunaan OS linux bagi guru-guru SMK 

Muhammadiyah Sukaraja, OKUT. Melalui 

pelatihan ini, guru-guru SMK Muhammadiyah 

Sukaraja, OKUT diharapkan termotivasi untuk 

menggunakan OS Linux yang bebas 

penggunaanya tanpa perlu membayar lisensi. 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat 

berupa pelatihan penginstalan dan penggunaan OS 

linux ini secara umum memberikan manfaat 

berupa: 

 Meningkatkan pengetahuan guru-guru SMK 

Muhammadiyah Sukaraja, OKUT tentang OS 

Linux baik dalam menginstal, menggunakan 

maupun memodifikasi program.  

 Memotivasi guru-guru SMK Muhammadiyah 

Sukaraja, OKUT untuk menggunakan OS 

yang legal dan bebas lisensi seperti Linux. 

 

  

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 

Materi Pelaksanaan 

 

Linux adalah sebuah sistem operasi 

komputer. Pembangunan Linux dimulai tahun 

1990 oleh Linus Torvald, seorang mahasiswa dari 

University of Helsinki, Finlandia. Saat ini, Linux 

adalah salah satu pilihan sistem operasi selain 

Microsoft Windows, UNIX, Solaris, QNX dan 

beberapa sistem operasi lainnya. Sebagai sistem 

operasi, Linux bertugas mengambil kendali 

infrastruktur perangkat keras (hardware) ketika 

pertama kali sistem tersebut dijalankan. Linux 

mendukung berbagai platform hardware dari mulai 

PC berbasiskan Intel, Macintosh, Amiga, Silicon 

Graphics, Digital Alpha, sampai dengan perangkat 

mini computer seperti PDA dan pocket PC. 

Sebenarnya nama Linux adalah nama inti dari 

sistem operasi itu saja (kernel), bukan seluruh 

aplikasi yang terpaket dalam CD atau aplikasi-

aplikasi yang berjalan di atasnya, namun sudah 

umum diketahui bahwa sistem operasi dengan 

kernel Linux disertai aplikasi-aplikasi 

pendukungnya disebut secara keseluruhan sebagai 
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Linux. Lisensi kernel Linux yang free (dalam arti 

merdeka dan tidak selalu gratis) maka setiap 

komunitas dapat memaket CD instalasi Linux 

dengan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Ada yang memaket kernel Linux 

dengan aplikasi server untuk membangun server 

yang handal dan terpercaya, tetapi ada juga yang 

memaketnya dengan aplikasi office untuk 

membangun workstation yang user-friendly. 

Paket-paket aplikasi yang melengkapi kernel 

Linux secara keseluruhan disebut sebagai 

distribusi Linux atau distro Linux. 

Linux tersedia di pasaran dalam bentuk CD 

atau file-file iso. Isi CD tersebut adalah file-file 

yang dibutuhkan untuk instalasi Linux, file-file 

aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi Linux 

beserta manual-nya dan file-file source code dari 

aplikasi-aplikasi tersebut. Linux dapat diperoleh 

dari toko-toko penjual CD seperti layaknya 

aplikasi komputer dan system operasi lainnya. 

Selain disana, Linux dapat juga diperoleh dari 

toko-toko online dimana kita dapat memesannya 

melalui sebuah website. Bila menginginkannya 

bukan dalam bentuk CD, tetapi dalam bentuk file 

iso yang dapat di-download maka kunjungilah 

situs-situs distributor Linux, banyak diantaranya 

menyediakan free download untuk file-file iso CD 

Linux mereka. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Khalayak sasaran pelatihan ini adalah guru-

guru SMK Muhammadiyah Sukaraja, OKUT, 

yang belum mengenal OS linux sebagai OS yang 

murah, legal dan bebas penggunaanya tanpa perlu 

membayar lisensi. 

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian yaitu sebagai pembantu pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini. Mahasiswa membantu 

mendampingi peserta pelatihan atau khalayak 

sasaran pada pelaksanaan pengabdian dan 

membantu guru-guru yang agak lambat mengikuti 

dan mempraktekkan tahapan peragaan yang telah 

dijelaskan. 

Dengan telah ditandatanginya Memorandum 

of Understanding (MoU) tentang penerapan 

penggunaan piranti lunak legal oleh Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

Sofyan Djalil dan CEO Microsoft Indonesia, Tony 

Chen, pada tanggal 13 Januari 2006 di Jakarta, 

berarti menggunakan software windows bajakan 

merupakan suatu pelanggaran Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI). Seperti diketahui bersama, 

penggunaan windows yang legal memerlukan 

biaya lisensi yang cukup mahal. Kehadiran 

LINUX sebagai sistem operasi komputer yang 

opensource (bebas menggunakan dan 

memodifikasinya), murah dan berlisensi gratis 

sangat menjanjikan. Di sisi lain, sumber daya 

manusia di SMK Muhammadiyah Sukaraja, 

OKUT tersebut belum mengenal LINUX, 

karenanya pelatihan dan penginstalan LINUX 

sebagai sistem operasi komputer pengganti 

windows sangat diperlukan. Kerangka pemecahan 

masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan 

pengabdian pada masyarakat periode ini adalah: 

1. Memperkenalkan Linux sebagai OS yang 

murah, legal dan bebas lisensi.  

2. Melakukan pelatihan penginstalan Linux 

dan cara menggunakannya.  

3. Memberikan contoh cara memodifikasi 

Linux. 

Evaluasi kegiatan pelatihan ini dilakukan 

dengan cara mengadakan kunjungan ke guru-guru 

peserta pelatihan untuk memastikan setiap guru 

mampu menginstal dan menggunakan Linux. Jika 

diperlukan dapat dilakukan juga diskusi/tanya 

jawab.  

Dalam pelaksanaan pelatihan, metode yang 

akan diterapkan adalah  pertama; memberikan 

materi mengenai sistem operasi LINUX yang 

opensource, murah dan legal sebagai alternatif 

pengganti sistem operasi windows yang selama ini 

digunakan secara ilegal, kedua; 

mendemonstrasikan bagaimana mengoperasikan 

dan menggunakan LINUX, ketiga; memberikan 

kesempatan kepada khalayak sasaran untuk 

mencoba secara mandiri mengoperasikan LINUX, 

keempat; memperagakan cara menginstal LINUX, 

kelima; memberikan kesempatan kepada khalayak 

sasaran untuk mencoba menginstal LINUX secara 

mandiri. Terakhir melakukan evaluasi guna 

mengetahui apakah semua khalayak sasaran sudah 

dapat menginstal, mengoperasikan dan 

menggunakan LINUX secara mandiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan 

pengabdian yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 
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Oktober 2017 di SMK Muhammadiyah Sukaraja, 

OKUT ini berjalan dengan lancar dan sesuai 

rencana, namun jumlah khalayak sasaran kurang 

dari perkiraan awal karena ada kegiatan PPM 

sejenis (judul kegiatan dan fakultas berbeda namun 

sama-sama didanai oleh DIPA FT Universitas 

Sriwijaya dan khalayak sasarannya sama) yang 

berbarengan dengan kegiatan pengabdian ini. 

Acara diawali dengan kata sambutan dari ketua 

pelaksana yang menjelaskan tujuan dan manfaat 

kegiatan dilanjutkan kata sambutan dari pihak 

sekolah. Setelah itu dilakukan pengenalan dan 

penginstalan LINUX sebagai sistem operasi 

komputer yang opensource (bebas menggunakan 

dan memodifikasinya). Kemudian dilanjutkan 

dengan teknis pengoperasiannya disertai dengan 

praktek langsung. Pada umumnya peserta 

pelatihan yaitu guru-guru yang hadir mengikuti 

pelatihan sangat antusias dan mengikuti pelatihan 

dengan penuh semangat. Mereka berusaha 

menguasai setiap materi yang diberikan. 

 Tim pelaksana dan mahasiswa pembantu 

pelaksana mendampingi para peserta untuk 

memantau kemampuan setiap peserta, bila ada 

yang belum menguasai, anggota tim pelaksana 

dibantu mahasiswa membimbing mereka hingga 

dapat menguasai materi yang diberikan baik 

bersifat teknis maupun teori. Setelah itu kegiatan 

inti pelatihan LINUX dimulai dengan terlebih dulu 

mengenalkan Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI), dilanjutkan dengan pengenalan dan 

petunjuk cara penginstalasian sistem operasi 

LINUX dengan praktek langsung pengoperasian 

LINUX.  

Peserta umumnya belum mengetahui tentang 

HAKI dan sistem operasi LINUX, namun mereka 

antusias mengikuti kegiatan ini. Dengan sistem 

operasi LINUX sebagai pengganti sistem operasi 

Windows, peserta melihat kelebihan dan 

kekurangannya, serta dapat melakukan praktek 

langsung cara pengoperasian sistem operasi 

LINUX tersebut. Dalam pelatihan ini dikhususkan 

bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi 

LINUX dan aplikasi-aplikasi yang dapat 

dipergunakan pada sistem operasi tersebut. 

Dengan mengenal sistem operasi LINUX, 

melakukan praktek langsung cara 

pengoperasiannya, maka peserta akan dapat 

merasakan langsung kelebihan yang dimiliki oleh 

sistem operasi tersebut. 

Sekarang ini Linux telah menjadi suatu system 

operasi . Ini disebabkan karena Linux adalah 

sebuah system operasi yang open source, sehingga 

setiap pemakai Linux dapat mengembangkan atau 

memilih jenis system operasinya sendiri.  

 Linux sendiri mirip dengan sistem operasi 

UNIX dalam beberapa sisi. Yang bekerja dibawah 

POSIX, meliputi true-multitasking, virtual 

memory, shared libraries, demand-loading, 

memory management yang baik dan multi user. 

Bagimanapun juga Linux bukanlah Unix. Di Unix 

kita tidak akan menemukan source code yang 

original, tetapi di Linux kita akan mendapatkan 

source code yang original disitus-situs resmi Linux 

ataupun situs yang memiliki interest dengan linux 

seperti www.rethat.com (redhat Linux), 

www.debian.org (debian linux), 

www.turbolinux.com (turbolinux) dll. Pada 

dasarnya semua distributor linux tersebut memiliki 

kesamaan, hanya dalam beberapa paket aplikasi 

yang disertakan, dan beberapa hal-hal kecil saja 

yang berbeda, sehingga seseorang yang terbiasa 

menggunakan redhat tidak akan kesulitan jika 

harus menggunakan  turbolinux. Jadi Linux adalah 

suatu sistem operasi modern yang cepat, flexsible 

dan dapat dipercaya karena kesetabilannya. Linux 

sangat bersahabat dan tersedia dibawah GNU 

(General Public License). 

Menginstall suatu sistem operasi bukanlah 

suatu pekerjaan yang sepele. Kenyataan ini 

seringkali dimanfaatkan oleh OS besar komersial 

yang dating dengan pre-install pada komputer-

komputer yang kita beli, sehingga orang-orang 

harus membayar sangat mahal untuk OS pre-

install, tetapi ini semua berubah, kita dapat 

membeli suatu paket linux dari distributor besar 

seperti Dell, Compaq dengan harga yang sangat 

murah, hanya dengan uang beberapa dolar, bahkan 

tidak sampai $10.  

Hal terpenting yang harus kita ketahui 

dalam instalasi system linux adalah spesifikasi 

komputer yang meliputi : 

 

a. Model komputer (mis. Note-book Computer, 

PC, Macintosh dll) 

b. Type mother board (model, pembuat, nomor 

revisi, chipset dan Bios) 

c. CPU/Processor (Pembuat, model, jumlah), 

RAM (Type, ukuran, jumlah) Mouse (Type, 

Device, protocol) 

http://www.rethat.com/
http://www.debian.org/
http://www.turbolinux.com/
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d. Hard-disk Controller  (Type : IDE/SCSI, 

Pembuat, model, IRQ,, DMI, I/O, Card, 

Chipset) 

e. Hard-disk drive (Type: ATA/UDMA, Model, 

Master/slave, Access time/rpm, size) 

f. Networking, yang meliputi : 

- modem : device, pembuat, type, Baud 

- Ethernet : Type, model, IRQ, IP Address, 

Network IP Address, Nmask IP Address. 

g. Window System, yang meliputi: 

- Video card: Pembuat, model: 

SVGA/AGP, chipset, RAM, Clock 

speed 

- Monitor: Manufacture, model, Max 

Hsync, Max Vsync 

h. Pendukung, seperti: 

- Printer: model, description, IRQ, DMI, 

IO, Soundcard: model, description, IRQ, 

DMI, IO 

i. Jenis keyboard : type, jumlah tombol 

 Pada saat pempartisian hardisk yang 

harus kita perhatikan adalah besarnya partisi yang 

x tersebut, kita butuhkan untuk menginstal 

program Linux, secara garis besar bisa dibuatkan 

pembagian partisi linux tersebut. 

 

 

     Partisi data windows 

     Program dan data 

     Windows 

     Partisi swap 

     /home 

     /usr 

  / 

Biasanya linux swap hanya membutuhkan hardisk 

sebesar 64 MB saja, sedangkan untuk / (bootable) 

biasanya hanya membutuhkan sebesar 128 MB, 

untuk Linux versi terbaru, jenis workstation 

membutuhkan /usr sebesar minimal 1.2 GB 

harddisk.  

 Biasanya ketika kita selesai mempartisi 

harddisk, kita ditanya oleh linux apakah kita 

hendak memformat partisi-partisi uyang terdapat 

di harddisk, disini kita harus berhati-hati dalam 

menentukan pilihan, karena kita bisa saja 

memformat partisi windows yang kita punya.  

Selanjutnya anda akan diminta memilih 

paket uyang akan diinstal. Disini anda akan 

diminta apakah akan menginstal jenis workstation, 

grafik atau anda ingin memilih custom. Jika anda 

telah selesai memilih, maka kemudian linuix akan 

memeriksa apakah besarnya partisi di /usr 

mencukupi untuk menginstal paket  yang anda 

inginkan. Atau jika anda memilih Custom, anda 

akan disuruh memilih program apa sajakah yang 

hendak diinstal, kemudian linux akan memeriksa 

apakah ada program yang dibutuhkan yang tidak 

terpilih, kemudian linux akan menawarkan kepada 

kita apakah program tersebut akan diinstalkan atau 

tidak, sebaiknya pilih OK, terakhir linux akan 

mulai menginstalkan porogramnya keharddisk, 

Selesai seluruh pengkopian program keharddisk, 

kita selanjutnya akan ditanya apakah akan memilih 

jenis driver display untuk menjalankan modus 

grafik, sebaiknya kita pilih OK, setelah selesai 

seluruh pekerjaan instalasi, maka linux telah dapat 

kita pakai. 

Secara umum perintah dasar linux 

adalah Perintah [pilihan..] [argument]. Yang perlu 

menjadi perhatian khalayak sasarn adalah seluruh 

perintah di Linux bersifat case sensitive, artinya 

huruf besar dan kecil memiliki arti yang berbeda. 

Jadi kita harus berhati hati dalam penulisan 

perintah.  

Dari hasil pelatihan, peserta sudah dapat 

menginstal OS LINUX secara mandiri. Peserta 

juga sudah dapat mengoperasikan dan 

menggunakan LINUX yang bebas penggunaannya 

dan bebas dimodifikasi. Setelah pelatihan selesai 

mereka antusias untuk mengoperasikan dan 

menggunakan OS LINUX.  

 

 

KESIMPULAN  

 

LINUX merupakan sistem operasi alternatif 

yang tepat dan efektif untuk dipilih, karena LINUX 

merupakan software yang opensource (bebas 

menggunakan dan memodifikasinya), bebas biaya 

lisensi namun legal, untuk mempergunakannya 

tidak perlu membayar biaya apapun, kecuali biaya 
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penduplikasian, jadi harganya terhitung murah 

bahkan lebih murah dari perangkat lunak windows 

bajakan. Selain itu, kualitasnya yang bersaing, 

kode sumber yang terbuka, dan dokumentasi yang 

lengkap dapat dijadikan sebagai dasar pijakan. 

Bahkan teknologi yang dibawa LINUX ini bersifat 

ekstensibel, sehingga pengguna tidak gagap saat 

berhadapan dengan teknologi yang diklaim 'baru' 

ini. 
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ABSTRAK: Proses pengasapan dan pengeringan pisang salai merupakan aktifitas gabungan. Adapun tujuan utama kedua 

proses ini, adalah untuk mengurangi kadar air pada pisang. Sehingga pisang dapat bertahan lama untuk dapat dikonsumsi. 

Dalam proses pengasapan,unsur yang paling berperan adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran briket tempurung 

kelapa. Pada pengasapan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia yang terkandung di 

dalamnya. Alat pengering pisang ini, dibuat dan didesain secara sederhana. Dan menggunakan limbah tempurung kelapa 

sebagai sumber panas untuk pengasapan. Pemanfaatan limbah ini didesain agar proses pengeringan dapat berlangsung 

terus tanpa menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Untuk mengembangkan daerah tersebut, khususnya sektor 

perdagangan dengan usaha kecil / industri rumah tangga ataupun masyarakat umum sebagai penggerak, maka tim 

pelaksana dari Jurusan Teknik Mesin Unsri berupaya membantu masyarakat disekitar kampus Universitas Sriwijaya 

Inderalaya ini dengan jalan membuat pelatihan-pelatihan untuk membuat mesin pengering pisang salai sederhana, dengan 

harapan dapat membekali masyarakat sekitar kampus Unsri dengan pengetahuan praktis untuk  pengolahan dan 

pengawetan makanan. 

 

Kata kunci : Alat pengering, briket tempurung kelapa, salai pisang, pengawetan 

 

 

ABSTRACT: The process of fumigation and drying of banana salai is a joint activity. The main purpose of these two 

processes, is to reduce the water content in bananas. So that bananas can last long to be consumed. In the curing process, 

the most important element is the smoke generated from the burning of coconut shell briquettes. In fumigation produce a 

preserving effect derived from some of the chemical compounds contained therein. This banana dryer is made and 

designed simply. And using coconut shell waste as a hot source for fumigation. Utilization of this waste is designed so 

that the drying process can continue without using wood as fuel. To develop the area, especially the trade sector with 

small business / home industry or the general public as a driver, the implementing team from the Department of 

Mechanical Engineering Unsri try to help the community around the campus of University of Sriwijaya Inderalaya by 

making training to make banana dryer simple, with the hope to equip the community around the campus Unsri with 

practical knowledge for processing and food preservation. 

 

Keywords: dryers, coconut shell briquettes, banana saliva, pickling 

 

 

 

 



I. Thamrin, et al. 

 

626 

 

PENDAHULUAN 

 

Analisa Situasi 

 

Dalam menghadapi krisis global yang melanda dunia 

saat ini, dunia usaha melakukan berbagai usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah 

satu jalan yang sering ditempuh perusahaan itu adalah 

dengan merumahkan (PHK) sebagian karyawannya. Hal 

ini berdampak dengan meningkatnya jumlah 

penganguran. Dengan meningkatnya jumlah penganguran 

ini, menambah beban bagi pemerintah. Belum lagi 

ditambah dengan lulusan SMA/SMK yang jumlahnya 

terus bertambah. Pemerintah tidak mungkin menampung 

sedemikian banyak penganguran dan lulusan SMA/SMK 

ini jadi pegawai negeri sipil (PNS). Mengingat kecamatan 

Inderalaya ini sangat potensial sebagai daerah 

perdagangan, dan daerah industri rumah tangga seperti 

pengeringan dan pengasapan salai pisang, pembuatan 

kerupuk, kemplang dan berbagai macam makanan 

ringan/panganan kripik. Dan salah satu industri rumah 

tangga yang potensial adalah pengeringan salai pisang. 

Dalam usaha membantu pemerintah  kabupaten Ogan Ilir 

untuk pengembangan daerah, dan program pendidsalai 

pisang kewira-usahaan, untuk meningkatkan taraf hidup 

kepada masyarakat sekitar kampus, khususnya usaha 

kecil / industri rumah tangga, maka tim pelaksana PPM 

dari Jurusan Teknik Mesin Unsri berupaya membantu 

para siswa SMA/SMK dan masyarakat disekitar 

Universitas Sriwijaya ini dengan jalan membuat 

pelatihan-pelatihan sederhana, dengan harapan dapat 

membekali masyarakat sekitar kampus dan para siswa 

dengan pengetahuan praktis untuk menjadi wirausaha. 

Dalam menghadapi krisis global yang melanda dunia 

saat ini, dunia usaha melakukan berbagai usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah  

 

Perumusan Masalah 

 

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, seperti 

pengeringan salai pisang, pembuatan keripik, kerupuk, 

dan kemplang bakar. Dari hasil observasi tersebut, 

diketahui bahwa kebanyakan dari mereka sering 

terkendala dengan cuaca yang kurang mendukung, karena 

sering hujan. 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 kegiatan 

pelatihan, perancangan dan pembuatan alat pengering 

salai pisang dengan teknologi sederhana dan berbiaya 

murah dengan pemanas briket.      

 

Tujuan Dan Manfaat 

 

Tujuan kegiatan ini yaitu: 

1. Pelatihan merancangan dan cara pembuatan alat 

pengering salai pisang kepada  masyarakat.  

2. Membuat alat pengering kemplang yang sederhana. 

 

Manfaat dari kegiatan PPM ini yaitu: 

1. Masyarakat dapat merancang berbagai model–model 

alat pengering. 

2. Dapat mengetahui bagaimana terjadinya ilmu 

perpindahan kalor dalam proses pengeringan.  

3. Dapat ikut membantu pemerintah dalam program 

kewira-usahaan 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Teori Dasar Perpindahan Kalor 

 

Panas didefenissalai pisang sebagai bentuk energi 

yang berpindah antara dua sistem (atau suatu sistem dan 

sekelilingnya) yang dikarenakan perbedaan temperatur. 

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, panas sering 

digunakan untuk mengartsalai pisang tenaga dalam 

(internal energy), yaitu kandungan panas dari bahan 

bakar, kenasalai pisang panas, dan sebagainya. Dalam 

termodinamika, panas dan energi dalam adalah dua hal 

yang berbeda, energi adalah suatu sifat tetapi panas bukan 

sifat. Suatu benda mengandung energi tetapi bukan panas, 

energi berhubungan dengan suatu keadaan sedangkan 

panas berhubungan dengan proses. Maka dalam 

termodinamika panas tersebut berarti heat transfer.  

Heat transfer (perpindahan panas) adalah perpindahan 

energi sebagai hasil dari perbedaan temperatur. Adapun 

mekanisme perpindahan panas, terdiri atas : Konduksi, 

Konveksi (konveksi paksa dan konveksi bebas) dan 

Radiasi. 

 

Proses Pengeringan 

 

Pengeringan zat padat adalah pemisahan sejumlah 

kecil air atau zat cair dari bahan sehingga mengurangi 

kandungan sisa zat cair di dalam zat padat itu sampai 

suatu nilai rendah yang dapat diterima. Pengeringan 

biasanya merupakan langkah terakhir dari sederetan 

operasi, dan hasil pengeringan biasanya siap dikemas. 

Kandungan zat cair dalam bahan yang dikeringkan 

berbeda dari satu bahan kebahan lain. Ada bahan yang 

tidak mempunyai kandungan zat cair sama sekali (bone 
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dry). Pada umumnya zat padat selalu mengandung sedikit 

fraksi air sebagai air terikat. 

Pada proses pengeringan terjadi dua proses, yaitu : 

1. Proses perpindahan panas, yaitu sebuah proses yang 

terjadi karena perbedaan temperatur, panas yang 

dialirkan akan meningkatkan suhu bahan yang lebih 

rendah yang menyebabkan tekanan uap air didalam 

bahan lebih tinggi dari tekanan uap air di udara. 

2. Proses perpindahan massa, yaitu suatu proses yang 

terjadi karena kelembapan relatif  udara pengering 

lebih rendah dari kelembapan relatif bahan, panas 

yang dialirkan di atas permukaan bahan akan 

meningkatkan tekanan uap air bahan sehingga tekanan 

uap air bahan akan lebih tinggi dari tekanan uap air 

udara pengering 

 
 

Gambar 1.  Alat Pengering Salai pisang 

 

Keterangan alat : 

1. Dinding Besi 

2. Kompor Briket 

3. Nampan ( tray )  

4. Lubang udara 

5. Fan 

 

Cara Kerja Alat 

 

Cara kerja alat pengering ini, salai pisang yanng 

diletakkan pada nampan (3 ) dimasukkan ke ruang 

pengering secara manual, kemudian dibersalai pisang 

udara panas sebagai pengering yang didapat dari hasil 

pembakaran briket batubara dalam kompor briket ( 2 ).  

Lubang untuk mengalirkan udara yang ada pada 

bagian atas alat pengering mula-mula ditutup. Penutupan 

lubang udara ini berfungsi untuk menaikkan temperature 

ruang pengering, disamping itu untuk memanaskan 

dinding dari pelat besi. Sehingga panas yang didapat, atau 

panas yang dapat disimpan untuk memanaskan dapat 

lebih lama lagi. Setelah beberapa saat suhu udara 

meningkat didalam ruang pengering, barulah lubang 

udara tersebut dibuka sebagian. Udara panas hasil 

pembakaran briket batubara diupayakan sedapat mungkin 

untuk tidak masuk kedalam tempat pengeringan salai 

pisang. Untuk mengatasi hal tersebut, pada alat pengering 

ini dipasang saringan udara dari bahan yang mempunyai 

ukuran mesh yang sangat kecil. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari bercampurnya abu dari pembakaran briket. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. 

Acara diawali dengan sambutan Ketua pelaksana, yang 

juga menjelaskan tujuan, manfaat dan tata laksana 

kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menerangkan 

teori dasar dari dari ilmu perpindahan kalor yang 

diterapkan pada kompor briket ini, fenomena yang terjadi, 

cara kerja dan cara pengoperasian kompor briket tersebut 

lepada para peserta. 

Pada umumnya para peserta pernah melihat cara 

pengeringan salai pisang yang hanya mengandalkan panas 

dari sinar matahari. Model pengeringan seperti ini, sangat 

mengandalkan pada cuaca, keberadaan dan lamanya sinar 

matahari. Bila datang musim hujan, proses pengeringan 

salai pisang akan mengalami kendala. Sehingga produksi 

dari pengeringan akan mengalami penurunan. Pada 

kesempatan ini, para peserta diajarkan cara 

mengoperassalai pisang kompor briket yang digunakan 

sebagai alat pengering salai pisang. Dalam pelaksanaan 

pegabdian ini, ada tiga point penting yang akan dibersalai 

pisang kepada peserta. Pertama, peserta diajarkan mulai 

dari dasar pengetahuan tentang briket, cara 

menghidupkan briket, dan manfaat dari briket tersebut. 

Kedua, peserta juga diajarkan dasar dari ilmu perpindahan 

kalor yang diterapkan pada alat pengering ini, cara 

mendesain, membuat, dan mengoperassalai pisang alat 

pengering tersebut. Ketiga, peserta diajarkan cara untuk 

mengeringkan salai pisang. 

Para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

ini, da banyak mengajukan pertanyaan tentang cara 

mendesain, menbuat, mengoperassalai pisang sampai 

dengan cara mengeringkan salai pisang. 

Dengan memahami cara merancang dan membuat 

kompor sederhana berbahan bakar briket untuk pengering 

salai pisang, diharapkan para peserta, khususnya yang 

punya usaha industri kecil skala rumah tangga untuk 

pengeringan salai pisang, khususnya didaerah sekitar 

kampus Unsri, dapat lebih meningkatkan usaha 

pengeringan salai pisangnya. Dan peserta lain yang punya 

usaha berbeda, dapat mencoba alat pengering salai pisang 

ini untuk meningkatkan pendapatan.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Kesimpulan 

 

Pembuatan alat pengering salai pisang sederhana 

berbahan bakar briket batubara ini merupakan salah satu 

alternatif untuk alat pengawetan budi daya hasil persalai 

pisangan, yang  murah dan memungkinkan untuk 

dikembangkan secara masal dalam waktu yang relatif 

singkat. Pembuatan pengering salai pisang sederhana 

berbahan bakar briket ini juga sangat mudah mengingat 

teknologi dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. 

Kegiatan perancangan dan pembuatan  pengering salai 

pisang ini, jika dapat diterapkan / dicoba oleh masyarakat 

disekitar kampus Unsri, akan  banyak  bermanfaat dalam  

hal  konservasi  dan diversifikasi hasil persalai pisangan. 

Dan yang terutama adalah untuk menaikkan pendapatan 

masyarakat di daerah tersebut. Dari kegiatan PPM ini, 

diadakan sedikit evaluasi terhadap masyarakat. Hasilnya, 

masyarakat lebih mengetahui, tentang ilmu perpindahan 

kalor yang diajarkan, dan penerapannya dalam alat 

pengering salai ini. 

 

Saran 

 

Saran dari tim pelaksana, adalah menindaklanjuti 

kegiatan ini yang baru mencakup perancangan dan 

pembuatan contoh alat pengering salai pisang sederhana 

berbahan bakar briket batubara. Sedangkan dalam 

aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari masih harus 

selalu disosialisassalai pisang agar masyarakat mau dan 

dapat membuatnya sendiri. Dan bagi tim PPM dapat 

dilanjutkan pada Pengabdian Pada Masyarakat 

berikutnya.  

 

 
 

Gambar 2. Alat Pengering Pisang Salai 

Alat pengering merupakan tempat salai pisang patin 

atau salai pisang lele yang akan dikeringkan/dipisahkan 

dari kandungan airnya, dengan menggunakan kompor 

bricket batubara, dengan menggunakan bricket batubara 

sebagai bahan bakarnya, yang diletakkan di bawah alat 

pengering. Pada alat pengering, terdapat pintu yang 

berfungsi untuk mengalirkan panas yang dihasilkan dari 

pembakaran pada kompor bricket. Alat pengering ini 

mempunyai dimensi panjang 100 cm,lebar 50 cm, dan 

tinggi 50 cm yang mempunyai lubang yang berdiameter 3 

cm dengan jumlah 12 buah yang berfungsi untuk 

mengalirkan panas yang tersisa dan menguapkan air 

sebagai akibat terjadinya proses pengeringan yang terjadi 

di ruang pengering. Pada alat pengering ini terdapat dua 

rak yang berfungsi sebagai tempat meletakkan produk 

yaitu salai pisang lele yang akan dikeringkan.Rak tersebut 

berbentuk persegi panjang dengan mempunyai rangka 

yang berukuran panjang 90 cm, lebar 45 cm,dan dilapisi 

dengan jaring-jaring besi sebagai alasnya. 

Adapun cara mengeringkan salai pisang dengan 

menggunakan alat ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan alat pengering di halaman rumah. 

2. Mempersiapkan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu 

bricket batubara beserta kompor bricket batubara 

dengan kapasitas 1,5 bricket. 

3. Menyalakan briket batubara di dalam kompor briket. 

4. Meletakan kompor briket yang telah membara di 

bawah alat pengering  

5. Mengukur massa salai pisang lele sebelum 

dikeringkan sebanyak 0,5 Kg setiap rak. 

6. Meletakan dan menyusun salai pisang lele di setiap 

rak. 

7. Mengukur temperatur udara di alat pengering 

sebelum percobaan dimulai. 

8. Mengukur temperatur pengeringan setiap 30 menit 

sekali pada masing – masing rak salai pisang. 

9. Mengukur massa salai pisang lele saat terjadi proses 

pengeringan dan setelah selesai proses pengeringan . 
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ABSTRAK: Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini adalah untuk membantu pemecahan masalah 

terhadap kebutuhan energi. Dimana sekarang energi  semakin mahal dan susah diperoeh oleh daerah pertanian pasang 

surut dikarenakan letak geografisnya yang kurang menguntungkan Metode yang dilakukan adalah metode penyuluhan 

dan percontohan didalam pembuatan briket sekam padi sebgai energi ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah sekam 

padi sebagai limbah hasi pertanian. Hasil menunjukkan anstusiasme masyarakat didalam menyambut kegiatan 

pengabdian masyarakat ini. 

 

Kata Kunci: Briket, sekam padi, Pasang surut, energi, alternatif. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sekam padi merupakan lapisan keras yang 

meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belah yang disebut 

dengan lemma dan palea yang saling bertautan. Pada 

proses penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir 

beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. 

Sekam dikategorikan sebagai biomasa pengganti bahan 

bakar. 

Energi Biomassa dari sekam padi tersebut dapat 

dimanfaatkan melalui beberapa metode yaitu dengan 

metode pemanfaatan langsung dengan cara memasukan 

sekam padi tersebut kedalam tungku tanah yang 

dinyalakan untuk kebutuhan masak-memasak, dengan 

cara pem-briketan sekam padi tersebut menjadi briket 

Bio-arang, dan terakhir dengan menggunakan metode 

gasifikasi sekam padi menjadi gas yang mudah terbakar 

dan mampu digunakan sebagai pengganti Elpiji dalam 

kebutuhan pembakaran pada kompor gas serta dapat juga 

diteapkan pada pembangkit tenaga listrik. 

Dari aspek ekonomi perbandingan harga saat ini 

(2500) menunjukan bahwa Elpiji Rp. 5000,- per kg, 

hargga minyak tanah per liter Rp.5000 – 7000,- 

sedangkan batubara Rp 2000,-/kg. sedangkan sekam padi 

yang melimpah relatif tidak memiliki nilai jual/ekonomi. 

Kalaupun dihargai untuk pembuatan batu merah adalah 

sekitar Rp.0 – Rp. 10 per kg [2]. Sehingga enggunaan 

sekam padi sebagai sumber energy panas selain 

memberikan nilai ekonomis, juga membantu menekan 

gangguan lingkungan terutama disekitar penggilingan 

padi. 

 

ANALISIS SITUASI 

 Daerah Pertanian Pasang Surut di Sumatera 

Selatan merupakan daerah pertanian padi pasang surut. 

Daerah ini dibatasi oleh alur sungai musi yang terdiri dari 

jalur-jalur. Transportasi daerah ini adalah perairan 

meskipun dapat juga ditempuh dengan perjalan darat 

setelah melewati atau menyeberangi perairan sungai 

musi. Jadi boleh dikatakan daerah ini relatif terisolir dari 

kota Palembang  

Dengan melihat letak geografis yang demikian 

maka suplai energi dari pusat kota lebih sulit diperoleh 

sehingga harga bahan bakar seperti minak tanah dan elpiji 

menjadi lebih mahal dibandingkan dengan di kota. 

Tarap hidup komunitas masyarakat di daerah ini 

dapat digolongkan menjadi taraf hidup menengah 

kebawah dengan pekerjaan utama bertani. Meskipun 

sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai guru dan 

kuli bangunan. Pertanian utama didaerah ini bercocok 

tanam padi. Panen padi di daerah ini sesuai dengan silus 

iklim panas dan hujan, dimana pada musim hujan mereka 

panen dan mengolah kembali tanah mereka, sedangkan 

pada musim panas mereka bercocok tanam. Dari analisis 

situasi daerah ini maka memungkin energi alternatif 

sekam padi berupa briket bio arang sekam padi dan gas 

dapat dijadikan sebagai energi pengganti yang ramah 

lingkungan dan emisi rendah. 
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IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 

 Bertitik tolak kepada analisis situasi di atas dimana 

daerahpasang surut merupakan daerah yang jauh dari 

jangkauan pusat kota sehingga pengadaan energi sebagai 

kebutuhan rumah tangga sehari-hari menjadi lebih 

langkah seperti minyak tanah dan elpiji. Keadaan ini 

berdampak kepada harga energi menjadi lebih mahal 

dikarenakan faktor transportasi yang lebih mahal. 

Keadaan ini menjadi lebih sulit dikarenakan kemampuan 

daya beli masyarakat yang rendah. Oleh karena itu perlu 

solusi bagi masyarakat agar kesulitan ini teratasi atau 

paling tidak membantu masyarakat petani untuk keluar 

dari permasalahan ini, sehingga mereka merasa 

terbantukan untuk mendapatlkan energi yang murah dan 

ramah lingkungan. 

 

 

 METODE KEGIATAN 

 

Metode Kegiatan dalam pengabdian pada 

masyarakat pada komunitas petani di daerah Pasang surut 

ini dilakukan dengan metode presentasi dan percontohan 

kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

 

Khalayak Sasaran 

 

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian 

pada masyarakat yang insyaAllah dilaksanakan pada 

tahun 2017 ini adalah masyarakat petani pasang surut 

daerah  Sungai ijuk Keramasan Palembang. 

 

Merancang dan Membuat Kompor Sekam Padi 

Analisa Teoritis Jumlah Udara Pembakaran 

 

Jumlah udara yang dibutuhkan untuk pembakaran 

1 lb bahan bakar sekam padi  sebesar 4,7kg atau 10,44 lb . 

( Belonio, 2005 ) 

 L  =  (120/100) x 10,44 lb  =  12,58 lb 

Jadi jumlah udara yang dibutuhkan setiap 

pembakaran 1 lb briket sekam padi adalah 12,58 lb. 

 

 Panas Untuk Mendidihkan Air 

 

 Untuk menghitung panas yang dibutuhkan untuk 

mendidihkan air yakni dengan menggunakan rumus 

berikut : 

 Q  =  m . cp . ΔT    

 ( 1) 

Q1 =  m . cp . ( T2 – T1 ) 

maka : 

 Q1  =   5 kg x 4184 J  / kg . K ( 373 K – 300 K )

 ( 2) 

        =  20920 J / K x 73 K 

        =  1527160 J 

Pada keadaan Q2 sama dengan Q1, yaitu : 

 Q2  =  Q1  =  1527160  J  

Karena masih dalam masa mendidih jadi Q2 sama dengan 

Q1. 

Untuk keadaan Q3 ( air mendidih ), 

 Q3  =  m . c . ( T3 – T2 ) 

dimana :  

 T3  =  Temperatur Air setelah mendidih 

       =  150⁰ C  =  423 K 

Karena dalam proses pendidihan air ini diharapkan 

memiliki suhu 150⁰ C , karena jika tidak lebih dari 100⁰ 

C maka air tidak akan mendidih. 

Maka : 

 Q3  =  5 kg x 4184 J / kg . K x ( 423 – 373 ) 

 ( 3) 

        =  20920 J / K x 50 K 

        =  1046000 J 

 Sehingga jumlah panas yang dibutuhkan untuk 

mendidihkan air 5 liter adalah : 

 QT  =  Q1 + Q2 + Q3 

          =  1527160 J + 1527160 J +  1046000 J 

          =  4100320 J  =  3886 Btu 

 Direncanakan untuk mendidihkan air 

berkapasitas 5 liter dibutuhkan waktu 20 menit diukur 

dengan mengunakan Thermocouple jenis Krisbow 

KW06-278. 

𝑄𝑇 = 
3886

0.33
 = 11775 Btu/jam 

Jadi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air 

tersebut adalah  sebesar 11775 Btu / jam. 

 

Jumlah Bahan Bakar 

 

 Jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk 

mendidihkan air berkapasitas 5 liter adalah : 

 𝐷𝑏 = 
11775

5590,47 𝑥 0.7
 = 3,0089 lb/jam   

 ( 4) 

 

 Jadi, untuk mendidihkan 5 liter air dibutuhkan 

bahan bakar briket sekam padi sebanyak  3,0089 lb / 

jam. 

 1 buah briket memiliki berat 2g dan mampu 

terbakar selama kurang lebih 10 menit.  
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Gambar 1 Briket sekam padi 

Jadi, 

10 menit  =  10 / 60  =  0,167 jam 

2 g  =  2 x (10 / 453,59 )  =  2 x 0,0220  =  0,440 lb 

1 briket  =  2 g  =  0,0440 lb / 0,167 jam 

1 briket  =  0,2634 lb / jam 

Untuk mendidihkan 5 kg air  =  ( 3,0089  lb / jam ) / 

( 0,2634 lb / jam ) sama dengan 11,42 buah. 

 Jadi, untuk mendidihkan 5 liter air membutuhkan 

kurang lebih 11 sampai 12 buah briket. 

 

Kompor Briket sekam Padi 

 

 Kompor briket yang di rancang untuk digunakan 

bagi para warga petani yang tinggal di daerah pasang 

surut, kompor ini bisa digunakan untuk kebutuhan dapur 

warga petani, seperti memasak dan lain-lain. Dalam 

pengujian ini kompor akan digunakan dalam mendidihkan 

air dengan kapasitas yang telah ditentukan yakni 

berkapasitas 5 liter. 

 Kompor briket yang di rancang telah disesuaikan 

dengan ukuran briket yang telah ditentukan yakni 

berukuran 5 cm dengan berat 2g, sehingga dapat 

menentukan ukuran ruang bakar yang akan diisi bahan 

bakar. 

 
Gambar. 2  Kompor briket 

 

 Ruang Bakar 

 

  Pada perancangan ruang bakar kompor telah 

disesuaikan untuk mengisi 11 sampai 12 buah 

briket.Bentuk ruang bakar yang disesuaikan memiliki 

ukuran seperti pada Gambar. 3. 

 
Gambar. 3  Ruang Bakar 

Keterangan Ukuran : 

t = 18 cm  = 18 x 0,033 = 0,594 ft 

r = 6,5 cm = 6,5 x 0,033 = 0,2145 ft 

Volume ruang bakar (Vrb), yaitu : 

Vrb = π . r2 . t   

  ( 5 ) 

Vrb = 3,14 . (0,2145)2 . (0,594) 

Vrb = 3,14 . (0,046). (0,594)   

Vrb = 0,0857 ft3 

 Nilai volume kalor bakar ( Qrb ) 

 Vrb = 
𝐷𝑏 .  𝑄

𝑄𝑟𝑏
    

  (6) 

 𝑄𝑟𝑏 =
𝐷𝑏.𝑄

𝑉𝑟𝑏
 

 

𝑄𝑟𝑏 =
3,0089𝑥5590,47

0,0857
 

 

Qrb  =  196279,6 Btu / ft3 . jam 
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Perpindahan Kalor dari ruang baka 

 

Luas permukaan ruang bakar yang terkena radiasi adalah : 

A = 2 .  . r . t     

  ( 7 ) 

 = 2 . 3,14 . 0,2145 . 0,594 

 = 0,0800 cm2 

Pada ruang bakar, lubang udara dan bagian – 

bagian kompor lainnya terhadap pembakaran semuanya 

diperkirakan 10% dari luas permukaan yang dapat 

menerima panas radiasi, sehingga :  

A = 734,76 x 90% =  661,284 cm2 

Panas radiasi dari ruang bakar perjam adalah : 

 q = 𝜎 . e . A . T4    (8) 

 q = 1,71 x 10-9 . 0,8 . 661,284 . (160)4 

    = 19445,78 Btu /jam 

 

Pemeriksaan Efisiensi Kompor 

 

 Efisiensi kompor dapat dihitung dari 

perbandingan panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan 

air dengan panas yang diasumsikan diserap dari panas 

radiasi bahan bakar, yaitu : 

 Ƞ = [1 −
𝑄𝑇−𝑞

𝑞
] 𝑥100%   (9) 

  

Ƞ = [1 −
11775 − 6587,36

658,36
] 𝑥100% 

 

 

Ƞ = 21 % 

 

Jadi, efisiensi dari kompor briket sekam padi adalah 

21 %. 

 

Luasan lubang udara pada rangka bakar 

 

 Pada perencanaan luasan lubang udara pada 

kompor ini harus diperiksa berdasarkan kebutuhan udara 

untuk pembakaran bahan bakar briket. Kebutuhan udara 

pembakaran (lb/jam) yaitu : 

 Ud  =  L . Db    

 (10) 

 Ud  =  12,58 . 3,0089 

       =  37,85 kg / s 

Jadi, luasan lubang udara sesuai dengan kebutuhan udara, 

yaitu Ud = 37,85 kg / s. 

 

Pembuatan Briket arang sekam padi 

 

a. Bahan Baku : 

  Bahan baku kompor beriket sekam 

padi adalah sekam yang melimpah ruah didaerah 

tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Bahan baku sekam 

 

Tahapan Pembuatan Briket Sekam padi 

 

Pembuatan briket sekam padi dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut 

1. Persiapkan sekam padi secukupnya sesuai kebutuhn 

untuk dijadikan   Sekam padi sisa penggilingan pada 

daerah tersebut pada umumnya dikumpulan 

sedemikian rupa sehingga menumpuk dalam jumlah 

yang banyak menyerupai  “Bukit” kecil yang terdapat 

disetiap tempat penggilingan. Sekam padi tersebut 

biasanya dibiarkan saja menumpuk dan tidak 

dimanfaatkan. Biasanya warga setempat membakar 

dan sisanya dibiarkan menumpuk begitu saja. 

Sehingga mengganggu kelestarian lingkungan dan 

kebersihan lingkungan. 

2. Sekam dibersihkan dari sisa-sisa kotoran sekam padi 

sisa penggilingan yang diambil untuk dimanfaatkan 

sebagai beriket arang sekam padi dibersihkan dari 

kotoran-kotoran yang terbawa dari proses 

penggilingan seperti jerami,, tanah, dan lain-lain. Jika 

sekam padi diambil dari daerah yang basah dan sudah 

berubah warnah ada baiknya bahan baku sekam padi 

dicuci terlebih dahulu kemudian dikeringkan  dibawah 

sinar matahari agar proses pyrolisa baerikutnya akan 

berlangsung dengan baik. 

3. Proses pengarangan dilakukan pada suhu pilrolisa 

berkisar antara 200-700 derajat Celcius. Proses 

pengarangan atau sering disebut proses pyrolisa 

dilakukan untuk membuang zat voletile dengan 

melakukan pembakaran secara tidak langsung. 

Temperatur yang dibutukan dalam proses ini sekitar 

200 sd 700 derajat celcius. Untuk memperoleh suhu 

ini  dilakukan pembakaran dari kayu-kayu bekas lalu 

panasnya dilalukan melalui cerobong sehingga tidak 

terjadi pembakaran secara langsung. Jika pembakaran 

dilakukan secara langsung berakibat sekam terbakar 

semua dan menjadi abu sehingga tidak dapat dibentuk 

sebagai beriket sekam padi. 
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4. Dilanjutkan proses penghalusan dengan mesin atau 

bisa secara manual. Beriket sekam padi sudah 

mengalami proses pyrolisa lalu di pindahkan ke mesin 

penghalus untuk dihaluskan. Bisa dilakukan mesin 

penghalus daging atau sejenisnya. Boleh juga 

dilakukan penghalusan secara manual sehingga 

diperoleh arang sekam padi yang tidak utuh lagi dan 

sudah setengah halus dan bahkan halus. Sekam padi 

yang sudah dihaluskan lalu dipisahkan untuk proses 

penyaringan agar diperoleh arang sekam padi yang 

halus dan merata. Proses penghalusan dilakukan agar 

supaya mendapat ukuran yang halus serta ikatan yang 

kuat ketika dicetak pada tahan berikutnya. 

5. Sekam yang sudah halus dicampur kanji sebagai 

bahan perekat dicampur dengan merata.  Fungsi dari 

kanji adalah sebagai bahan tambahan yang berguna 

sebagai pengikat. Kanji yang bersifat perekat bila 

dicampur air dan bila dicampur dengan serbuk halus 

arang sekam padi akan saling mengikat antar butir 

sekam yang halus. Efek dari pencampuran kanji 

menjadikan briket sekam badi memiliki kadar air. Hal 

ini berasal dari kanji yang ditambah air. Oleh karena 

itu beriket hasil pencetakan setelah dicetak perlu 

dikeringkan kembali untuk mengurangi kadar air pada 

proses pencampuran.  

6. Kemudian dicetak untuk menjadi  beriket atang sekam 

padi. Tahap berikutnya proses pencetakan. Proses 

pencetakan dilakukan dengan memasukan serbuk 

arang sekam yang sudah dicampur dengan kanji. 

Tujuannya agar serbuk dapat menyatu ketika 

dilakukan pencetakan. Cetakan terdiri dies/mold yang 

terbuat dari logam dengan ukuran briket berbentuk 

silinder. Punch terbuat dari baja untuk memampatkan 

serbuk yang berada dalam cetakan. Setelah 

pemampatan dilakukan dengan arah tekanan, maka 

terbentuklah briket yang berukuran silender kecil 

berdiameter rata-rata 40 mm dengan tinggi  50 mm.  

7. Hasil cetakan kemudian dikeringkan dengan sinar 

matahari agar supaya kandungan airnya hilang . 

Barulah hasil briket arang sekam padi yang sudah 

cukup kering siap dipakai untuk bahan bakar kompor 

sekam padi yang sudah dirancang dan dibuat 

sebelumnya. Tahapan proses di atas ditunjukkan pada 

Gambar 5,6,7,8. 

 

 
Gambar 4.  Persiapan pembuatan 

 

 
Gambar 5. Proses pembuatan briket sekam padi 

 

 
Gambar 6.  Proses pencetakan briket 

 

 

 
Gambar 7. Proses penghalusan         
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Gambar 8. Proses Penyaringan 

 

KESIMPULAN 

  

 Kegiatan ini sangat bemanfaat bagi penduduk 

komunitas pertanian pasang surut agar mereka dapat 

menfaatkan limbah hasil pertanian sekam padi untuk 

menjadi energi alternatif sebagai pengganti minyak tanah 

dan gas yang relatif mahal 
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ABSTRAK: Kabupaten Lamongan merupakan salah satu sentra produksi tanaman rempah dan obat herbal unggulan 

BPOM yang memiliki variasi klimatologi dan lahan yang spesifik. Sehingga banyak berdiri UKM yang memproduksi 

berbagai minuman tradisional yang berbasis tanaman herbal, seperti UKM Nata Samudra yang memproduksi minuman 

kunir (kunyit) asam yang berlokasi di desa Deketwetan dan UKM Kube Tribuana yang memproduksi ekstrak powder 

minuman tradisional/herbal, yaitu bubuk instan/ekstrak powder jahe merah, kedelai, dan STMJ. Adapun sistem produksi 

dan pengolahan kedua mitra tersebut selama ini masih bergantung pada alat konvensional. Selama ini, UKM tersebut 

memarut, memeras, memasak, mengkristalkan, dan mengemas bubuk rempah secara manual yang berakibat lamanya 

waktu produksi serta proses pengemasan bubuk instan yang kurang praktis. Sehingga, secara kualitas dan kuantitas, 

produksi yang dihasikan oleh kedua UKM ini masih sangat rendah. Oleh karenanya, kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini bertujuan untuk merancang peralatan tepat guna untuk membantu proses produksi kedua UKM tersebut. 

Diharapkan dengan penerapan teknologi ini, kedua UKM dapat meningkatkan kualitas dan mempercepat waktu 

produksinya. Teknologi tepat guna yang dirancang adalah mesin pemasak jahe instan dengan daya 1 HP dan kapasitas 

produksi 5 kg  sekali proses. Hasil dari proses produksi UKM menggunakan teknologi tepat guna tersebut mampu 

meningkatkan jumlah produksi dan keuntungan pada proses produksinya. Introduksi alat pemasak jahe instan membuat 

kapasitas produksi menjadi 2 kali lipat. Yang awalnya setiap hari hanya mampu memproduksi 2 kg jahe instan, setelah 

adanya alat pemasak jahe instan, hasil produksi jahe menjadi 4 kg. Mesin pemeras jahe ini dapat digunakan untuk 

memproses bahan herbal lain selain jahe dan prosesnya sangat efisiensi dari sisi waktu, biaya dan tenaga dalam proses 

produksi.  

 

Kata Kunci: Minuman herbal, jahe instan, mesin ekstraksi jahe,  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan kabupaten Lamongan dalam hal 

peningkatan sektor ekonomi yang perlu diapresiasi adalah 

perubahan kabupaten dengan pendapatan daerah yang 

rendah menjadi daerah dengan peningkatan PAD yang 

signifikan karena perkembangan daerah wisatanya. Kini, 

rata-rata dalam sehari, tidak kurang dari 5000 hingga 

15000 orang mengunjungi tempat wisata di Lamongan, 

baik itu WBL, Maharani Zoo, maupun Makam Sunan 

Drajat. Akibatnya, laju putaran ekonomi di kabupaten ini 

meningkat tajam seiring dengan meningkatkan 

kemampuan ekonomi warga, serta membuka peluang 

usaha yang dapat mendukung sector pariwisata tersebut. 

Di sisi lain, mayoritas mata pencaharian warga 

Lamongan adalah petani dan nelayan. Desa Deketwetan 

Kecamatan Deket adalah sebuah wilayah pedesaan di 

Lamongan yang sebagian besar penduduk di kecamatan 

ini bermata pencaharian sebagai petani.Area sawah dan 

tegal mendominasi sebagian besar wilayah ini.Kabupaten 

Lamongan merupakan salah satu sentra produksi tanaman 

rempah dan obat herbal unggulan BPOM yang memiliki 

variasi klimatologi dan lahan yang spesifik.Diantara jenis 

rempah dan sumber obat herbal terebut adalah kunyit, 

jahe, jahe merah, kunyit putih, dan temulawak.Hasil dari 

produk pertanian ini sebagian dimanfaatkan oleh 

kelompok usaha-kelompok usaha yang memanfaatkan 

peluang untuk membuat minuman tradisional yang 

sebagian besar dipasarkan di tempat-tempat wisata di 

Lamongan, bahkan sebagian juga dipasarkan di daerah 

Gresik dan Surabaya. 

Produk minuman tradisional ini dikemas dengan dua 

cara, yaitu minuman yang dikemas dalam bentuk cair dan 

minuman instan yang diproduksi dalam bentuk bubuk 

instan.Minuman yang diproduksi dalam bentuk cair yang 

dikemas dalam botol diproduksi oleh UKM Nata 

Samudra, sedangkan UKM Kube Tribuwana 

memproduksi minuman bubuk instannya. Kedua proses 
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produksi pembuatan minuman tersebut, selama ini masih 

menggunakan peralatan manual konvensional seperti 

parutan manual, pemasak konvensioanel dengan wajan 

biasa, dan kemudian untuk pembuatan bubuk instan, 

pengemasan masih dilakukan secara manual. Bubuk 

instan yang sudah jadi diwadahi botol-botol sebelum 

dipasarkan.  

Pada pembuatan minuman cair, bahan rempah seperti 

kunyit, kencur, dan temulawak diparut secara 

konvensional yang memakan waktu produksi lama, 

kemudian direbus. Begitu pula untuk pembuatan bubuk 

instan. Pada produksi minuman bubuk instan di Kube 

Tribuwana memerlukan proses produksi yang lama, 

karena selain rempah-rempah di parut secara manual, juga 

dimasak dimasak sampai mengkristal, kemudian 

diblender sehingga diharapkan menghasilkan bubuk 

instan minuman rempah yang lembut.  

Dalam proses pembuatan ekstrak minuman, seperti 

ekstrak jahe merah dan STMJ yang dihasilkan UKM 

Kube Tribuwana dan Nata Samudra masih dimasak secara 

manual dengan kompor dan diaduk dengan tangan. Saat 

dimasak, permasalahan yang muncul adalah tidak 

meratanya proses perpindahan panas ynag terjadi pada 

wajan (penggoreng) dan bahan-bahan berupa gula dan 

rempah (jahe merah dan STMJ). Akibatnya, terjadi 

gumpalan-gumpalan yang sangat padat dan gosong 

(terlalu matang) dan berwarna kecoklatan, sehingga 

mengurangi kualitas dari hasil produksi.Sedangkan 

permasalahan yang lain adalah masalah pengemasan 

bubuk instan yang selama ini masih menggunakan toples 

kecil, sehingga tidak bisa dijual secara renteng ke 

konsumen. 

Dari kedua proses produksi tersebut, dibutuhkan 

paling tidak mesin parut rempah dan mesin pemasak 

ekstrak minuman herbal yang bisa digunakan bersama. 

Sedangkan pengemasan bubuk instan dapat dilakukan 

dengan menggunakan mesin pengemas otomatis, 

sehingga dapat membuat praktis penjualan ke konsumen 

dan menjaga kualitas bubuk instan tersebut. Apabila 

tersedia mesin-mesin tersebut, diharapkan produksi 

minuman instan herbal dapat menjadi lebih cepat dan 

lebih berkualitas 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan 

didasari oleh permasalahan yang ada maka kegiatan ini 

akan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu  :  

1. Tahap persiapan. Tahap awal ini meliputi kegiatan : 

- Survei ke lokasi UKM untuk mendapatkan data awal 

sebagai bahan perencanaan kegiatan.  

- Pembuatan rancangan alat pengolah minuman yang 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja di UKM  

- Mempersiapkan bahan dan peralatan bantu untuk 

pembuatan alat pengolah minuman 

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi di 

Kabupaten Lumajang.  

2. Tahap pembuatan alat pengolah minuman di 

Laboratorium Proses Produksi I Teknik Mesin 

Universitas Brawijaya.  

3. Tahap perakitan dan setting alat pengolah minuman 

yang dibuat, dilanjutkan dengan pemasangan alat di 

lokasi UKM mitra. 

4. Tahap pelatihan singkat ke UKM mitra terkait tata cara 

membuat, mengoperasikan, memelihara, dan 

memperbaiki alat pengolah minuman yang dibuat.  

5. Tahap penyerahan alat kepada UKM untuk 

diintroduksikan ke dalam usahanya dalam rangka 

meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki mutu 

produk minuman dan mempercepat proses produksi 

serta meminimalkan biaya produksi. 

6. Tahap evaluasi kegiatan dan pendampingan ke UKM. 

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pola diskusi 

antara Tim kegiatan IbM UB dengan UKM mitra, juga 

dengan staf Dinas Koperasi di Kabupaten Lumajang. 

Diskusi dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan dan 

mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi 

UKM mitra. Evaluasi akhir kegiatan dilakukan oleh 

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

Pendampingan oleh Tim ke UKM mitra dilakukan 

minimal 6 bulan pasca penyerahan alat. Pelaksana 

PKM juga akan menyerahkan pembinaan 

berkelanjutan kepada Dinas Koperasi di Kabupaten 

Lamongan. 

 

HASIL DAN LUARAN 

 

Desain Alat bantu Produksi 

 

Setelah mendapatkan data-data yang penting dalam 

proses produksi jahe instan, ada beberapa modifikasi atau 

perubahan yang harus dilakukan terhadap desain alat 

bantu produksi mitra kegiatan. Modifikasi ini meliputi:  

1. Daya alat bantu produksi jahe instan tidak boleh lebih 

dari 1 HP. Hal ini karena daya listrik yang ada di lokasi 

mitra hanya 900 watt. 

2. Putaran spindle harus sepelan mungkin untuk 

mendapatkan Kristal jahe instan yang lebih baik. 

3. Produksi Jahe instan per harinya berkisar 2-4 kg, 

sehingga kapasitas alat bantu pemasak jahe yang 

dibuat tidak boleh lebih dari 5 kg, dengan harapan 

biaya proses produksi menjadi lebih murah. 

Berikut ini adalah desain alat pemasak/ekstraksi jahe 

instan : 
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Gambar 1 Skema alat pemasak jahe instan 

 

Penyerahan alat pemasak jahe instan kepada UKM mitra 

 

Penyerahan alat dilakukan di lokasi mitra UKM. 

Bantuan teknologi tepat guna ini merupakan satu 

rangkaian dari kegiatan PKM dan ditekankan agar 

bantuan peralatan ini dimanfaatkan sebaik baiknya dan 

diharapkan usaha dapat berkembang dengan menambah 

jumlah mitra yang sejenis. Mitra harus dapat 

menggunakan alat tersebut untuk peningkatan produksi 

secara mandiri.  Peralatan tersebut harus bisa digunakan, 

diatur dan dikelola dengan baik yang tujuannya bisa 

memberikan manfaat bagi pelaku Usaha Mikro dan 

kelompok dalam mengembangkan usahanya baik secara 

kuantitas, kualitas, pasar dan peningkatan pendapatan 

ekonomi pada seluruh anggota kelompok dan hal ini 

sesuai dengan strategi pemerintah dalam pemberdayaan 

UMKM khususnya Mikro dan kecil agar dapat 

meningkatkan usahanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Penyerahan alat bantu produksi ke mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Penurunan alat pamasak jahe di lokasi mitra 

 

Analisis Biaya Produksi 

 

Analisis biaya usaha produksi usaha minuman herbal 

dilakukan untuk melihat perbandingan keuntungan 

produksi sebelum dan setelah adanya alat bantu pemasak 

jahe instan dan pemeras jahe. Analisis biaya ini dapat 

dihitung dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya apa 

saja yang harus dikeluarkan untuk memproduksi 

minuman herbal menggunakan alat bantu yang telah 

diintroduksikan. Dengan mengetahui berbagai biaya yang 

harus dikeluarkan, maka diharapkan mitra kegiatan dapat 

melihat dan memperhatikan bahwa penggunaan alat bantu 

produksi ini dapat lebih mengefisienkan proses produksi 

mitra kegiatan.  

Tabel berikut adalah perkiraan biaya proses produksi 

yang dikeluarkan dalam satu hari dengan asumsi bahwa 

produksi minuman herbal hanya dilakukan sekali dalam 

satu hari  

Tabel 1 Biaya Produksi Minuman Rempah Kunyit Asam 

dalam satu hari setelah penambahan mesin pemeras 

 

No Komponen Jumlah Harga Total 

1 Kunyit 300 gr 5000 15.000 

2 Asam Jawa 1 kg 18.000 18.000 

2 Gula pasir 4 kg 15.000 60.000 

3 Garam 15 gr 300 4.500 

4 Air mineral 1 gln 17.000 35.000 

5 LPG 1.5 kg 10.000 15.000 

6 Botol kemasan 100 bh 800 80.000 

7 Ongkos kerja 2 org 20.000 40.000 

8 Listrik 3 jam 1.500 4.500 

 

Dari analisa diatas, kebutuhan bahan untuk membuat 100 

botol minuman rempah kunyit asem adalah Rp. 251.000,-. 

Sedangkan harga jual setiap botolnya adalah Rp. 5000,-. 

Total penjualan untuk 100 botol minuman kunyit asem 

menjadi Rp 500.000,-. Sehingga total laba bersih 
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penjualan dikurangi dengan harga bahan diperoleh Rp 

248.000,- per hari. Keuntungan dari introduksi dari mesin 

pemeras ini dapat waktu pengerjaan menjadi lebih singkat 

dan kebutuhan pekerja untuk memproduksi minuan 

kunyit asem menjadi lebih sedikit, dari yang biasanya 

membutuhkan 3-4 orang untuk satu kali produksi menjadi 

hanya membutuhkan 2 orang pekerja saja, sehingga 

ongkos produksi bisa dikurangi secara signifikan. 

Tabel 2 Biaya Produksi Minuman ekstrak jahe dan STMJ 

instan dalam satu hari setelah penambahan mesin 

ekstraksi jahe. 

 

No Komponen Jumlah Harga Total 

1 Jahe 1 kg 10.000 10.000 

2 Gula pasir 2 kg 15.000 30.000 

3 Air mineral 1 gln 17.000 17.000 

3 Kayu mnis 50 gr 5.000 5.000 

4 Gula merah 250 gr 4.000 12.000 

5 LPG 1 kg 10.000 10.000 

6 Plastik bungkus 100 bh 200 20.000 

7 Ongkos kerja 2 org 20.000 40.000 

8 Listrik 5 jam 1.500 7.500 

Total 125.500 

Hasil produksi 100 sachet x Rp. 3.500 350.000 

Keuntungan 224.500 

 

Dari hasil analisis produksi jahe instan diatas, 

keuntungan bersih hasil produksi jahe instan per harinya 

adalah Rp. 224.500,-. Introduksi alat pemasak jahe instan 

dari Tim IbM membuat kapasitas produksi menjadi 2 kali 

lipat. Yang awalnya setiap hari hanya mampu 

memproduksi 2 kg jahe instan, setelah adanya alat 

pemasak jahe instan, hasil produksi jahe menjadi 4 kg. 

Dengan adanya bantuan mesin pemasak jahe ini, mitra 

berhasil mengekspansikan usahanya. Semula, produk 

ekstrak jahe dijual di sekitar Lamongan saja, tetapi saat 

ini produk tersebut sudah berhasil di jual di pangkalan 

TNI-AL di Surabaya, sehingga keuntungan yang 

diperoleh semakin besar. 

Dari tabel 5.1 dan 5.2 dapat dilihat kenaikan 

keuntungan yang cukup signifikan dengan penambahan 

mesin ini, namun ada beberapa kondisi yang 

menimbulkan : 1) inefisiensi, 2) tercampurnya bahan 

herbal dengan bahan herbal yang lain karena kurangnya 

kontrol, 3) berkurangnya berat bahan herbal setelah 

diproses kemungkinan karena tercecer ataupun 

menggumpal dan melekat pada alat masak di mesin 

tersebut. Dengan mengingatkan kembali penjelasan untuk 

mengoperasikan mesin, maka  diharapkan proses menjadi 

efisien, bahan herbal tidak tercampur dengan bahan herbal 

lainnya dan tidak ada yang tercecer. 

Informasi yang menggembirakan adalah terus 

meningkatnya permintaan dari pelanggan pada produk 

mitra karena kecepatan pada proses produksinya sehingga 

produk jamu ini akan diedarkan ke wilayah yang lain. 

Akibatnya, selain terjadi peningkatan keuntungan juga 

dapat memberikan peluang bagi masyarakat sebagai 

reseller sebagai startegi pemasarannya 

 

KESIMPULAN 

 

1. Berdasarkan hasil survey awal di lapangan, terdapat 

beberapa perubahan desain yang dilakukan pada alat 

pemasak jahe instan. Perubahan tersebut meliputi 

desain daya mesin dan kapasitas produksi yang 

diharapkan oleh mitra kegiatan 

2. Secara umum program kegiatan yang dilakukan oleh 

tim PKM sudah sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan.  Penggunaan teknologi tepat guna yaitu 

mesin pemeras jahe ini dapat meningkatkan jumlah 

produksi dan keuntungan pada proses produksinya. 

3. Introduksi alat pemasak jahe instan dari Tim PKM 

membuat kapasitas produksi menjadi 2 kali lipat. 

Yang awalnya setiap hari hanya mampu memproduksi 

2 kg jahe instan, setelah adanya alat pemasak jahe 

instan, hasil produksi jahe menjadi 4 kg.  

4. Mesin pemeras jahe ini dapat digunakan untuk 

memproses bahan herbal lain selain jahe dan 

prosesnya sangat efisiensi dari sisi waktu, biaya dan 

tenaga dalam proses produksi.  

5. Kegiatan pendampingan harus terus dilakukan terkait 

dengan proses produksi paling tidak 6 bulan lagi. 

Pendampingan ini dilakukan agar mitra semakin 

mampu untuk dapat mandiri dalam melakukan 

kegiatan usahanya.  
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ABSTRAK: Potensi kawasan permukiman tradisional 3/4 Ulu di tepian sungai Musi berupa lingkungan permukiman dan 

rumah tradisional dapat dimanfaatkan sebagai rencana lokasi summer course oleh Program Studi Teknik Arsitektur, 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Kegiatan summer course adalah upaya untuk menarik mahasiswa asing agar 

singgah dan belajar di Universitas Sriwijaya dengan memberikan materi dan pengalaman yang sangat kontekstual dengan 

budaya kota Palembang. Permukiman lama di 3/4  Ulu berupa rumah panggung Limas dan rumah Gudang serta rumah 

Cina dan rumah kolonial akan menjadi daya tarik mahasiswa asing untuk belajar di Universitas Sriwijaya dan di 

permukiman tersebut. Kegiatan pendampingan masyarakat berupa pembentukan komunitas pemuda pecinta cagar budaya 

dan pemilik rumah yang mengijinkan rumah mereka sebagai homestay bagi peserta summer course. Kegiatan diawali 

dengan identifikasi potensi lokal seperti budaya masyarakat setempat agar dapat menerima tamu asing tanpa rasa 

canggung. Antusiasme masyarakat untuk menerima program summer course relatif baik. Persiapan awal telah dilakukan 

dengan pendataan potensi dan kendala di 3 /4 Ulu, merangkum persepsi masyarakat dan kelompok pemuda serta menilai 

kondisi kamar mandi dan air bersih di lokasi ini. Peran, hak dan kewajiban dari Universitas Sriwijaya dan masyarakat 

masih perlu dirinci agar masyarakat setempat bisa memperoleh manfaat secara secara langsung.  

 

Kata Kunci: Pendampingan masyarakat, summer course, Permukiman dan rumah tradisional.  

 

 

 

ABSTRACT: The potential of traditional settlement in 3/4 Ulu area that located on Musi Riverbanks is in the form of 

residential and traditional houses that can be utilized as a location for summer course by Architecture Department, 

Faculty of Engineering, University of Sriwijaya. Summer course is an effort to attract foreign students to visit and study 

at University of Sriwijaya by providing material and experience that is very contextual with the culture of Palembang. 

The old settlements in 3/4 Ulu area in the form of Limas and Gudang houses as well as Chinese and colonial houses will 

be an attraction for foreign students to study at University of Sriwijaya and in this old settlement. Community assistance 

activities include the formation of a young community of cultural heritage lovers and homeowners who allow their homes 

as homestays for summer course participants. The Activities begins with the identification of local potential such as 

culture to be able to receive foreign guests without feeling awkward. The enthusiasm of the community to receive the 

summer course program is relatively good. Preliminary preparations have been made with data collection of potential 

and constraints on 3/4 Ulu area, summarizing the perceptions of communities and youth groups as well as assessing the 

condition of bathrooms and clean water at this location. The roles, rights and obligations of University of Sriwijaya and 

the community still need to be specified so that local communities can benefit directly. 
 

Keywords: Community assistance, summer course, settlement and traditional houses  
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PENDAHULUAN 

 

Palembang merupakan kota tua yang telah identik 

dengan Sriwijaya dan sungai Musi. Perkembangan kota 

diawali dengan berdirinya permukiman di tepi dan di 

badan sungai Musi yang sampai saat ini masih memiliki 

fungsi penting sebagai jalur sungai ke arah laut, hulu dan 

hilir. Palembang yang memiliki banyak sungai besar dan 

kecil menjadi tempat bermukim yang unik sehingga 

dikenal sebagai Venice from the east (Sevenhoven, 1971; 

Irwanto dan Santun, 2010). Sampai saat ini permukiman 

lama/ tradisional yang berupa rumah panggung dan rumah 

rakit masih bisa disaksikan di sepanjang sungai Musi. 

Salah satu permukiman tradisional yang masih memiliki 

karakter kuat sebagai permukiman masa lalu Palembang 

adalah di kelurahan 3-4 Ulu, kecamatan Seberang Ulu I. 

Permukiman tradisional 3-4 Ulu masih memiliki 

beberapa rumah tradisional berupa rumah panggung 

seperti rumah Limas dan rumah Gudang, rumah Cina, 

rumah Rakit serta rumah tapak dengan langgam kolonial 

(Triyuly dkk, 2013). Rumah-rumah tersebut pada 

umumnya terpelihara dengan baik. Secara umum, 

permukiman tradisional dalam kegiatan pendampingan 

masyarakat yang dilakukan Program Studi Teknik 

Arsitektur (PSTA) Fakultas Teknik (FT) Universitas 

Sriwijaya (Unsri) ini terletak di lorong (Demang) Jaya 

Laksana, lorong Firma H. Akil dan lorong Hijriyah berada 

di daerah rawa pasang surut yang sebagian sudah 

ditimbun. 

Universitas Sriwijaya telah mendapatkan predikat  

akreditasi A sehingga memiliki kewajiban untuk 

menerima atau mendatangkan mahasiswa asing sekitar 

500 mahasiswa setiap tahunnya. Kondisi ini yang menjadi 

salah satu pertimbangan dari PSTA untuk mengambil 

inisiatif mengidentifikasi lokasi yang tepat bagi kegiatan 

summer course di lapangan melalui kegiatan 

pendampingan masyarakat di permukiman tradisional 3/4 

Ulu, Palembang. 

Program summer course hampir terdapat di seluruh 

negara termasuk Indonesia. Mahasiswa dari luar negeri 

telah sering mengikuti summer course di Indonesia untuk 

waktu beberapa bulan hingga setahun. Program ini adalah 

memanfaatkan waktu libur untuk membangun kualifikasi 

dan wawasan akademik yang keluar dari rutinitas setiap 

semester selama sesi musim panas di sekolah dan 

universitas di seluruh dunia. Berbagai macam summer 

course di desain untuk melayani banyak tujuan bagi siswa 

yang berbeda: kegiatan ini terkadang digunakan untuk 

menjembatani kesenjangan teori dari studi akademis, 

memberikan pelatihan profesional tambahan atau 

memberikan pengalaman yang berbeda yang tidak 

dijumpai di negara mereka. Menurut Herawati (2011), 

terdapat kecenderungan bahwa wisatawan saat ini lebih 

rasional dan memiliki ketertarikan yang beragam yang 

selalu didasarkan pada fasilitas modern dan mewah tetapi 

juga pada dapat berinteraksi dengan lingkungan binaan 

dan masyarakat lokal. Jika peserta summer course dapat  

disamakan sebagai wisatawan maka lokasi 3/4 Ulu sangat 

tepat. 

Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan atau 

pendampingan masyarakat pada umumnya adalah untuk 

daerah miskin dan tertinggal. Dalam konteks summer 

course di 3/4 Ulu Palembang, kegiatan ini akan 

melibatkan unsur akademik Unsri dan masyarakat di 

permukiman 3-4 UluPalembang. Potensi yang kuat di 

bidang sosial budaya, kemasyarakatan dan langgam 

arsitektur tradisional merupakan daya tarik yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat lokal dan 

PSTA Unsri. 

 

Gambar 1: Peta Palembang dan Kawasan 3-4 Ulu 

 

 

PERKAMPUNGAN TRADISIONAL 3/4 ULU, 

SEBERANG ULU I, PALEMBANG  

 

Kelurahan 3/4 Ulu (luas 301 Ha /17,26%) adalah 

bagian dari Kecamatan Seberang Ulu I (luas 301 Ha 

/17,26%).  Jumlah bangunan permanen di ¾ Ulu 1.031 

unit. Secara administrative, kelurahan 3/4 Ulu terdiri dari 

13 RW, 55 RT dan 4.293 keluarga, jumlah penduduk 

21.408 dengan tingkat kepadatan 71,12 jiwa/ha. 

Berdasarkan data perekonomian, terdapat keluarga Pra 

Sejahtera 90, Sejahtera I 2.177, Sejahtera II 1.771, 

sejahtera III 937 dan Sejahtera III+18. 

Ruang lingkup wilayah dari pendampingan ini adalah 

jalan KH Azhari ke arah sungai Musi yang dikenal sebagai 

3/4 Ulu laut. Pada awalnya, permukiman di wilayah ini 

adalah rumah panggung dan rumah rakit, dan saat ini mulai 

dibangun juga rumah tapak (rumah depok). 
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Gambar 2: Rumah Limas yang terpelihara dengan baik di 

Lorong Firma H. Akil. 

 

Pada awal perkembangan kota Palembang, 

permukiman yang terdiri dari rumah panggung dan rumah 

rakit tumbuh di tepian sungai Musi, di daerah Seberang 

Ilir berkembang rumah-rumah untuk pemimpin dan 

bangsawan, serta perdagangan dan jasa, sedangkan daerah 

Seberang Ulu berkembang permukiman rakyat. Kawasan 

permukiman 3/4 Ulu adalah permukiman lama di tepian 

sungai Musi dengan karakter tradisional yang kuat. Pada 

umumnya, lokasi rumah tradisional tersebut 

berkelompok, walaupun demikian sedikit demi sedikit 

terjadi perubahan pada permukiman tradisional di wilayah 

ini. Rumah tradisional mulai digantikan dengan rumah-

rumah masa kini, hal tersebut terjadi karena beberapa 

sebab diantaranya adalah karena rumah tradisional 

mengalami kerusakan karena kayu telah lapuk, rumah 

tradisional dijual dan banyak yang menganggap jika 

rumah tradisional sudah ketinggalan jaman. Salah satu 

wilayah yang banyak memiliki rumah tradisional dengan 

karakter permukiman daerah rawa adalah lorong Demang 

Jaya Laksana, Lorong Firma H. Akil dan lorong Al 

Hijriyah ke arah sungai Musi.  

Gambar 3: Rumah Limas di lorong Hijriyah 

 

Kawasan permukiman 3/4 Ulu adalah daerah yang 

didominasi rawa pasang surut oleh sebab itu sebagian 

besar permukiman adalah rumah panggung dari kayu. 

Permasalahan umum kawasan permukiman ini adalah 

sanitasi dan drainase yang kurang baik, lahan kosong 

berupa rawa yang ditumbuhi semak-semak dan sampah 

yang menumpuk di kolong rumah. Selain itu,  

sebagaimana umumnya permukiman di daerah rawa, 

aksesiblitas umumnya berupa jalan setapak  karena 

kondisi berupa rawa, penataan permukiman tanpa 

memperhatikan garis sempadan bangunan serta 

pertumbuhan kawasan tanpa direncanakan.  

 

POTENSI DAN KENDALA DI KAWASAN 

PENDAMPINGAN MASYARAKAT 

 

Sebagian masyarakat di kawasan 3/4 Ulu memiliki 

usaha kecil skala rumah tangga misalnya kemplang, 

pempek dan rokok pucuk. Potensi yang bagus ini masih 

bisa ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir ini, kawasan 

permukiman 3/4 Ulu  umumnya dan khususnya lorong 

Firma H. Akil, rumah limas Demang Jaya Laksana, rumah 

Yu Cing dan rumah Rakit Hasani menjadi obyek 

kunjungan wisatawan yang datang ke Palembang. Pada 

umumnya, wisatawan tersebut diajak oleh kawannya 

untuk mengunjungi permukiman tradisional di kota 

Palembang. 

 

 

Gambar 4: Penjemuran pempek dan kemplang di halaman 

rumah di 3/4 Ulu.  

 

Masyarakat membuat pempek dan kemplang di rumah 

dan kemudian menjemurnya di halaman rumah atau ditepi 

jalan setapak. Untuk pembuatan anyaman, masyarakat 

membuatnya di halaman rumah atau di jalan setapak. 

 

Gambar 5: Penjemuran kemplang di halaman rumah atau 

di pinggir jalan setapak. 

 

Pada satu sisi, keindahan langgam arsitektur rumah 

tradisional di permukiman 3/4 Ulu menimbulkan 

kekaguman pada wisatawan tapi pada sisi lain rumah 

tradisional dianggap sebagai asset yang dapat 

diperjualbelikan dengan harga mahal. Beberapa rumah 

limas telah dijual dari permukiman ini sehingga 

menimbulkan kekhawatiran akan melenyapkan citra 

kawasan sebagai permukiman tradisional di Palembang. 
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Gambar 6: Usaha kerajinan tempat jemur pempek (kiri 

atas), kemplang, rokok pucuk (kiri bawah) dan kerajinan 

lainnya di 3/4  Ulu 

 

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan 

yang ada di kawasan permukim 3/4 Ulu, diharapkan 

kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat melalui 

Pendampingan Masyarakat dapat meningkatkan 

kepedulian dan kesadaran masyarakat diperkampungan 

tradisional untuk mengelola dan membangun 

perkampungan tradisional dalam konteks pelestarian 

rumah tradisional dan pembangunan berkelanjutan. 

Menurut Desiati (2013) dan Devi (2013), pemberdayaan 

masyarakat memiliki tujuan agar seluruh potensi yang ada 

di desa atau perkampungan tradisional dapat 

dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat. masyarakat. Ide kegiatan dan 

pengelolaan summer course dilakukan sebagian oleh 

masyarakat secara partisipatif agar manfaatnya dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Universitas 

Sriwijaya bermitra dengan masyarakat lokal agar summer 

course tetap memiliki nilai ilmiah walaupun secara 

informal.  

Secara umum, perencanaan kawasan permukiman 

tradisional 3/4 Ulu dengan melibatkan peranserta 

masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran pada 

masyarakat setempat jika permukiman mereka adalah 

asset bersejarah yang unik, sangat berharga dan dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan 

perekonomian masyarakat. Jika masyarakat dapat 

merasakan manfaat keberadaan rumah tradisional mereka 

secara langsung maka program ini dapat berjalan dengan 

baik. 

 

Gambar 7: suasana di permukiman 3/4 Ulu 

Sebagaimana konsep pembangunan berbasis 

masyarakat dalam konteks pariwisata, community based 

tourism (CBT) adalah merupakan model pembangunan 

yang memberikan peluang yang besar kepada masyarakat 

desa atau perkampungan tradisional untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan pariwisata (Dewi, 2013).  

Secara umum, potensi dari perkampungan tradisional 

3/4 Ulu Palembang adalah pertama, jumlah dan jenis 

bangunan yang memiliki ciri arsitektur tradisional 

Palembang dan tradisional Cina. Rumah Limas masih 

banyak terdapat di Lr. Firma H. Akil dan Lr. Hijriyah, 

rumah gudang masih banyak terdapat Lr. Jaya Laksana, 

Lr. Firma H. Akil dan Lr. Hijriyah sedangkan rumah 

tradisional Cina hanya ada di dekat sungai Musi. 

Kedua sebagai kawasan permukiman lama di tepian 

sungai Musi banyak menyimpan banyak cerita sejarah 

yang berkaitan dengan kota Palembang, Sumatera 

maupun nasional. Menurut informan, Presiden Soekarno 

pernah singgah ke beberapa rumah di 3/4 Ulu saat kembali 

dari pengasingan di Bengkulu (1938). Salah satu rumah 

Limas adalah milik Demang Jaya Laksana, yang diangkat 

Belanda untuk menjadi Demang bagi daerah Ogan Ilir di 

tahun 1835. Salah satu rumah tradisional Cina dikenal 

sebagai rumah saudagar Yu Cing, yang namanya juga 

diabdikan sebagai nama sungai Yu Cing. 

Berdasarkan pada potensi yang terdapat di 

perkampungan tradisional 3/4 Ulu yang terletak relatif 

sangat dekat dengan pusat kota Palembang, memiliki 

aksesibilitas yang baik melalui jalan darat maupun 

melalui jalur sungai, sangat layak untuk dikembangkan 

sebagai lokasi summer course yang unik dan menarik dari 

berbagai sisi. Rumah tradisional Palembang dalam jumlah 

relatif banyak tersebar di 3 lorong di kawasan 

permukiman 3/4 Ulu Palembang. Peserta atau pengunjung 

dari luar kota Palembang bahkan dari luar negeri dapat 

dipastikan sangat tertarik untuk mengunjungi bahkan 

menginap di kawasan ini. 

Ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 

relatif baik serta memiliki sifat terbuka dan menerima 

untuk tamu/pengunjung yang datang di kawasan ini, serta 

bersedia menjadikan rumah mereka menjadi semacam 

homestay. Rumah panggung pada umumnya berukuran 

besar sehingga masih memungkinkan untuk menerima 

tamu menginap. Secara umumnya, masyarakat di 3/4 Ulu 

sebagian besar masih memiliki hubungan keluarga. 

Dengan adanya kunjungan perserta summer course 

dan wisatawan, masyarakat lebih menyadari bahwa 

perkampungan tradisional mereka adalah warisan leluhur 

yang layak untuk dilestarikan dan dapat menumbuhkan 

kebanggaan sebagai citra Palembang pada masa lalu yang 

dapat terus dipelihara, diceriterakan dan dipelajari untuk 

semua pihak yang menginginkan. Suasana 

pwrkampungan yang damai, ramah dan unik merupakan 
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daya tarik bagi peserta summer course untuk menginap 

dan merasakan suasana tersebut secara langsung sebagai 

suatu pengalaman yang tidak terlupakan 

 

 

KEGIATAN SUMMER COURSE  

 

Ide kegiatan summer course berasal dari summer 

school, yaitun kegiatan anak sekolah saat liburan musim 

panas (summer) di Negara yang memiliki 4 musim. 

Dalam perkembangannya, terminologi summer school 

menjadi lebih luas untuk semua umur termasuk leisure 

dan subyek yang non akademik. Kegiatan summer school 

atau yang kemudian menjadi summer course dirancang 

untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang memiliki 

karaktersitik pengalaman pendidikan non formal yang 

kontekstual dengan lingkungan yang ditawarkan. 

Dalam konteks summer course di perkampungan 

tradisional 3/4 Ulu Palembang, kegiatan yang ditawarkan 

pada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum adalah 

lingkungan permukiman tradisional 3/4 Ulu yang masih 

memiliki rumah tradisional dari berbagai langgam 

arsitektur serta kehidupan sosial masyarakat yang unik. 

Calon peserta summer course dapat memanfaatkan waktu 

libur sekolah atau akhir pecan untuk berkunjung dan 

menginap di rumah penduduk yang telah dipersiapkan.  

 

Gambar 8: Rumah tipe Kolonial dan Rumah Gudang di 

3/4 Ulu 

 

Kegiatan summer course akan dipersiapkan dengan 

melibatkan Universitas Sriwijaya dalam hal ini Program 

Studi Teknik Arsitektur dengan masyarakat di 

permukiman tradisional 3/4 Ulu yang meliputi pemilik 

rumah dan organisasi pemuda yang dapat mengelola 

kegiatan ini secara sistematis dan berkesinambungan. 

Menurut Dariah (2009) Peran perguruan tinggi sangat 

penting untuk pendampingan masyarakat. Masing-masing 

pihak memiliki tugas yang berbeda, sebagai contoh 

Program Studi Teknik Arsitektur bertanggung jawab 

untuk merancang kegiatan summer course untuk kurun 

waktu 2, 3, 5 dan 7 hari per kegiatan atau sesuai dengan 

kebutuhan, merancang edukasi rumah dan permukiman 

tradisional di 3/4 Ulu, merancang website summer school 

dan mendampingi masyarakat 3/4 Ulu.  

Gambar 9: Rumah Limas Demang Jaya Laksana (kiri) dan 

rumah Gudang 

 

Pemilik rumah berkewajiban untuk mempersiapkan 

rumah mereka menjadi homestay yang layak huni, 

menyiapkan hidangan (kuliner) maupun mengajarkan 

ketrampilan unik yang ada di perkampungan mereka 

seperti cara memasak makanan lokal, membuat songket, 

mengajar tari ataupun belajar bahasa Palembang. Menurut 

Susyanti (2014), wisatawan tinggal di rumah penduduk, 

tidur di kamar rumah tradisional yang sederhana tapi 

bersih dan sehat, dapat merasakan makanan tradisional 

sebagai hidangan utama yang disajikan selama di 

permukiman tradisional merupakan bentuk kepuasan dari 

wisatawan termasuk peserta summer course. 

Selanjutnya, kelompok pemuda atau komunitas 

setempat bertanggung jawab terhadap keamanan 

pengunjung dan siap untuk menjadi pemandu bagi para 

tamu di kawasan mereka. Menurut Desiati (2013) dan 

Andini (2013), desa atau perkampungan yang 

direncanakan sebagai daerah wisata diharapkan memiliki 

kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan tujuan 

memberdayakan masyarakat melalui program dan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok tersebut. 

Pokdarwis dapat menjadi motor bagi kelangsungan tujuan 

summer course di 3/4 Ulu.  

Menurut Fitrianti (2014);Andini (2013) dan Susyanti 

(2014), sangat penting melibatkan masyarakat dari sejak 

awal kegiatan termasuk perencanaan kegiatan summer 

course agar komunitas setempat merasa memiliki, 

bertanggung jawab dan sebagai bagian utama untuk 

memelihara dan melestarian perkampungan tradisional 

mereka sekaligus untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Masyarakat setempat merupakan aktor 

penting yang berperan untuk merancang agar 

permukiman tradisional, suasana dan karakter lokal dapat 

menjadi sajian yang unik sesuai dengan budaya 

masyarakat.  tersebut. Agar mendapatkan respon 

penduduk, maka sejak awal perencanaan lokasi summer 

course harus dirancang agar sebagian besar penduduk 

dapat ikut terlibat dalam kegiatan ini. Pemilik rumah 

harus disiapkan untuk menjadi tuan rumah yang baik.  

Selanjutnya, pendampingan masyarakat dalam proses 

perencanaan ini sebagai respon penting bahwa 

perencanaan lokasi summer course diibaratkan sebagai 

kawasan pariwisata perkampungan tradisional yang 

berkelanjutan. Masyarakat setempat perlu didengar dan 
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dipersiapkan dari sejak awal untuk mencegah terjadinya 

gesekan atau konflik dengan peserta summer course. 

Secara sederhana, pengembangan perkampungan 

tradisional sebagai lokasi summer course dianalogikan 

sebagai suatu bentuk kegiatan pariwisata yang 

memanfaatkan kehidupan masyarakat diperkampungan 

tradisional sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan, wawasan, perjalanan, rekreasi 

dan di bidang pendidikan informal. Peserta summer 

course dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat 

dan budaya setempat bahkan mempelajari budaya 

setempat secara langsung (Andini, 2013). 

Setiap komunitas memiliki cara pandang, kapasitas 

dan kemampuan masing-masing. Chaskin (2001) 

menyatakan bahwa kapasitas suatu komunitas dapat 

ditingkatkan berdasarkan interaksi yang intens 

sumberdaya organisasi, dan pemahaman sosial yang 

dimiliki oleh suatu komunitas yang dapat berpengaruh 

terhadap pemecahan persoalan secara kolektif dan 

memelihara lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 

dari komunitas tersebut. 

 

 

KEGIATAN PENDAMPINGAN 

 

Menurut Dariah (2009), Pemberdayaan atau 

pendampingan merupakan suatu konsep untuk 

memperkuat posisi suatu kelompok atau individu melalui 

penumbuhan kesadaran dan kemampuan kelompok atau 

individu yang bersangkutan dalam mengidentifikasi dan 

menganalisis persoalan yang dihadapiserta menemukan 

cara mengatasinya. Oleh sebab itu, kegiatan 

pendampingan adalah langkah yang tepat untuk 

mempersiapkan masyarakat di permukiman tradisional 

3/4 Ulu agar dapat menerima dan mempersiapkan 

permukiman mereka sebagai lokasi summer course. 

Kegiatan pendampingan telah dilakukan sebanyak 3 

kali, dengan kegiatan sebagai berikut: pertama, dilakukan 

pemetaan awal tentang potensi kawasan permukiman 

tradisional 3/4 Ulu sebagai lokasi bagi kegiatan summer 

course yang meliputi observasi lingkungan, keragaman 

langgam arsitektur tradisional, kondisi rumah penduduk 

yang layak ikut program, potensi ekonomi dan kondisi 

sosial budaya masyarakat.  

Kedua, pendekatan terhadap beberapa penduduk 

pemilik rumah tradisional, kelompok masyarakat dan 

kelompok pemuda yang memiliki keinginan untuk 

mendukung terselenggaranya kegiatan summer course di 

permukiman tradisional mereka.   

Ketiga, memberikan pendampingan kepada para 

pemilik rumah yang bersedia sebagai home stay bagi 

peserta summer course serta kelompok pemuda setempat 

yang dipersiapkan sebagai pendamping lokal bagi peserta 

summer course.  

Menurut Dariah (2009) dari aspek keterlibatan atau 

peranserta masyarakat, praktik community development 

(CD) dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

development for community, development with 

community, dan development of community. Development 

for community atau pembangunan untuk komunitas 

adalah bentuk CD yang menjadikan masyarakat sebagai 

objek pembangunan karena berbagai inisiatif, 

perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 

dilaksanakan oleh pihak luar. Dalam konteks rencana 

untuk lokasi summer course, masyarakat di 

perkampungan 3/4 Ulu merupakan mitra dari PSTA FT 

Unsri, kedua belah pihak memiliki peran yang sama 

penting tetapi berbeda. 

Kegiatan diawali dengan membuat identifikasi yang 

meliputi area ditepi jalan KH. Ashari di lorong Demang 

Jaya Laksana, lorong Firma H. Akil dan Lorong Hijriyah. 

Berdasarkan aspek potensi ekonomi lokal, beberapa 

rumah tangga memiliki kegiatan seperti pembuatan 

pempek, kemplang, rokok pucuk, tempat penjemuran 

pempek. seperti budaya masyarakat setempat agar dapat 

menerima tamu asing tanpa rasa canggung.  

Antusiasme dan pemahaman masyarakat untuk 

menerima program summer course relatif baik. Persiapan 

awal telah dilakukan dengan pendataan potensi dan 

kendala di 3 /4 Ulu, merangkum persepsi masyarakat dan 

kelompok (komunitas) pemuda serta menilai kondisi 

kamar mandi dan air bersih di rumah penduduk di 

permukiman ini 

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan bersama 

dengan masyarakat, beberapa rumah tradisional yang 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai sarana 

pembelajaran dan home stay adalah sekelompok rumah 

tradisional yang berdekatan dan pemiliki rumah yang 

menyatakan kesediaannya untuk menerima tamu 

menginap di rumah mereka walaupun untuk itu, masih 

harus dibicarakan detailnya lebih lanjut. Terdapat 

beberapa rumah penduduk yang pernah dipakai menginap 

untuk para peneliti atau tamu dari luar dengan 

mendapatkan pelayanan yang baik. Keadaan tersebut 

perlu disosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya 

agar terbentuk persepsi yang sama dalam konteks 

kegiatan summer course di permukiman tradisional. 
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Tabel 1: Rumah tradisional di Lr. Jaya Laksana 

NO PEMILIK RUMAH 

1 Kiagus M. 

Idrus Halim 

(buddle) 

Rumah Limas 

2 Ujang 

Marzuki 

Rumah Gudang 

3 H. Dani 

Rumah Gudang 

4 Budiman 

Rumah Cina 

5 Teguh 

Rumah Cina 

 

Tabel 2: Rumah tradisional di Lr. Hijriyah 

NO PEMILIK RUMAH 

1 Nilawati/Cek 

Yet (buddle) 

Rumah Limas 

2 Asia (buddle) 

Rumah Gudang 

3 Hamzah 

(buddle) 

Rumah Gudang 

 

Tabel 3: Rumah tradisional di Lr. Firma H. Akil 

N

O 

PEMILIK RUMAH 

1 Kemas Ali 

(buddle) 

Rumah Limas 

2 Lisa 

(buddle) 

Rumah Limas 

3 KA. 

Rohim 

Rumah Gudang 
4 H. Damiri 

(pribadi) 

Rumah Limas 
5 Maman 

(buddle) 

Rumah Kolonial 
6 Mutmaina

h (buddle) 

Rumah Limas 

7 Azhari 

Hayyin 

Rumah Limas 
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PENUTUP  

 

Kegiatan pendampingan masyarakat berlangsung 

dengan baik dan lancar serta mendapat respon yang 

menggembirakan dari masyarakat. Pertemuan yang 

berlangsung selama 3 kali dirasakan masih kurang karena 

terdapat beberapa hal yang belum jelas terutama yang 

terkait dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

peserta summer course selama menginap di rumah 

penduduk. Jika peserta mendaftar melalui Unsri, besar 

biaya belum bisa diperhitungkan. Hidangan makanan 

perlu juga dibuatkan standarnya sehingga bisa diterima 

oleh peserta summer course. 

Yang realistis dilakukan pada saat ini adalah mengajak 

peserta summer course untuk berkunjung dan belajar 

tentang arsitektur tradisional, menikmati suasana unik 

perkampungan tradisional serta menikmati jamuan yang 

diadakan di salah satu rumah penduduk 

Peran, hak dan kewajiban dari Universitas Sriwijaya 

dan masyarakat masih perlu dirinci agar masyarakat 

setempat bisa memperoleh manfaat ekonomi secara 

langsung untuk itu perlu ada pendampingan bagi 

masyarakat lokal tentang menjamu peserta summer 

course terutama dalam hal etika/sikap, kebersihan, 

memasak makanan lokal dan acara yang khas setempat. 
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ABSTRAK: Kampung Al Munawar merupakan salah satu perkampungan keturunan Arab Yaman di Palembang yang 

telah dicanangkan sebagai destinasi wisata baru oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Februari 2017. Setelah 

dicanangkan menjadi  wisata, jumlah wisatawan yang mengunjungi kampung ini mencapai 200 orang pada akhir minggu 

dan hari libur. Khusus wisata religi, jumlah pengunjung dapat mencapai 400 orang pada satu event religi. Hal ini 

menimbulkan kebingungan dari penduduk kampung dalam menyikapinya. Untuk itu dilakukan kegiatan pendampingan 

untuk dapat menangkap peluang dan mengatasi permasalahan sebagai imbas dari kegiatan wisata. Pendampingan 

dilakukan dengan melalukan review terhadap produk wisata yang telah dibuat oleh masyarakat, baik yang berasal dari 

fisik lingkungan maupun yang berasal dari budaya masyarakat. Review dilakukan dengan meninjau langsung kegiatan 

wisata dan merumuskan keunikan, keotentikan dan originalitas kampung al munawar. Keunikan kampung ini ada pada 

budaya islami yang kuat mengakar pada kehidupan sehari-hari. Keotentikan didapat dari hasil budaya penduduk berupa 

sajian makanan yang berbeda dari tempat lain di Indonesia. Originalitas terlihat dari arsitektur bangunan lama yang 

bermacam tipologinya. Ketiga hal tersebut diramu untuk meningkatkan kualitas produk wisata yang ditawarkan pada 

pengunjung. Salah satunya adalah produk wisata kuliner khas al munawar yang memadukan suasana  bangunan lama, 

menu khas al munawar dan tata pengaturan tamu yang islami. Hasil pendampingan ini memberikan dampak peningkatan 

kualitas pelayanan paket wisata kampung al munawar menuju branding wisata halal. 

 

Keywords: Pendampingan, kampung wisata, wisata halal  

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Palembang merupakan kota sungai yang dibelah oleh 

Sungai Musi. Sebagai kota perdagangan internasional 

sejak jaman Sriwijaya, maka permukiman sungai 

berkembang di sepanjang tepian sungai. Permukiman ini 

didiami oleh berbagai bangsa yang terlibat dalam kegiatan 

perdagangan, seperti bangsa Cina, India dan Arab. 

Mereka menetap dan hidup berdampingan dengan 

penduduk lokal sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat 

ini. 

  Kampung Al Munawar adalah salah satu nama 

perkampungan yang dihuni oleh keturunan arab. 

Kmapung ini dihuni oleh keturunan Habib Al Munawar 

yang berasal dari Hadramaut Yemen. Pada tahun 2006, 

kampung ini telah diteliti oleh balai arkeologi dan 

dinyatakan sebagai salahsatu situs permukiman lama di 

kota Palembang. Pada kampung ini terdapat 18 rumah tua 

dan tradisional bersejarah yang dihuni oleh 70 kepala 

keluarga. Rumah-rumah lama ini diyakini berasal dari 

abad ke 19 dan awal abad ke 20 (Berita Arkeologi no.14 

tahun 2006). Rumah-rumah ini masih dihuni dan 

digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh anak cucu 

keturunan dari Habib Al Munawar. 

Selain adanya bangunan lama, yang menjadi daya 

tarik pengunjung ke kampung ini adalah kegiatan religi 

rutin yang diadakan di kampung ini. Keguatan religi ni 

berkaitan dengan budaya islam yang terus dilanjutkan 

oleh keturunan Habib al Munawar dan pemuka agama 

dari msyarakat Arab keturunan Hadramaut di Palembang. 

Salah satu bangunan yang digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan adalah mushola Al munawar. Pada mushola 

ini rutin dilaksanakan houl memperingati wafatnya Habib 

Al Munawar. Salah satu rangkaian kegiatan houl ini 

adalah kegiatan akikah dan pernikahan yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa keluarga. Selain kegiatan houl 
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juga dilakukan kegiatan peringatan hari raya islam 

lainnya seperti ziarah kubro, peringatan maulid atau tahun 

baru satu muharram. 

 

 

PERMASALAHAN 

 

Sebelum dinyatakan sebagai kawasan wisata, 

beberapa pengunjung dari luar kota bahkan luar negara 

sudah mengunjungi kampung al munawar. Kunjungan 

yang terjadi biasanya tidak terlalu banyak, kecuali pada 

masa-masa houl, peringatan hari raya islam dan ziarah 

kubro. Sejak dinyatakannya sebagai kawasan wisata religi 

oleh pemerintan provinsi Sumatera Selatan, jumlah 

pengunjung meingkat tajam. Menurut Bapak Syarif, ketua 

aguyuban AL munawar, kunjungan dapat mencapai 200 

orang dalam satu hari, khususnya di hari libur dan akhir 

minggu. Jumlah ini akan mencapai 400 orang sehari pada 

saat hari raya Islam.   

Meningkatnya jumlah kunjungan ini menimbulkan 

konsekuensi pada kehidupan penduduk dan fisik 

lingkungan kampung al munawar. Untuk fifik 

lingkungan, kampung al munawar sudah menerima 

berbagai program perbaikan dan rehabilitasi infra struktur 

dari pemerintah provinsi dibawah dinas pariwisata 

provinsi. Program perbaikan infra struktur yang telah 

dilaksanakan meliputi perbaikan akses lingkungan, lahan 

terbuka untuk parkir, jaringan penerangan jalan, dan 

dermaga perahu. Tentu saja program ini berhasil 

meningkatkan daya tarik kampung al munawar.  

Pada satu sisi, jumlah kunjungan wisatawan diluar 

hari raya islam makin meningkat. Wisatawan ini 

umumnya melakukan  kegiatan swafoto dengan latar 

belakang sungai Musi dan rumah-rumah lama di kampung 

Al munawar.  Di sisi lain, penduduk merasa kewalahan 

dengan jumlah dan kegiatan wisatawan ini yang banyak 

dan mengurangi keasrian dan kenyamanan kampung. 

Penduduk kebingungan bagaimana melayani wisatawan 

namun tetap menjaga keasrian dan kenyamanan kampung 

Al Munawar. Berdasarkan situasi ini, tim pengabdian 

masyarakat Fakultas Teknik merasa perlu memberikan 

pendampingan agar penduduk dapat menangkap peluang 

dari adanya kunjungan wisatawan namun tetap dapat 

menjaga  kenyamanan dan keasrian tinggal di kampung 

Al Munawar. Makalah ini memaparkan bagaimana 

pendampingan ini dilakukan  agar masyarakat memiliki 

kesiapan dalam memanfaatkan status kawasan wisata 

religi dan kawasan pelestarian kampung al munawar yang 

mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

kelestarian kekayaan warisan dan budaya masyarakat 

keturunan arab, baik sebagai intangible heritage (sosial 

budaya) maupun built heritage (bangunan) 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

meliputi atraksi yang didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (Undang-Undang 

nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). 

Kegiatan pariwisata terbagi dua, pariwisata bersifat 

massal dan pariwisata minat khusus. Pariwisata yang 

bersifat massal lebih menekankan pada kesenangan, 

sedangkan pariwisata minat khusus lebih menekankan 

pada pengalaman dan pengetahuan (Susilowati, 2010). 

Kaitan arsitektur dan pariwisata dinyatakan oleh 

Wendyputra dan Suryawan (2013) sebagai suatu 

ketergantungan visual. Arsitektur menginformasikan 

perkembangan peradaban melalui langgam bangunan. 

Arsitektur memiliki peran dalam menjaga dan mengatur 

suatu kawasan pariwisata agar memiliki kelangsungan 

citra visual yang indah.  

Spillane (1994) menyatakan bahwa suatu pbjek 

pariwisata memiliki lima (5) unsur penting yaitu atraksi, 

fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan hospitality. 

Atraksi menarik wisatawan untuk mendatangi sebuah 

lokasi. Fasilitas, infrastruktur an transportasi 

menyediakan kebutuhan wisatawan untuk mencapai dan  

menikmati lokasi. Hospitality memperhatikan cara 

pelayanan yang diterima oleh wisatawan. Kelima hal 

tersebut dirincikan lebih lanjut oleh Suradnya (2006) 

menjadi delapan daya tarik objek wisata yaitu Harga, 

Budaya, Pantai, Kenyamanan, Relaksasi, Citra, keindahan 

alam dan penduduk setempat.  

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam 

merencanakan dan mengembangkan kawasan wisata  

yaitu produk dan pasar wisatawan Produk wisata perlu 

dikemas baik sebagai produk atraksi alam, budaya dan 

buatan. Pengemasan ini perlu disertai dengan pengelolaan 

produk wisata dan kualitas manajemen wisata yang 

menjadikan budaya sebagai dasarnya. Pada sisi pasar, 

perlu diketahui seberapa peluang wisatawan dalam 

menikmati atraksi wisata berserta perkiraan fluktuasi 

jumlah kunjungannya (Priono, 2012). Arsitektur yang 

merupakan wadah dari kegiatan budaya masyarakat. 

Arsitektur memiliki atraksi baik sebagai atraksi alam, 

budaya maupun buatan. Posisi dan orientasi tata atur 

bangunan dan lingkunannya merupakan atraksi alam. 

Ornamen dan tata atur ruangan merupakan setting bagi 

atraksi budaya. Teknologi bangunannya merupakan 

atraksi buatan. Dengan kata lain, arsitektur dapat menjadi 

produk wisata suatu tempat. 

Dalam ketertarikan wisatawan untuk menikmati 

sebuah produk pariwisata, terdapat tiga hal yang 

dikemukakan oleh  Littrell, Anderson dan Brown (1993). 
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Ketiga hal tersebut adalah keunikan, orisinalitas, 

otentisitas. Keunikan mengandung kekhasan yang 

dimiliki oleh produk wisata. Orisinalitas menunjukkan 

seberapa kemurnian suatu daya tarik produk wisata akan 

pengaruh diluar nilai aslinya. Otentisitas merupakan 

keantikan suatu produk yang berasal eksotisme budaya 

tempat produk wisata itu berasal (Damanik dan Weber, 

2006).  

 

Peningkatan Kapasitas Masyarakat 

 

Spillane (1994) menyatakan tiga pemain utama 

dalam pariwisata yaitu tamu (guests), tuan rumah (hosts) 

dan pebisnis pariwisata (brokers).  Tamu merupakan 

pihak yang mencari kepuasan dan kepuasan dari 

pariwisata. Untuk mendapatkannya, para tamu 

terkadang mencari para pebisnis yang mempromosikan 

dan menjadi perantara anatara tamu dan tuan rumah. 

Penduduk yang mendiami lokasi wisata adalah tuan 

rumah yang terkadang menjadi alat wisata, lebih pada 

objek kegiatan pariwisata.  Untuk menghindari hal ini, 

maka penduduk harus dilibatkan agar kegiatan 

pariwisata berdaya guna dan berhasil guna.  

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan 

masyarakat pariwisata dapat diartikan sebagai upaya 

membangun fungsi kemandirian dengan penyertaan 

masyarakat dalam mensikapi segala potensi perubahan 

sosial dalam berbagai program pariwisata. Peningkatan 

partisipasi masyarakat dapat memberikan efek positif 

jika memenuhi kapasitas yang diperlukan dalam 

program pariwisata. Pendampingan dalam peningkatan 

kapasitas masyarakat tidak hanya berkaitan  dengan  

pengembangan  sumber  daya  manusia,  penguatan  

kelembagaan tetapi juga berkaitan dengan 

pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola 

fasilitas dan infrastruktur dikawasan pelestarian seperti 

di kampung Al Munawar.  

Kapasitas menunjukkan kesiapan masyarakat dalam 

menyikapi potensi dan ancaman adanya kegiatan 

pariwisata di lingkungan mereka. Kesiapan merupakan 

sikap untuk berinteraksi terhadap sesuatu obyek dengan 

cara-cara tertentu atau kecenderungan potensial untuk 

berinteraksi apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki respon (Rahmat, 1991 

dalam Muhammad (2015) Hal ini tergantung pada 

persepsi masyarakat dalam menyikapi kegiatan 

pariwisata tersebut. Persepsi yang positif akan 

mengarahkan pada kesiapan yang lebih. Kesiapan ini 

harus diciptakan oleh semua stake holder yang 

berkepentingan dengan kegiatan pariwisata, baik itu 

pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar (Muhammad, 

2015). 

Pariwisata Berbasis Masyarakat atau Community 

Based Tourism (CBT) merupakan pengelolaan wisata 

yang dilakukan oleh kelompok yang beranggotakan 

masyarakat sekitar. Dalam pariwisata berbasis 

masyarakat aspek kemanfaatan, pengawasan, 

keterlibatan dan kesejahteraan didasarkan pada 

kepentingan masyarakat (Kontogeorgopoulos,2005). 

Kelebihan metoda ini adalah masyarakat menjadi subjek 

yang ikut mengatur dan mengendalikan kegiatan 

pariwisata agar memberikan kontribusi positif pada nilai 

sosial ekonomi dan budaya masyarakat tempat kawasan 

pariwisata berlokasi.   

 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH  

 

Kegiatan pendampingan masyarakat ditujukan 

sebagai upaya mengembangkan program edukasi kepada 

masyarakat melalui pola-pola yang lebih berorientasi 

pada peningkatan pengetahuan tentang manajemen 

pariwisata, manajemen pelestarian arsitektur dan kualitas 

sumber daya manusia yang responsif dan bertanggung 

jawab pada lingkungan wisata. Untuk meningkatkan 

kapasitas penduduk al Munawar, maka dilakukan 

pendampingan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Observasi  

2. Penyusunan potensi produk wisata 

3. Uji coba embrio produk wisata  

4. Evaluasi produk wisata 

5. Penyusunan strategi pariwisata dan manajemen 

pelaksanaan kegiatan wisata.  

 

Lokasi yang dipilih untuk pengabdian masyarakat di 

kawasan Al Munawar, kelurahan 13 Ulu Kota 

Palembang. Lingkup kegiatan ini pendampingan 

masyarakat untuk Bersama-sama mengenali 

permasalahan dalam mengelola manajemen pariwisata 

arsitektur pada kawasan wisata religi Al Munawar 

sekaligus mencari jalan keluar. Mendampingi masyarakat 

dalam peningkatan kapasitas kesiapan masyarakat 

dalam menyikapi dampak dan potensi dari 

kegiatan pariwisata arsitektur.  

 

Metode Kegiatan  

 

Sebagaimana dijelaskan diatas,  terdapat lima  

langkah pendampingan. Set iap langkah memiliki 

sasaran pendampingan yang terangkai.  Pada 

observasi awal,  dilakukan penjaringan terhadap 

potensi dan masalah yang dit imbulkan oleh 

adanya kegiatan pariwisata. Observasi dilakukan 

dengan mengamati atraksi yang dinikmati oleh 

wisatawan dan mecari tahu keluhan penduduk 

mengenai kegiatan wisata di kampung mereka. 

Setelah itu dilakukan diskusi dengan masyarakat 
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untuk penyusunan potensi produk wisata. 

Langkah selanjutnya adalah menguji coba produk 

wisata tersebut agar dapat ditemukan keunggulan 

dan kelemahan pengemasan produk wisata 

tersebut. Evaluasi terhadap keunggulan dan 

kelemahan produk wisata dilakukan dengan 

menguji kembali berdasarkan keunikan, 

keotent ikan dan originalitas produk wisata. 

Langkah terakhir adalah dengan merumuskan 

strategi pariwisata dan manajemen 

pelaksanaannya dalam sebuah focus grup 

discussion untuk mendapatkan konsep dan atat 

laksana kegiatan pariwisata di kampung Al 

Munawar. Metode kegiatan diilustrasikan pada 

bagan berikut.  

 

Tahapan 

pendampingan 

Sasaran 

pendampingan 

Metoda 

pelaksanaa 

Observasi awal Potensi dan 

masalah 

Survey 

lapangan 

Diskusi dan 

wawancara 

Penyusunan 

potensi produk 

wisata 

Atraksi 

Fasilitas 

Infrastruktur 

Transportasi 

hospitality 

Focus group 

discussion 

Uji coba 

produk wisata 

Keunggulan 

dan kelemahan  

Praktik wisata 

Evaluasi 

produk wisata 

Keunikan 

Keotentikan 

Originalitas 

Focus group 

discussion 

Penyusunan 

strategi 

pariwisata dan 

manajemen 

pelaksanaan 

Konsep wisata 

dan tata laksana 

 

Gambar 1. Metode Pendampingan  

   

PELAKSANAAN KEGIATAN  

Karena Al Munawar terletak di pusat kota, maka 

kawasan ini dapat dikategorikan sebagai kawasan 

pariwisata kota. Dalam studinya tentang pariwisata kota 

Pangkalan Bun, Priono mencantumkan elemen 

pembentuk wisata kota menurut Jansen Verbeke (1986) 

dalam Shaw dan William (1994) yang terdiri dari primary 

element (activity place dan leisure setting), secondary 

element dan conditional element.  Macam dan keterkaitan 

antara ketiganya tertera pada bagan dibawah ini: 

 

 

Gambar 2. Elemen Pariwisata Kota menurut Jansen 

Verbeke 

Sumber: Priono, 2012 

 

Kampung Al munawar secara jelas memiliki elemen 

pariwisata kota tersebut.  Kampung al munawar memiliki 

elemen primer  berupa arsitektur bangunan lama dan 

aktivitas budaya islam yang rutin dilaksanakan. Letaknya 

yang berada di tepi Sungai Musi menyebabkan kampung 

ini memenuhi elemen primer yaitu activity place dari 

rumah Habib Al munawar, mushola Al Munawar dan 

ruang terbuka kampung sebagai tempat pelaksanaan acara 

budaya Islam, dan juga leisure setting dari tata letak dan 

keindahan bangunan beserta budaya masyarakat 

keturunan Arab yang ramah.  

Tahapan pendampingan pertama adalah observasi 

awal. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang kondisi perkampungan saat kegiatan 

wisata terjadi dan permasalahan apa yang dihadapi 

masyarakat akibat kegiatan tersebut. Waktu kunjungan 

adalah dari pukul 08.00 hingga 17.30. Pada pengamatan 

lapangan saat hari libur dan akhir minggu, jumlah 

pengunjung cukup banyak di pagi hari. Jumlah ini 

semakin meningkat hingga sore hari. Pada hari libur 

umum, pengunjung berwisata dengan berswafoto dengan 

latar belakang suasana kampung. Umumnya wisatawan 

datang berkelompok yang terdiri dari keluarga, kelompok 

muda mudi. Di kampung Al Munawar, SUdah tersedia 

beberapa warung rumahan yang menyediakan makanan 

dan minuman untuk pengunjung. Secara fisik, lingkungan 

dan infrastruktur Al munawar sudah memadai untuk 

menampung kegiatan wisata.  

Selain pengamatan lapangan, studi ini juga 

melakukan diskusi dan wawancara dengan penduduk 

untuk menjaring keluhan terkait kegiatan wisata di Al 

Munawar. Penduduk yang diwawancarai berasal dari 

paguyuban penduduk AL Munawar dan juga ibu-ibu 
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rumah tangga. Permasalahan yang timbul adalah perilaku 

para wisatawan yang tidak sesuai dengan budaya 

masyarakat di sekitar kampung arab Al Munawar. 

Pengunjung cenderung bebas tanpa batasan antara pria 

dan wanita. Hal ini bertentangan dengan kepatutan 

penduduk yang membatasi pergaulan antara pria dan 

wanita. Selain itu, penduduk juga mengeluh akan perilaku 

pengujung yang berlebihan dalam mencari spot swafoto 

terbaik misal memanjat batas pagar halaman rumah lama. 

Hal ini mengganggu privasi penduduk.  Keluhan ini hanya 

bisa dipendal oleh penduduk karena mereka merasa 

sungkan untuk menegur dikarenakan menerapkan  budaya 

islam mengajarkan ramah. Permasalahan juga dialami 

akibat waktu kunjung yang lama, sehingga mengurangi 

kenyamanan penduduk untuk tinggal di kampung AL 

Munawar.   

 

 

a. swafoto b. berjalan-jalan 

Gambar 3. Kegiatan wisatawan local di kamping Al 

Munawar 

Sumber : Penulis, 2017 

 

Kegiatan observasi juga menangkap peluang 

ekonomi wisata yang belum ditangkap secara maksimal 

oleh masyarakat. Jumlah pengunjung yang banyak 

membuka peluang bisnis makanan dan minuman. Akan 

tetapi item yang dijual bersifat umum bukan kekhasan 

dari kampung Al munawar. Kekhasan al munawar 

ditemukan pada arsitektur bangunannya, budaya 

islamnya, kulinernya dan kerajinan sulamannya. Sudah 

ada embrio produk wisata yang sudah ditawarkan oleh 

salah satu penduduk seperti wisata kuliner dan souvenir.  

Setelah melakukan observasi, kegiatan 

pendampingan dilanjutkan dengan penyusunan potensi 

produk wisata. Dengan kondisi yang ada, kegiatan wisata 

yang ada di al munawar tidak memiliki nilai lebih. 

Pengelolaan produk dan paket wisata yang ada 

mengganggu kenyamanan penduduk untuk tinggal di Al 

Munawar. Tabel 1 menunjukkan bagaimana solusi dan 

rencana pengembangan permasalahan dan potensi yang 

ada.   

 

 

 

Tabel 1. Permasalahan, potensi dan rencana 

pengembangan 

 

Permasalahan dan 

potensi 

Solusi dan 

pengembangan 

Wisatawan lokal Segmentasi wisatawan 

Waktu kunjung panjang 

Jumlah kunjungan tinggi 

Pembagian waktu 

kunjung Pembatasan 

jumlah pengunjung 

Kenyamanan bertempat 

tinggal, privasi dan etika 

selama berkunjung 

Komunikasi peraturan, 

pembatasan area 

kunjungan 

Kuliner: nasi kebuli, kue 

kek, kopi cap sendok al 

munawar 

Embrio paket wisata dine 

in Al Munawar 

Kerajinan tangan: sulam Embrio kelas menyulam 

Usaha warung makan 

minum menu umum 

Warung makan 

berkarakter al Munawar 

 

Untuk menyusun produk wisata yang memaksimal 

semua potensi yang ada di kampung Al munawar, maka 

dilakukan review solusi tersebut dengan lima unsur 

pariwisata (Spilanne, 1994) yang tertera di Tabel 2.  

 

Tabel 2. Unsur pariwisata di Al Munawar 

 

Unsur Uraian 

Atraksi Rumah lama, pemandangan 

S.Musi, kuliner khas arab, budaya 

Islami 

Fasilitas dan 

Infrastruktur 

Sudah ditingkatkan oleh pemprov 

Transportasi   Letak ditengah kota mudah 

dijangkau 

Keterbukaan 

masyarakat 

 

Masyarakat yang terbuka namun 

tetap menjaga batasan pria dan 

wanita 

 

Tabel 3 menunjukkan bagaimana solusi pada Tabel 2 

sesuai untuk pengembangan pariwisata kampung Al 

Munawar karena memiliki atraksi yang menarik, fasilitas 

dan infrastruktur yang memadai, letaknya yang mudah 

dicapai dan sikap masyarakat yang terbuka sesuai dengan 

syariat Islam. Dari ke lima unsure pariwisata yang ada, 

hampir semua solusi dapat diterapkan, kecuali pada 

unsure trasnportasi. Transportasi menuju ke kampung Al 

munawar adalah jalur kendaraan umum yang jadwalnya 

tidak dapat dibatasi oleh manajemen Al Munawar. 

Penentuan segmen wisatawan, pembagian waktu kunjung 

dan pembatasan untuk mengunjungi Al Munawar tidak 

dapat diteapkan. Pembatasan hanya dapat dilakukan di 

dalam komplek kampung Al Munawar.  
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Tabel 3. Analisa Terhadap Penerapan Solusi 

 

Unsur pariwisata 

at
ra

k
si

 

fa
si

li
ta

s 

in
fr

as
tr

u
k
tu

r 

tr
an

sp
o
rt

as
i 

k
et

er
b
u
k
aa

n
 

Solusi dan 

pengembangan 

Segmentasi wisatawan D D D T DS 

Pembagian waktu kunjung 

Pembatasan jumlah 

pengunjung 

D D D T DS 

Komunikasi peraturan, 

pembatasan area 

kunjungan 

D D D T DS 

Embrio paket wisata dine 

in Al Munawar 

D D D D DS 

Embrio kelas menyulam D D D T T 

Warung makan 

berkarakter al Munawar 

D D D D D 

Keterangan : D = dapat diterapkan; DS= dapat diterapkan 

bersyarat; T= Tidak dapat diterapkan 

 

Penduduk Al munawar terkenal memilkik karakter 

ramah dan terbuka. Keterbukaan dan keramahan mereka 

adalah berdasarkan syariat Islam. Untuk itu unsur 

keterbukaan dapat diterapkan dalam solusi 

pengembangan dengan syarat-syarat tertentu. Khusus 

untuk kegiatan kelas menyulam, keterbukaan tidak dapat 

diterapkan, dalam artian hanya bisa dilakukan dengan 

peserta wanita saja. Sulaman wanita Al Munawar terkenal 

dengan kerapian dan kualitas yang tinggi. Kelas 

menyulam lebih disarakan untuk dikemas sebagai kelas 

wanita karena mempertimbangkan kenyamanan kaum 

wanita Al Munawar sebagai pengajarnya.   

Agar terjadi peningkatan kualitas produk wisata Al 

Munawar, maka kegiatan wisatawan harus lebih 

dikembangkan kearah edukasi budaya islami masyarakat 

keturunan arab. Sejauh ini kegiatan swafoto tidak 

memberikan manfaat yang besar bagi pengunjung. 

Penyusunan potensi produk wisata, kalau hanya 

melakukan swafoto akan mengganggu kenyamanan 

penduduk. Wisata ini diharapkan mengetengahkan 

bagaimana akulturasi budaya arab dan budaya local 

tergambar di kehidupan masyarakat arab di kampung Al 

Munawar. Untuk produk wisata yang dikembangkan pada 

kegiatan pendampingan ini adalah wisata kuliner.  

Produk wisata kuliner yang diajukan 

menggabungkan atraksi di Al Munawar kedalam satu 

kegiatan. Exclusive Dine in Al Munawar dilakukan di 

rumah lama yang berasitektur hunian tepian sungai Musi 

dengan menu khas Arab dan dipandu oleh salah seorang 

penduduk Al Munawar. Produk ini di ujicoba oleh tim 

pengabdian di rumah limas tertua milik Bapak 

Muhammad. Pelaksanaan ujicoba dengan 

mempertimbangkan keunikan, keotentikan dan 

originalitas budaya Islami masyarakat keturunan arab 

 

a. produk kuliner kampung Al. Munawar  

b. kegiatan observasi dan uji coba paket wisata 

 

Gambar 4. Produk wisata dan ujicoba paket wisata 

 

Hasil evaluasi menyatakan bahwa praktik paket 

wisata dine in yang dilaksanakan belum menonjolkan Al 

Munawar yang maksimal. Kekurangan paket sebelumnya 

adalah (1) elemen ruang tempat pelaksanaan dine in yang 

terlalu sederhana dan umum, (2) masih bergabung antara 

jamuan untuk pria dan wanita, (3) arsitektur bangunan 

lama yang kurang terawat  dan (4) kemampuan melayani 

oleh tuan rumah masih amatir.  Bila dikaitan dengan 

keunikan, keotentikan dan originalitas, maka solusi 

pengembangan perlu menonjolkan elemen interior ruang 

makan masyarakat Arab, pemisahan tamu pria dan 

wanita, revitalisasi bangunan lama dan layanan servis dari 

salah seorang penduduk dengan penampilan khas 

masyarakat arab. Budaya Islam menjadi andalan pada 

tahapan solusi dan pengembangan kegiatan wisata di Al 

Munawar. Untuk itulah, tata laksana wisata halal menjadi 

konsep utama pada kegiatan yang berkaitan dengan objek 

wisata Al Munawar.   

 

 

Gambar 5. Kegiatan evaluasi paket wisata 

 

PERUBAHAN PADA PRODUK DAN MANAJEMEN 

PARIWISATA 
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Peningkatan produk wisata 

Dari hasil penjaringan akan potensi dan masalah, 

kegiatan pendampingan ini berupaya untuk menggali cara 

untuk mengemas produk wisata yang potensial agar 

wisatawan tidak hanya menikmati suasana kampung Al 

munawar disaat berswafoto saja. Hasil analisa 

menunjukkan bahwa asset wisata yang potensial adalah 

arsitektur bangunan lama, kuliner dan budaya. Ketiga 

asset tersebut dikemas dalam sebuah paket wisata kuliner 

yang eksklusif yang memungkinkan wisatawan 

menikmati arsitektur interior dan eksterior bangunan 

lama, kuliner dan tata cara menjamu tamu yang budaya 

islami khas kampung arab.  Pengemasan ini dengan 

memnerapkan keunikan, keotentikan dan originalitas khas 

Al munawar. 

Produk wisata kuliner yang diajukan adalah Exclusive 

Dine in Al Munawar. Pengemasan produk wisata kuliner 

meliputi peran serta dari host/tuan rumah, ruang dalam 

bangunan dan menu/sajian serta fasilitas pendukung. 

Untuk menunjukan ciri khas kampung Arab maka host 

(penerima tamu) menggunakan pakaian gamis dalam 

melayani para tamu. Untuk menunjukkan akulturasi 

budaya arab pada permukiman tepian Sungai Musi, maka 

bangunan lama menjadi tempat (place) untuk jamuan. 

Dalam kegiatan jamuan, wisatawan dapat menikmati 

atraksi dari view permukiman tepian sungai, keindahan 

elemen eksterior- interior rumah lama, dan sejarah 

kampung Al Munawar. Untuk itu dilakukan perubahan 

setting interior ruangan jamuan dengan  Kegiatan jamuan 

juga memungkinkan wisatawan merasakan budaya 

menjamu tamu di kampung arab seperti penataan tempat 

duduk model lesehan (duduk beralas permadani ambal 

berciri khas Arab) dengan diperhatikan pola tempat duduk 

tamu dan tempat meletakkan sajian makanan. 

Pengembangan dalam penyajian meliputi peralatan 

makan, masakan utama, makanan pembuka, minuman, 

posisi/teknik plating makanan, dan ornament lainnya 

seperti tisu, tusuk gigi, vas bunga, dll. Selain itu fasilitas 

pendukung yang selayaknya ada dalam sajian makan 

adalah tempat cuci tangan, toilet, dll. 

 

Peningkatan manajemen pariwisata 

 Untuk mendukung kegiatan pariwisata di kampung 

Al Munawar ini sudah didirikan badan pengelola yang 

terdiri dari masyarakat setempat. Peningkatan kapasitas 

sumber daya perlu ditingkatkan untuk menjaga agar 

keharmonisan tetap terwujud di kawasan ini walaupun 

sudah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata termasuk 

pengembangan produk wisata kuliner khas Arab. 

Produk wisata kuliner eksklusif ini dipromosi melalui 

media sosial berbasis internet yaitu instagram, dengan 

bekerja sama dengan biro perjalanan dan informasi dari 

mulut ke mulut. Promosi ini dapat diterapkan dengan 

memasang juga testimoni dari tamu-tamu yang hadir 

terutama tamu public figure seperti pemimpin 

pemerintahan, politisi, artis, dll. 

Dalam menajemen pengelolaan juga mempertegas 

kekhasan aturan masyarakat kampung Al munawar yang 

sangat menjaga aurat dan adab antara lelaki dan 

perempuan. Pengaturan ruang jamuan untuk tamu lelaki 

dan perempuan belum bisa dilaksanakan secara tegas. Hal 

ini dikarenakan ruangan tempat jamuan diadakan 

merupakan bagian dari rumah yang masih dihuni sehari-

hari sehingga memerlukan proses kompromi yang lebih 

memakan waktu dengan kaum wanita yang menghuni 

rumah tersebut.  Untuk menjaga keharmonisan 

masyarakat selama ini, maka organisasi pengelola lebih 

tegas memberikan arahan bagi wisatawan untuk menjaga 

adab dan pakaian (dress code) serta tata laku selama 

berada di kawasan Al Munawar dengan sosialisasi brosur 

dan spanduk. Pengelola juga mengatur secara tegas area 

mana yang diperbolehkan untuk diakses oleh wisatawan, 

termasuk sebagai latar belakang swafoto maupun kegiatan 

pemotretan dari udara dengan drone. 

Untuk memberikan kemudahan akses informasi akan 

aturan dan produk wisata  yang ditawarkan., telah 

dilakukan perintisan pusat informasi yang ditempatkan 

pada salah satu rumah lama. Pusat informasi pariwisata Al 

Munawar ini nantinya menjadi tempat penyajian 

informasi dan edukasi tentang sejarah dan kebudayaan 

masyarakat keturunan Arab di Palembang. Pusat 

informasi ini juga mengkomunikasikan konsep wisata 

halal dengan yang menyediakan informasi tentang objek 

wisata dalam kemasan produk wisata yang islami.  

 

 

 
 

Gambar 6. Perubahan produk dan manajemen pariwisata 

setelah pendampingan 

Sumber: Instragram kampungalmunawar 

 

PENUTUP 
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Meningkatkan kepasitas Masyarakat Al Munawar 

dilakukan agar penduduk merasakan nilai manfaat dari 

pencanangan sebagai objek wisata di Pakembang. Hal ini 

dilakukan dengan merumuskan keunikan, keotentikan dan 

originalitas kampung al munawar. Keunikan kampung ini 

ada pada budaya islami yang kuat mengakar pada 

kehidupan sehari-hari. Keotentikan didapat dari hasil 

budaya penduduk berupa sajian makanan yang berbeda 

dari tempat lain di Indonesia. Originalitas terlihat dari 

arsitektur bangunan lama yang bermacam tipologinya. 

Ketiga hal tersebut diramu untuk meningkatkan kualitas 

produk wisata yang ditawarkan pada pengunjung. Salah 

satunya adalah produk wisata kuliner khas Al Munawar 

yang memadukan suasana  bangunan lama, menu dan tata 

pengaturan tamu yang Islami. Pelaksanaan jamuan juga 

harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, konsep 

wisata halal dapat diterapkan pada kawasan ini 
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ABSTRAK: Rumah Abu di Kampung Kapiten merupakan bangunan peninggalan yang mempunyai karakteristik dan 

keunikan tersendiri. Bangunan ini terletak di kawasan Kampung Kapiten yang terkenal sebagai salah satu kawasan yang 

diduga sebagai kawasan Cagar Budaya. Sebagai salah satu bangunan yang termasuk kategori cagar budaya, maka rumah 

abu layak untuk dilestarikan karena sudah memenuhi persyaratan sebagai bangunan cagar budaya. Saat ini kondisi 

bangunan tersebut sangat memprihatinkan karena sudah banyak rusak dan beberapa bagian sudah terancam roboh. 

Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk mendampingai pemilik bangunan dalam mendata kerusakan bangunan 

rumah abu tersebut. Hasil dari pendataan ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan proposal untuk perbaikan bangunan 

rumah abu tersebut. 

 

Kata kunci : kerusakan, bangunan heritage, cagar budaya, pelestarian 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia 

dengan latar belakang sejarah Kerajaan Sriwijaya (Abad 

VI-XII) yang merupakan kerajaan Maritim terbesar pada 

jamannya. Letak yang strategis menjadikan Palembang 

sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi di jaman 

klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kota yang ramai 

didatangi pelaut-pelaut asing, seperti Cina, Arab dan 

Persia. Palembang digambarkan sebagai kota besar 

dimana penduduknya hidup di atas rakit-rakit sedangkan 

pemimpin hidup berumah ditanah kering di atas rumah 

yang bertiang.  

Sungai sebagai salah satu sumber kehidupan, menjadi 

titik awal bertumbuhnya kota ini. Sungai Musi dan anak-

anak sungainya menjadi sarana transportasi yang sangat 

baik, yang menghubungkan kawasan yang satu dengan 

kawasan yang lainnya, yang bukannya membelah tetapi 

menjadi suatu sarana penghubung antara Bagian Ulu dan 

Ilir (SUbadyo, 2013).  

Di Seberang Ulu, sebagian besar peninggalan 

bangunan lama adalah bangunan permukiman dan 

fasilitas umum seperti masjid dan vihara. Kawasan 

permukiman di sini merupakan kawasan permukiman 

multi etnis, karena merupakan permukiman dari beberapa 

atnis, antara lain Melayu, Arab, Cina. Beberapa kawasan 

permukiman menunjukkan karakter permukiman etnis 

tertentu seperti Kampung Arab dan Kampung Kapiten, 

selain itu juga di kawasan sekitar Kelenteng 10 Ulu 

(kawasan permukiman etnis Tionghowa) dan kawasan 

permukiman 3-4 Ulu sebagai permukiman asli Palembang 

(Lussetyowati, 2015). Jadi dilihat dari konteks kota 

Palembang, Kampung Kapiten merupakan salah satu 

peninggalan sejarah yang penting di Kawasan Seberang 

Ulu. 

Pelaksaan pengabdian Masyarakat di konsentrasikan 

pada pendataan Rumah Abu di Kampung Kapitan 

Kelurahan 7 Ulu Palembang. Rumah Abu merupakan satu 

dari dua bangunan yang sudah masuk dalam pengawasan 

Cagar Budaya dan yang masih dapat dilihat identitas 

fisiknya meskipun kondisinya sudah 75 % rusak.  Rumah 

Abu yang memiliki gaya campuran, Kolonial, Cina dan 

memiliki Atap Limasan seperti atap kebanyakan Rumah 

Limas Palembang. Rumah Abu ini fungsi sekarang 

dimanfaatkan untuk menyimpan Abu Jenasah leluhur 

keturunan Kapitan Tjoa Ham Hin yang menggantikan 

kedudukan ayahnya, Mayor Tjoa Tjie Kuan. Tetapi awal 

didirikannya Rumah Abu bergaya Kolonial ini fungsinya 

untuk tempat pertemuan orang orang Belanda yang 

merupakan jamuan tempat oleh Kapitan Tjoa Ham Hin. 

Tujuan utama pengabdian pada masyarakat ini adalah 

melakukan pendampingan Teknis, dalam melakukan 

Renovasi fisik bangunannya yang keluarannya adalah 

Guide Line dalam melakukan Renovasi Rumah Abu, agar 

bisa sesuai dengan tata atur yang telah digariskan oleh 

Badan Perlindungan Cagar Budaya. Tujuan Kedua adalah 

melakukan Pengukuran guna mendapatkan data teknis 

yang akurat. Ketiga adalah  melakukan identifikasi visual 

agar secara tiga dimensional tingkatan kerusakannya 

dapat di diteksi, sehingga dapat dicarikan jalan keluar 



 
Identifikasi Kerusakan Rumah Abu di Kampung Kapiten 

657 

 

untuk perbaikannya dengan tidak mengurangi karakter 

aslinya. 

Lokasi pengabdian masyarakat adalah di Rumah Abu 

Kampung Kapiten kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang 

Ulu I Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE 

 

Metode pengabdian dalam tahapan pendataan 

menggunakan metode survey deskriptif, yang mempunyai 

pemahaman bahwa survey dilakukan dengan melakukan 

pendataan dekriptif apa adanya keadaan dari Kampung 

Kapiten 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. 

f.  

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.  

Rumah abu di Kampung Kapiten  merupakan salah satu 

bangunan dari suatu kawasan yang berada tepian sungai 

dna menunujukkan keunikan tersendiri.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian Masyarakat 

 

Kampung Kapitan merupakan kelompok bangunan 

rumah panggung ala China yang terletak di Kelurahan 7 

Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Kampung 

itu, pada awalnya, merupakan tempat tinggal seorang 

perwira keturunan China berpangkat kapitan (sekarang 

disebut kapten) yang bekerja untuk Pemerintah Kolonial 

Belanda (Adiyanto, 2006). 

Pada masa itu, seorang kapitan bertugas untuk 

memungut pajak dari masyarakat China dan masyarakat 

pribumi yang berada di wilayah Seberang Ulu Palembang. 

Kapitan juga bertugas untuk menjaga keamanan wilayah 

dan mengatur tata niaga di wilayah terbatas. (Hanafiah, 

1988) 

Pada awalnya bangunan inti di Kampung Kapitan 

terdiri atas tiga rumah, merupakan bangunan yang paling 

besar dan menghadap ke arah Sungai Musi. Rumah di 

tengah merupakan rumah yang lebih sering difungsikan 

untuk menyelenggarakan pesta dan pertemuan-pertemuan 

dengan banyak orang. Sementara kedua rumah di sisi 

timur dan barat lebih banyak difungsikan sebagai rumah 

tinggal(Adiyanto, 2008). Pada perkembangannya 

bangunan yang paling kiri sudah dibongkar, dan 

menyisakan dua bangunan inti yaitu Rumah Abu yang di 

tengan dan rumah tinggal yang di sebelah kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Rumah Abu 

 

Rumah Abu 

 

 

Rumah 

Abu 

Gambar 1. Lokasi Pengabdian 
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Rumah-rumah lain dibangun untuk menampung 

keluarga besarnya. Rumah-rumah itu membentuk persegi 

panjang, dengan sebuah ruang terbuka di tengahnya. 

Ruang terbuka dahulu kala dibentuk menjadi taman yang 

indah, hingga kini upaya perawatan tengah dilakukan 

terhadap ruang terbuka tersebut. Dari arah darat hanya ada 

satu jalan masuk ke Kampung Kapitan, yang berjarak 

sekitar 800 meter dari bawah Jembatan Ampera. Di jalan 

masuk terdapat dua gerbang yang daun pintunya hilang. 

Bangunan inti yang terletak di tengah-tengah 

menampilkan percampuran arsitektur, yang artinya juga 

menunjukkan percampuran budaya antara pendatang dan 

budaya lokal. Dari bentuk atapnya, bangunan tersebut 

menggunakan atap Rumah Limas, yang merupakan 

arsitektur lokal Palembang. Tata ruangnya menggunakan 

arsitektur Cina, salah satunya ditunjukkan dengan 

adanya ’inner court’ yang tidak ditemui pada Rumah 

Limas yang asli. Sementara pada bagian depan (dan 

beberapa bagian lainnya) menggunakan tiang-tiang 

(kolom) yang bercirikan arsitektur Eropa (kolonial 

Belanda). Selain itu ornamen-ornamen di bangunan 

tersebut juga menggunakan ornamen khas Cina. Di sini 

terlihat adanya percampuran gaya arsitektur dari berbagai 

elemen yang mempengaruhinya. 

Satu bangunan berarsitektur Cina-Melayu di 

sebelahnya adalah Rumah Kapitan. Bangunan ini masih 

menampakkan keaslian pada bagian bangunannya. 

Demikian juga bagian atap yang memakai genting belah 

buluh (bambu). Rumah ini diperkirakan dibangun sekitar 

akhir tahun 1600-an. Rumah Kapitan dan rumah Abu 

dihubungkan semacam jembatan beratap di bagian teras 

dan belakangnya. Itu sebabnya wilayah pemukiman ini 

dinamakan Kampung Kapitan. 

Di depan bangunan terdapat ruang terbuka (open 

space) yang sekarang disebut Plaza Kampung Kapitan 

yang luasnya sekitar 83 m x 12,5 m. ruang terbuka ini 

menjadi orientasi bangunan-bangunan yang ada di 

sekitarnya. 

 

Kegiatan Pendataan Kerusakan Bangunan 

 

Kegiatan pendataan kerusakan bangunan dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu : (1) Tahap sosialisasi; (2) Tahap 

pendataan dan (3) Tahap pengolahan melalui  pertemuan 

dengan pemilik bangunan yang akan dijadikan lokasi 

pengabdian. Dalam pertemuan itu dibahas tentang 

maksud dan tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

dan tahapan-tahapan kegiatannya. Pada prinsipnya 

pemilik rumah sangat mendukung kegiatan tersebut. Pada 

tahap ini juga dilakukan survey singkat terhadap obyek 

PPM, untuk mengetahui lingkup obyek PPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pendataan pada bangunan Rumah Abu 

menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup parah pada 

beberapa bagian. Bangunan Rumah Abu secara garis 

besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan yang 

merupakan rumah induk dan bagian belakang yang 

merupakan bangunan yang bersifat servis. Di antara 

kedua bagain tersebut terdapat inner court yang 

merupakan ciri khas tata ruang dalam arsitektur China.  

Kondisi bangunan bagian belakang sudah sangat 

parah, hampir semua bagian bangunannya sudah sangat 

rusak. Papan lantai sudah sangat lapuk dan beberapa 

bagian sudah sangat membahayakan bila diinjak. Atap 

bangunan juga sudah banyak yang rusak baik struktur atap 

maupun penutup atapnya.  

Adapun data kerusakan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 1. Data Kondisi Bangunan Rumah Abu 

Elemen 

bangunan 

Rincian Kondisi 

Atap Atap 

genteng 

Banyak genteng yang 

sudah rusak dan melorot, 

Talang Talang pada bagian inner 

court sudah rusak, talang 

pada bagian depan agak 

rusak 

List plank List plank pada atap 

dalam rusak berat 

Rangka atap Sebagian rangka atap 

pada bangunan depan 

rusak , sedang pada 

bangunan bagian 

belakang rusak berat 

Elemen 

Dinding 

Cat Cat sudah banyak 

mengelupas dan perlu 

perbaikan pelapisan 

 

 

 

Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dengan 

pemilik bangunan 
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Luar 

(eksterior) 

Plesteran Plesteran pada bagian 

bawah bangunan sudah 

banyak mengelupas 

Dinding 

kayu 

Dinding kayu sebagian 

masih bagus, tetapi pada  

sebagian ruang bangunan 

depan sudah keropos, 

sedangkan bangunan 

bagian belakang sudah 

banyak rusak. 

Pintu Pintu di dinging luar 

pada bangunan bagian 

depan maish cukup 

bagus, hanya perlu 

pelapisan ulang 

Jendela Jendela ada sebagian 

yang rusak dna perlu 

diperbaiki maupun 

dilapis ulang 

Kolom Kolom bagian bawah 

dan bagian atas  masih 

cukup bagu, tapi kolom 

bagian bawah terjadi 

pengelupasan pada 

plesterannya  

Tangga, 

balkon, 

balustrade 

Tangga ke bagian teras 

depan kondisinya masih 

cukup baik, tetapi perlu 

perbaikan pada 

finishingnya 

Jeurji, jalusi Jeruji jalusi pada jendela 

dan pintu sudah tidak 

berfungsi sebagaimana 

aslinya, dulu bisa dibuka 

tutup dengan mudah, 

sekarang terjadi 

kerusakan pada 

engselnya. 

Elemen 

dalam 

ruang 

Lantai kayu Lantai kayu banyak yang 

rusak terutama di 

bangunan bangian 

belakang 

Plafon  Plafon pada bangunan 

depan sebagian  besar 

masih cukup baik, 

sednag di bangunan 

belakang banyak yang 

rusak 

Dinding 

kayu 

Dinding kayu sebagian 

masih cukup baik 

terutama pada bagian 

depan, di bangunan 

bagian belakang dinding 

kayu sudah banyak yang 

rusak 

Pintu, 

jendela 

Pintu dan jendela 

bangunan depan masih 

cukup baik, hanya cat 

dan pelapisnya sudah 

mengelupas, sednag 

pada bangunan belakang 

sebagian pintu dan 

jendela sudah rusak 

Finishing 

dinding 

Fininshing dindinga 

kayu sebgaian besar 

perlu diperbaiki 

Area site Saluran air Sudah terdapat saluran 

air di sekitar site 

Permukaan 

tanah 

Permukaan tanah sekitar 

site rata  

Tanah di 

sekitar 

Ruang terbuka dan area 

parkir 

Jalan masuk Jalan masuk ke tapak 

berupa jalan lngkungan 

dengan lebar 3m dan 

sudah diperkeras 

Taman Area taman di depan 

bangunan kondisi baik, 

tetapi tidak kontekstual 

dengan kawasan. 

Sumber : hasil pendataan lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Kondisi atap rumah 

Gambar 5. Kondisi dinding dan lantai rumah 

  

Gambar 6. Kondisi bangunan bagian belakang 
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Pembahasan 

 

Saat ini keberadaan Rumah Abu  mulai terancam 

,karena kondisinya sudah semakin parah. Selain itu ada 

rumah limas yang dibongkar dan akan diganti dengan 

bangunan yang baru. Bangunan rumah limas yang unik 

dan material kayu yang langka (memiliki dimensi yang 

besar dan bentang yang lebar) membuat rumah limas 

sangat menarik untuk diperjualbelikan. Kondisi ini 

memerlukan penanganan yang sangat mendesak untuk 

melindungi bangunan dan kawasan heritage tersebut. 

Salah satunya adalah segera menetapkan kawasan 

tersebut sebagai kawasan cagar budaya.  

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. Salah satu cara untuk 

pelestarian adalah memanfaatkan kawasan ini sebagai 

salah satu tujuan wisata (Lussetyowati, 2015). 

Keberadaan bangunan-bangunan lama dan juga pola 

kawasan yang masih asli 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 

Kapiten tersebut. Salah satu yang sudah didiskusikan 

dengan penduduk setempat adalah konsep Community 

Base Tourism , dimana wisatawan tinggal di lokasi dan 

merasakan kehidupan sehari-hari bersama penduduk 

setempat.  

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil pendataan di lapangan terlihat bahwa 

Rumah Abu di kampong Kapiten sudah mendesak untuk 

direnovasi untuk mempertahankan keasliannya. Keaslian 

suatu bangunan dan kawasan akan menarik kunjungan 

wisatawan yang pada akhirnya bisa menrorong 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

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.  
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ABSTRACT: Forest and land fires are very easy to occur during the dry season almost every year in South Sumatra. Less 

rainfall is one of the main causes emergence of hot spots. South Sumatra province is an area which is largely under the 

peat land area (land-forest) which very easy to fires in the dry season. Weather Modification Technology by BPPT is try 

to conduct a cloud seeding that has potential as Seedable-Cloud in the period of June - October 2017, with a posts at the 

Airport - Palembang. Tropical Rain Measurement Monitoring (TRMM) as NASA - JAXA program is used to monitor 

and analyze rainfall data in accordance with regional positions. The data used is the hourly accumulated 2 hour period on 

8 to 18 October 2017. In addition to the TRMM data analysis, used also SMB - II weather radar images which can display 

the convective clouds in seeding process. Qualitatively and quantitatively from TRMM data has show the real difference 

and effectivity of seeding between cloud with seeding (CS) and cloud without seeding (U-CS). 

 

KEYWORD: Cloud Seeding, TMC, TRMM, and Weather Radar 

  

ABSTRAK: Kebakaran hutan dan lahan sangat rentan terjadi pada musim kemarau hampir setiap tahun  di wilayah 

Sumatra Selatan. Kurangnya curah hujan menjadi salah satu penyebab utama munculnya titik panas (hotspot) yang rentan 

terhadap kebakaran. Provinsi Sumsel merupakan kawasan yang sebagian besar merupakan lahan gambut yang sangat 

mudah terbakar di musim kemarau. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan oleh BPPT berupaya melakukan 

penyemaian terhadap awan yang berpotensi sebagai Seedable-Cloud pada periode Juni – Oktober 2017, dengan posko 

berada di Bandara - Palembang. Tropical Rain Measurement Monitoring (TRMM) sebagai program NASA-JAXA 

digunakan untuk memonitoring sekaligus menganalisis data curah hujan sesuai dengan posisi kawasan (Lintang-Bujur). 

Data yang digunakan adalah periode setiap jam yang diakumulasi 2 jam pada tanggal 8 s.d. 18 Oktober 2017. Selain 

analisis data TRMM, digunakan juga citra radar cuaca SMB-II (Palembang) yang dapat menampilkan awan konvektif 

dalam proses penyemaian (Cloud Seeding, CS). Secara kualitatif dan kuantitatif dari data TRMM menunjukan ada 

perbedaan nyata dan efektifitas penyemaian antara awan dengan perlakuan semai (CS) dengan awan  tanpa perlakuan 

semai (U-CS).  

 

KATA KUNCI: Penyemaian Awan, Radar Cuaca, TMC and TRMM. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu 

propinsi yang berada pulau Sumatera – Indonesia. Sumsel 

memiliki luas 87.017.41 km2. Dengan posisi geografis 

terletak antara 1 sampai 4 LS dan 102 sampai 106 BT. 

Wilayah Sumsel merupakan kawasan yang luas dengan 

lahan gambutnya, daerah inilah yang sangat rawan 

terjadinya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan 

pada saat musim kemarau/ panas yang efek yang di 

timbulkan sangat mengganggu aktivitas makhluk hidup.  

Untuk mencegah dampak yang diakibatkan kebakaran 

hutan provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan 

Teknik Modifikasi Cuaca (TMC). Yang melatarbelakangi 

kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

efektivitas teknik modifikasi cuaca (Cloud Seeding) 

mailto:achmadqusayri45@gmail.com
mailto:rdjokog@yahoo.com
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dalam membantu pertumbuhan awan yang berpotensi 

menghasilkan hujan.  

Dengan posisi geografis, Sumsel yang berada diantara 

ekuitorial sehingga propinsi ini memiliki surplus energi 

panas dari segala musim. Surplus energi panas ini 

digunakan untuk menggerakkan atmosfir secara global ke 

daerah- daerah lintang menengah hingga tinggi melalui 

awan Cumulus tinggi/ Cumulonimbus (awan yang sangat 

berpotensi terjadinya evaporasi. Yang terbentuk di daerah 

ekuitorial (Tjasyono, 2006). 

Siklus hidup Cumulonimbus memiliki tiga tahap 

diantaranya: fase tumbuh, fase dewasa dan fase punah. 

Pada fase tumbuh cumulonimbus berlangsung sekitar 10 

– 15 menit, pada fase dewasa berlangsung sekitar 15 – 30 

menit dan pada fase punah berlangsung sekitar 20 – 30 

menit (Byers, 1949). 

Pada penerapan TMC untuk menambah curah hujan, 

diupayakan proses hujan menjadi efektif. Upaya 

dilakukan dengan menambahkan partikel higroskopik 

dalam spektrum UGN (Ultra Giant Nuclei) /ukuran lebih 

dari 5 mikron ke dalam awan yang sedang dalam fasa 

berkembang atau matang sehingga proses hujan dapat 

segera dimulai serta berkembang meluas keseluruh awan. 

Penambahan partikel dengan spektrum CCN (Cloud 

Condencation Nucleus) tidak perlu dilakukan, karena 

partikel dengan spektrum ini sudah disediakan sendiri 

oleh alam. Dengan demikian,awan tidak perlu dibuat, 

karena dengan tersedianya CCN, awan dapat terbentuk 

dengan sendirinya bila kelembaban udara cukup. Pada 

kondisi tertentu, dengan masuknya partikel higroskopik 

berukuran UGN kedalam awan, maka proses hujan 

(tumbukan dan penggabungan) dapat dimulai lebih awal, 

durasi hujan lebih lama, dan daerah hujan pada awan 

semakin luas, serta frekuensi hujan di tanah semakin 

tinggi. Dari sinilah didapatkan tambahan curah hujan. 

Injeksi partikel berukuran UGN kedalam awan 

memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah 

mengefektifkan proses tumbukan dan penggabungan 

sehinga menginisiasi (mempercepat) terjadinya proses 

hujan, dan yang kedua adalah mengembangkan proses 

hujan keseluruh daerah didalam awan. 

Beberapa jenis bahan higroskopik dapat digunakan, 

diantaranya urea, cacl2 dan nacl (sodium klorida). Bahan 

ini digiling halus, dengan menambahkan bahan anti 

gumpal (fumed silica) sebagai aditif sebanyak 0.5 – 3 % 

berat. Dengan campuran seperti ini, partikel tidak 

menggumpal sehingga ketika disebarkan, berupa beraian 

partikel tunggal. Penggilingan dengan teknik 

konvensional pada umumnya mampu menghasilkan 

partikel higroskopik pada spektrum ugn, dominan di 

daerah lebih besar dari 30 mikron. Bahan yang telah 

digiling halus, dikemas dalam kantung plastik kedap 

udara seberat 20 kg. Sebanyak 800 – 1000 kg bahan 

dimuat ke dalam pesawat yang dilengkapi dengan corong 

pembuangan keluar, dan terbang menuju awan kumulus 

yang berkembang, dengan ciri: penampilan berbentuk 

bungakol, dengan dasar tidak lebih tinggi dari 5000 kaki, 

dan puncaknya  lebih tinggi dari 11000 kaki. Pesawat 

diminta memasuki awan, dan ketika berada didalamnya, 

bahan dilepaskan keluar (Haryanto, 2000). 

Penyemaian awan ini dibantu dengan analisis citra 

radar produk MAX menggunakan sebuah polar volume 

set yang dirubah ke sebuah koordinat kartesius volume 

dan menghasilan tiga buah bagian citra yakni Top View 

yang merupakan nilai pengukuran tertinggi pada arah z 

pada setiap bagian kolom vertikal, North-South View yang 

merupakan nilai pengukuran tertinggi pada arah yang 

horizontal dari utara ke selatan dan East- West yang 

merupakan nilai  pengukuran tertinggi pada arah x yang 

horisontal dari timur ke barat (Instruction Manual 

Rainbow, 2009) 

Penyemaian awan yang dibantu dengan analysis citra 

radar (sebelum penyemaian) dan digunakan Tropical Rain 

Measurement Monitoring (TRMM) yang berfungsi untuk 

menganalisa curah hujan yang didihasilkan awan setelah 

penyemaian. 

Proses kegiatan penyemaian awan (CS) yang lakukan 

oleh Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca oleh BPPT 

memakan biaya operasional yang besar serta resiko yang 

besar, namun rasio kecil jika dibandingkan dengan 

dampak, resiko serta kerugian baik kesehatan, ekologi, 

ekonomi serta lainnya. 

Namun hal ini harus dilakukan guna mengurangi 

potensi terjadinya kebakran hutan dan lahan yang tidak 

lain adalah untuk keberlangsungan aktivitas dan 

keberlangsungan makhluk hidup di Sumatera Selatan 

Khususnya. Selain itu, untuk mengurangi deficit carbon 

dan meningkatkan kredit carbon dan pembangunan 

ekonomi berbasis agrobisnis dan perkebunan, termasuk 

kelapa sawit dan hutan tanaman industri lainya. 

 

 

DATA DAN METODE 

 

2.1 Data  

 

Data yang digunakan dalam metode ini adalah data 

Teknologi Modifikasi Cuaca pada tanggal 08 sampai 18 

Oktober 2017 pada hari semai tanggal 08, 09, 11, 15, 16 

dan 18 yang diperoleh dari BPPT disertai data citra radar 

MAX yang diperoleh dari BMKG Sumsel dan data 

TRMM dari NASA-JAXA. Selanjutnya data diolah  

dengan diagram alir seperti pada Gambar 2.1   
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Gambar 2.1 Alur penelitian  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

 

3.1 Pantauan Radar Pada tanggal 08 Oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Radar MAX pukul 08.20 UTC, 08Oktober 

2017 

 

Gambar diatas merupakan contoh pengamatan radar 

max pada saat sebelum dilakukannya penyemaian. 

Berdasarkan gambar diatas pada pukul 08.20 UTC terlihat 

di wilayah sumatera selatan sudah terpantau banyak 

pertumbuhan awan-awan potensial, dengan indikator 

warna yang semakin meningkat (keatas) menunjukan 

kepadatan awan atau banyaknya air yang terkandung pada 

awan tersebut. Awan-awan potensial tumbuh di wilayah 

timur laut hingga tenggara sumatera selatan.  

 

3.2 Curah Hujan dan Volume Dengan Penyemaian 

Hasil curah hujan dan volume yang diperoleh pada 

penyemaian dijelaskan pada grafik berikut:  

 

 
 

 
 

Grafik 3.1 Curah hujan dan volume (daerah disemai)  

pada saat sebelum dan sesudah satu jam penyemaian. 

 

Berdasarkan grafik diatas terlihat pertumbuhan awan 

yang signifikan setelah proses penyemaian pada wilayah 

semai, dimana pertumbuhan awan maksimum terjadi pada 

tanggal 8 dengan peningkatan curah hujan sebesar 

0.353513 mm dan  volume sebesar 564489.6. sementara 

minimum terjadi pada tanggal 18 dengan peningkatan 

curah hujan sebesar 0.010063 dan volume sebesar 

18697.05. 

 

3.3 Curah Hujan dan Volume Tanpa Penyemaian 
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Grafik 3.2 Curah hujan dan volume (daerah tanpa 

disemai) pada saat sebelum dan sesudah satu jam 

penyemaian. 

 

Berdasarkan grafik diatas terlihat tidak signifikannya 

pertumbuhan awan bahkan sebagian awan mengalami 

peluruhan, dimana pertumbuhan awan maksimum terjadi 

pada tanggal 11 dengan peningkatan curah hujan sebesar 

0.082585 mm dan volume sebesar 143267.5 sementara 

minimum terjadi pada tanggal 18 dengan peningkatan 

curah hujan sebesar 0.002678 dan volume sebesar 

4974.925. Akan tetapi pada tanggal 8,9 dan 10 terjadi 

perluruhan awan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisa data terlihat peningkatan curah 

hujan dan volume pada wilayah penyemaian. hal ini 

membuktikan bahwa kegiatan TMC efektif dalam 

meningkatkan pertumbuhan awan yang berpotensi hujan. 

Sementara untuk wilayah yang tidak dilakukan 

penyemaian pada waktu yang sama menunjukan tidak 

adanya pertumbuhan awan yang signifikan bahkan 

terhambat atau mengalami peluruhan yang dikarekan 

faktor labilitas udara pada saat itu. 

 

Saran: 

1. Perlunya menggunakan data series kegitan TMC, citra 

radar dan data TRMM dengan rentang waktu yang 

lebih panjang. 

2. Perlunya mengetahui efektivitas kegiatan TMC 

dengan memanfaatkan radar cuaca BMKG, dengan 

menganalisa pertumbuhan awan pada citra radar 

MAX.  
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Abstract : This devotion is motivated by a survey conducted by the KWI Family Commission in 2007, whose 

samples come from three dioceses (Bogor, Bandung and Jakarta) showing the findings that there are 5 factors 

causing Christian family divorce, the second most of the five factors are the economic / financial. Similarly, 

disclosed in the article John Maruli Situmorang in Christian Counseling Center Indonesia (2012) that financial 

problems have become a significant factor in divorce. Soeparman (2011) states that as many as 80% of Americans 

owe more than their possessions, 20% of the income is used to pay off consumer debt, 35% of Christian marriages 

end in divorce and money is the main reason, and 80% more Americans live mediocre with their salary. This 

devotion is aimed at the training participants to know and realize the importance of family finance planning and 

management, able to prepare cash flow (income and expenditure) family, and able to make financial planning 

(able to choose the appropriate type of investment and lend wisely). Method of implementation of this devotion 

begins by giving a correct understanding of financial planning through counseling. Counseling provided among 

others explained: the importance of financial communication, financial planning, and distribution of income and 

benchmarks. In delivering the material, the team also posted some short videos about financial planning, credit, 

investment and insurance. Then, the team provides training on how to arrange cash flow (income and expenditure), 

and develop financial planning. Participants also provide an understanding in choosing investment and in making 

loans wisely. Participants are asked actively to fill out the training that has been prepared by the team. 

Participants of the training are young couples who attend a marriage preparation course (kuperper) in the 

archdiocese of Palembang. The target (target outcome) in this activity is achieved where the participants are able 

to prepare the work sheet preparation of cash flow and balance sheet of family and the results of the worksheet is 

evaluated together at the time of the activity. Participants also quite actively participate in activities which seen 

from the question and answer session with a team of dedication The indicator of successful implementation of this 

activity is also seen from the results of the questionnaire assessment provided by the trainees where 76% of 

respondents stated strongly agree to the benefits of this activity and 24% of respondents agreed to benefit from 

this activity. 

 

Keywords: the art of managing finance, financial planning 

 

ABSTRAK: Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh Survey yang dilakukan oleh Komisi Keluarga KWI tahun 2007, 

yang sampelnya berasal dari tiga keuskupan (Bogor,Bandung dan Jakarta) yang menunjukkan temuan ada 5 faktor 

penyebab perceraian keluarga kristiani, faktor terbanyak kedua dari kelima faktor tersebut adalah 

masalahekonomi/keuangan. Demikian juga yang diungkapkan dalam tulisan John Maruli Situmorang di Christian 

Counseling Center Indonesia (2012) bahwa masalah keuangan telah menjadifaktor signifikan dalam perceraian. 

Soeparman (2011) menyatakan bahwa sebanyak 80% orang Amerika berhutang lebih dari harta yang mereka 

miliki, 20% daripendapatan digunakan untuk melunasi hutang barang-barang konsumsi, 35% pernikahan 

Kristenberakhir dengan perceraian dan uang adalah alasan utamanya, dan 80% lebih orang Amerika hidup pas-

pasan dengan gaji mereka. Pengabdian ini bertujuan agar peserta pelatihan mengetahui dan menyadari pentingnya 

perencanaan danpengelolaan keuangan keluarga, mampu menyusun arus kas(pendapatan dan pengeluaran) 

keluarga, serta mampu membuatperencanaan keuangan (mampu memilih jenis investasi yang sesuai dan 

melakukanpinjaman dengan bijak).Metode pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan memberikan pemahaman 

yang benar tentang perencanaan keuangan melalui penyuluhan. Penyuluhan yang diberikan antara lain 

menjelaskan : pentingnya komunikasi keuangan, perencanaan keuangan, dan distribusi pendapatan dan tolok 

ukurnya. Dalam menyampaikan materi, tim menayangkan juga beberapa video singkat tentang perencanaan 

keuangan, kredit, investasi dan asuransi. Kemudian, tim memberikan pelatihan cara menyusun arus kas 

(pendapatan dan pengeluaran), dan menyusun perencanaan keuangan. Peserta jugadiberikan pemahaman dalam 
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memilih investasidan dalam melakukan pinjaman dengan bijak. Peserta diminta aktif untuk mengisilembaran 

latihan yang telah disiapkan oleh tim. Peserta pelatihan adalah pasangan muda yang mengikuti kursus persiapan 

perkawinan (kuperper) di lingkungan Keuskupan Agung Palembang. Sasaran (target luaran) dalam kegiatan ini 

tercapai dimana peserta mampu menyusun lembar kerja penyusunan arus kas dan neraca keuangan keluarga dan 

hasil isian lembar kerja tersebut dievaluasi bersama pada saat kegiatan.Peserta juga cukup aktif mengikuti kegiatan 

dimana terlihat dari sesi tanya jawab dengan tim pengabdian yang berjalan cukup baik.Selain itu, indikator 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga terlihat dari hasil penilaian kuesioner yang diberikan oleh peserta 

pelatihan dimana 76% responden menyatakan sangat setuju terhadap manfaat kegiatan ini dan 24% responden 

setuju akan manfaat dari kegiatan ini. 

 

Kata kunci :seni mengelola keuangan, perencanaan keuangan 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam 

masyarakat yang berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan pembangunan bangsa. Hal ini terkait erat 

dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena 

itu keluarga harus dibangun menjadi keluarga-

keluarga yang sehat,sejahtera, maju dan mandiri 

sebagai keluarga sejahtera.Keluarga yang sejahtera, 

dengandemikian, tentu menjadi dambaan setiap orang 

untuk mencapainya, dengan keluarga yang sejahtera 

seseorang bukan saja dapat menikmati hidup secara 

wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan 

materill dan spirituilnya, tetapi juga mendapatkan 

kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, 

bakat dankemampuanyang dimiliki.Salah satu upaya 

untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera adalah 

dengan mengelola keuangan keluarga dengan bijak. 

Keuangan dalam keluarga harus dipahami sebagai 

sarana bukan sebagai tujuan. Masalahnya adalah 

banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan dan 

penentu segalanya seolah-olah  dalam 

hidup.  Idealnya dalam sebuah keluarga keuangan 

dikelola bersama-sama antara suami-istri. Suami istri 

secara bersama-sama menyusun perencanaan 

keuangan keluarga. Merencanakan keuangan 

merupakan seni tersendiri, seni mengelola keuangan 

dapat dipelajari, pengetahuan yang diperoleh 

seyogyanya diterapkan/diaplikasikan didalam 

keluarga. Keluarga–Keluarga Kristiani didalam 

penghayatan imannya juga dapat mewujudnyatakan 

iman dalam perbuatan. Didalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari penghayatan 

akan iman ini, termasuk juga didalam keuangan, 

memang tidak dapat dipungkirihampir semua 

kebutuhan hidup keluarga dibeli dengan uang pada 

masa modern ini, maka mau tidak mau, keuangan 

keluarga pun harus diperhatikan keberadaannya secara 

seksama. Di sinilah pentingnya seni mengelola 

keuangan dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan 

keluarga. Seni mengelola keuangan berarti dengan 

luwes  mengatur, mengelola, menempatkan, 

menyusun, keuangan keluarga.  Mengelola keuangan 

adalah mengelola sumber dana dan pengalokasian 

dana, mengelola sumber dana berarti dari mana dana 

dihimpun dan pengalokasian dana adalah penggunaan 

dana jadi tidak sekedar masuk keluar uang tanpa ada 

tujuan dan kejelasan. Sumber dana di dalam keluarga 

bisa berasal dari gaji, hasil usaha, pinjaman, hasil 

investasi keuangan, sedangkan pengalokasian dana 

bisa berupa pengeluaran rumah tangga, seperti untuk 

konsumsi, tabungan, pembayaran cicilan dan lain 

sebagainya. 

Survey yang dilakukan oleh Komisi Keluarga 

KWI tahun 2007 , yang samplenya berasal dari tiga 

keuskupan (Bogor, Bandung dan Jakarta) 

menunjukkan temuan ada 5 faktor penyebab 

perceraian keluarga kristiani, faktor terbanyak kedua 

dari kelima faktor tersebut adalah masalah 

ekonomi/keuangan (Sesawi : 2011). Demikian juga 

yang diungkapkan dalam tulisan John Maruli 

Situmorang di Christian Counseling Center Indonesia 

(2012) bahwa  masalah keuangan telah menjadi faktor 

signifikan dalam perceraian. Banyak konselor 

keluarga meyakini bahwa lebih dari 50 persen 

perceraian di Amerika disebabkan oleh masalah 

keuangan (Ed Young, Sepuluh Perintah Pernikahan, 

126). Howard Dayton (presiden Crown Ministry) dan 

Larry Burkett (presiden Christian Financial Concepts) 

sepakat bahwa 50 persen perceraian memang 

disebabkan masalah keuangan (Don & Sally Meredith, 

Keduanya Menjadi Satu, 278). Angka ini melebihi 

faktor perselingkuhan (seks). 

Sedangkan hasil survey keuangan yang pernah 

dilakukan di Amerika terhadap mereka yang berusia 

65 tahun menyatakan bahwa 45% responden 

keuangannya tergantung pada sanak saudaranya, 30% 

tergantung kebaikan orang lain, 23% masih bekerja, 

dan 2% yang mandiri secara finansial. 

Kemudian fakta juga menunjukkan bahwa 11 

dari 12 perempuan akan menjadi janda pada usia rata-

rata 52 tahun. 80% orang Amerika berhutang lebih 

dari harta yang mereka miliki. 20% dari pendapatan 

digunakan untuk melunasi hutang barang-barang 

konsumsi. 35% pernikahan Kristen berakhir dengan 

perceraian dan uang adalah alasan utamanya. 80% 

lebih orang Amerika hidup pas-pasan dengan gaji 

mereka. (Soeparman :2011).Berdasarkan hasil survey 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mengelola 
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keuangan dengan baik itu sangat penting dilakukan 

sedini mungkin. Untuk itu dibutuhkan Pelatihan 

Perencanaan Keuangan : “Seni Mengelola Keuangan 

Keluarga Kristiani” mengingat keluarga muda belum 

mengetahui pentingnya perencanaan dan pengelolaan 

keuangan keluarga, belum mampu didalam menyusun 

arus kas (pendapatan dan pengeluaran) keluarga, dan 

belum mampu di dalam membuat perencanaan 

keuangan (belum mampu memilih investasi dan 

melakukan pinjaman dengan bijak). 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian bagi 

calon keluarga muda adalah : 

1. Memberikan pemahaman yang benar tentang 

perencanaan keuangan melalui penyuluhan. 

Penyuluhan yang diberikan antara lain 

menjelaskan : 

a. Pentingnya komunikasi keuangan 

b. Perencanaan keuangan  

c. Distribusi pendapatan dan tolok ukurnya 

Dalam menyampaikan materi, tim menayangkan 

juga beberapa video singkat tentang perencanaan 

keuangan, kredit, investasi dan asuransi, video 

diunduh dari OJK. 

2. Memberikan pelatihan cara menyusun arus kas 

(pendapatan dan pengeluaran) , dan menyusun 

perencanaan keuangan, memberikan pemahaman 

dalam memilih investasi dan dalam melakukan 

pinjaman dengan bijak. Peserta diminta aktif untuk 

mengisi lembaran latihan yang telah disiapkan 

oleh tim. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat “Pelatihan 

Perencanaan Keuangan: Seni Mengelola Keuangan 

Keluarga Kristiani” diselenggarakan pada tanggal 10 

Agustus 2017. Acara dimulai dengan registrasi peserta  

pada pukul 16:30 WIB di gedung Aula Gereja Hati 

Kudus (Lantai 2). Jumlah peserta pada kegiatan 

pengabdian masyarakat ini sebanyak38 peserta. 

Adapun sebagian besar peserta berasal dari paroki 

Gereja di sekitar Palembang seperti: St. Yoseph,  

St.Maria, St. Petrus, Hati Kudus, St.Stefanus, St. 

Maria Ratu Rosario, dan beberapa dari luar 

Palembang dari  St. Paulus Baturaja, Stella Marris 

Jakarta, St. Kristoforus Jakarta Barat, St. Perawan 

Maria Diangkat ke Surga Kalimantan Barat, GBI 

Bethan, dan Tadeus. 

Berdasarkan usia, peserta yang mengikuti 

acara pelatihan ini 2 orang (5%) berusia di bawah 23 

tahun, 23 orang (61%) berusia 23 – 27 tahun, 13 orang 

(34%) berusia lebih dari 27 tahun. Berdasarkan jenis 

pekerjaan, peserta yang mengikuti acara pelatihan ini, 

23 orang (61%) adalah karyawan, 12 orang (32%) 

berwirausaha (membuka usaha sendiri), dan 3 orang 

(8%) tidak mengisi jawaban. Berdasarkan masa kerja, 

peserta yang mengikuti acara pelatihan ini, 18 orang 

(47%) memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun, 15 

orang (39%) memiliki masa kerja 5 – 10 tahun, 1 

orang (3%) memiliki masa kerja 10 – 15 tahun, 0 

orang (0%) memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun, 

dan 4 orang (11%) tidak menjawab pertanyaan.  

Berdasarkan tingkat penghasilan, peserta yang 

mengikuti acara pelatihan ini, 0 orang (0%) memiliki 

tingkat penghasilan di bawah Rp 2.000.000, 19 orang 

(50%) memiliki tingkat penghasilan Rp 2.000.000 – 

Rp 4.000.000, 9 orang (24%) memiliki tingkat 

penghasilan Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000, 7 orang 

(18%) memiliki tingkat penghasilan lebih dari Rp 

6.000.000, dan 3 orang (8%) tidak menjawab 

pertanyaan. Berdasarkan tingkat pendidikan, 2 orang 

(5%) memiliki tingkat pendidikan akhir SD, 1 orang 

(3%) memiliki tingkat pendidikan SMP/Sederajat, 9 

orang (24%) memiliki tingkat pendidikan Akademi, 

19 orang (50%) memiliki tingkat pendidikan Sarjana, 

4 orang (11%) memiliki tingkat pendidikan Pasca 

Sarjana, dan 3 orang (8%) tidak memberikan jawaban.  

Acara dibuka dengan doa bersama lalu 

dilanjutkan dengan sesi pembukaan berupa 

perkenalan ketua dan anggota tim pengabdian 

masyarakat selama kurang lebih lima belas menit. 

Ketua tim dalam pengabdian ini adalah Ibu Anastasia 

Sri Mendari, S.E., M.M. dengan anggota: (1) 

Suramaya Suci Kewal, S.E., M.Si., (2) Yohanes 

Andry Putranto B., S.E., M.Sc., Ak., CA., (3) 

Heriyanto, S.E., M.Sc., dan (4) Agustinus Widyartono, 

S.E., M.Si. Anggota tim memiliki latar belakang 

keahlian di bidang keuangan dan sistem informasi. 

Bidang keahlian ini relevan dengan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, karena tim memberikan 

materi tentang  manajemen keuangan keluarga, 

pelatihan membuat anggaran dan perencanaan  

keuangan keluargaserta evaluasi kesehatan keuangan 

keluarga. Materi diperoleh dari berbagai sumber 

seperti  dari jurnal, buku terkait manajemen keuangan, 

dan sumber utama materi berasal dari Otoritas Jasa 

Keuangan dengan judul Perencanaan Keuangan 

Keluarga dan Perencanaan Keuangan Ibu Rumah 

Tangga,. Adapun untuk simulasi materi pengelolaan 

keuangan di unduh dari qmfinancial.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Suasana pelatihan 

(sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Materi awal diberikan oleh Anastasia Sri 

Mendari yang menyampaikan bahwa cinta uang 

adalah akar dari segala kejahatan (penyimpangan 
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terhadap sikap ataupun persepsi terhadap uang). 

Masalah terkait dengan uang sering menjadi masalah 

(sumber keributan) dalam hidup berumah tangga. 

Terkait dengan hal ini, diperlukan kejujuran 

(keterbukaan) masing-masing pihak dalam 

pengelolaan keuangan rumah tangga. Selanjutnya 

dijelaskan mengenai pedoman umum dari Pastoral 

mengenai pengelolaan keuangan keluarga, yaitu 

tujuan berumah tangga adalah bukan untuk 

menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, melainkan 

bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Namun, 

fakta (data) menunjukkan bahwa penyebab perceraian 

salah satunya (yang utama) adalah karena pengelolaan 

keuangan. Maka dari itu perlu keterbukaan antar 

pasangan (dalam rumah tangga) untuk berdiskusi 

terkait dengan rencana pengelolaan keuangan seperti: 

dimana akan tinggal setelah menikah (sampai berapa 

lama dan kapan akan memeiliki rumah sendiri), 

berapa jumlah anak yang akan dimiliki (bagaimana 

dengan biaya pendidikan anak), bagaimana akan 

mengelola keuangan (Suami atau Isteri), dan 

bagaimana estimasi pengeluaran kebutuhan hidup 

sehari-hari. Terkait dengan hal ini, maka ditegaskan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta 

dalam pengelolaan keuangan keluarga, seperti: (1) 

pentingnya keterbukaan antar pasangan mengenai 

sumber pemasukan dam alokasi pengeluaran, (2) 

membahas skala prioritas dalam pengalokasian 

keuangan keluarga (keluarga ini lebih diutamakan 

dibandingkan keluarga besar), (3) pentingnya 

membuat pedoman terkait pola pengalokasian 

keuangan keluarga seperti: (pengalokasian 

pendapatan untuk pengeluaran asuransi/proteksi 

sebesar 10%, konsumsi rumah tangga 60%, rekreasi 

5%, pembayaran hutang 30%, dana sosial/kolekte 

2,5% - 10%, investasi 10% - 20%, dan edukasi 

pendidikan 20%). Peserta diberikan video terkait 

dengan pedoman pengelolaan keuangan keluarga dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui video tersebut, 

disimpulkan bahwa dana untuk investasi dan 

konsumsi masing-masing sebesar 40% dan 60%. 

Namun, keluarga perlu menetapkan terlebih dahulu 

alokasi dana pendapatan untuk keperluan investasi, 

sisanya baru untuk investasi.  

Selanjutnya Anastasia Sri Mendari 

menjelaskan mengenai pentingnya menetapkan tujuan 

keuangan keluarga. Keputusan investasi tanpa disertai 

dengan tujuan investasi yang jelas akan menjadi sia – 

sia. Peserta diberikan analogi mengenai investasi 

sebagai sarana (cara) untuk mencapai tujuan keuangan 

keluarga. Peserta juga mendapatkan penjelasan bahwa 

ukuran banyaknya asset yang dimiliki suatu keluarga 

belum menjamin pengelolaan keuangan yang 

baik.Penggunaan hutang untuk memperbanyak asset 

yang dimiliki bukanlah sebagai kebijakan pengelolaan 

keuangan yang baik. Tujuan keuangan keluarga perlu 

dibedakan menjadi tujuan keuangan janga pendek, 

menengah, dan jangka panjang. Pentingnya 

menentukan tujuan keuangan keluarga dan 

perencanaan keuangan keuangan keluarga 

diilustrasikan dengan menggunakan kutipan Ayat 

Kejadian 41: 27-36, mengenai mimpi Yusuf yang 

disampaikan kepada Firaun bahwa akan ada masa 

kesuksesan dan masa paceklik. Melalui ilustrasi ayat 

tersebut, disimpulkan bahwa dibutuhkan perencanaan 

keuangan keluarga yaitu dengan melakukan investasi 

untuk kebutuhan masa depan. 

Sesi berikutnya adalah sesi simulasi dan 

pelatihan membuat anggaran keuangan keluarga yang 

diberikan oleh Suramaya Suci dan Agustinus 

Widyartono. Pada sesi simulasi dan pelatihan ini, 

peserta diberikan lembar kerja yang berisikan format 

laporan arus kas yang berisi arus kas masuk dan arus 

kas keluar. 

Peserta diberi waktu sekitar 25 menit untuk 

mengisi lembar kerja tersebut. Selama proses 

pengisian lembar kerja, seluruh anggota tim 

membantu memberikan pengarahan bagi peserta 

dalam melengkapi (mengisi) lembar kerja dan 

menjawab beberapa pertanyaan peserta. Setelah 

peserta menyelesaikan isian lembar kerja dan 

mengumpulkan lembar kerja arus kas tersebut kepada 

tim pengabdian, tim selanjutnya memberikan contoh 

simulasi pengisian arus kas, membaca hasil neraca 

keuangan sampai pada perhitungan rasio, terakhir 

diberikan  pelatihan mengevaluasi kesehatan 

keuangan keluarga, berdasarkan perhitungan rasio 

yang sudah dilakukan. 

Sebelum acara ditutup, peserta diminta untuk 

mengisi lembar isian kuesioner dan memberikan 

kesan dan pesan (masukan) terkait dengan kegiatan 

pelatihan perencanaan keuangan: “Seni Mengelola 

Keuangan Keluarga Kristiani”, yang diberikan oleh 

tim pengabdian. Kuesioner berisikan pernyataan yang 

mengukur: (1) kemenarikan topik kegiatan, (2) 

kemenarikan bahan/materi pengabdian, (3) kejelasan 

dalam penyampaian materi, (4) kemenarikan bentuk 

kegiatan pengabdian, dan (5) kebermanfaatan 

kegiatan pengabdian.  

Jumlah kuesioner yang terkumpul sebanyak 38 

orang (sesuai dengan jumlah peserta yang menghadiri 

acara pelatihan itu). Aadapun berdasarkan hasil 

pengolahan data kuesioner peserta terlihat bahwa 

sebagian besar menilai bahwa pelaksanaan kegiatan 

pelatihan pengelolaan keuangan keluarga ini telah 

berjalan dengan baik. Secara umum peserta pelatihan 

memberikan skor 4,5 ke atas (kategori baik) pada 5 

item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. 

Tanggapan responden terhadap kegiatan ini, 47% 

responden setuju bahwa topik kegiatan menarik dan 

53% sangat setuju terhadap topik kegiatan. Untuk 

respon terhadap bahan/materi 45% responden setuju 

bahwa bahan/materi kegiatan menarik dan 53% yang 

sangat setuju terhadap bahan/materi kegiatan, 

sedangkan 3% responden tidak setuju bahwa 

bahan/materi kegiatan menarik. Penyampaian materi 

/bahan direspon beragam, 42% setuju bahwa 

penyampaian materi/bahan jelas dan 58% sangat 

setuju terhadap penyampaian materi/bahan jelas. 

Respon terhadap bentuk kegiatan secara umum, 42% 
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responden menyatakan setuju bahwa bentuk kegiatan 

ini secara umum menarik dan 58%responden sangat 

setuju bahwa bentuk kegiatan ini secara umum 

menarik. Respon terhadap manfaat kegiatan pelatihan 

ini, 24% responden setuju akan manfaat dari kegiatan 

ini dan 76% responden menyatakan sangat setuju 

terhadap manfaat kegiatan ini. 
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Abstrak :Penyediaan air bersih baik dari segi kualitas maupun kuantitas di suatu daerah maka penyebaran penyakit 

menular melalui air diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Penurunan penyakit ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa air merupakan salah satu mata rantai penularan penyakit-penyakit yang mudah terjangkit di 

masyarakat, antara lain penyakit saluran pencernaan dan penyakit kulit. Agar seseorang menjadi tetap sehat sangat 

diperlukan adanya kontak manusia tersebut dengan air yang memenuhi syarat kesehatan. 

Air adalah salah satu pembawa penyakit. Supaya air yang kontak dengan manusia tidak menyebabkan penyakit 

maka pengolahan air baik yang berasal dari sumber, jaringan transmisi atau distribusi mutlak diperlukan. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak antara kotoran sebagai sumber penyakit dengan air yang dikonsumsi 

manusia. 

Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengelolaan terhadap air yang akan diperlukan sebagai 

air minum, diperlukan terutama apabila air tersebut berasal dari permukaan.  Pengolahan air dengan cara 

sederhana sangat mungkin dapat dilakukan oleh setiap rumah tangga  karena hanya membutuhkan teknologi yang 

sederhana (Traditionl Water Purefier) dengan pembiayaan yang murah. Sebagian besar penduduk menggunakan 

air secara langsung untuk berbagai keperluan sehari-hari. Selama ini tidak ada perlakukan khusus terhadap air 

yang digunakan penduduk. 

Kata Kunci: Air, Pengolahan air , teknologi air bersih tradisional 

 

 

 

1. PENDAHULUAN  

 

    Air merupakan salah satu kebutuhan utama 

pada mahluk hidup termasuk manusia. Setiap hari 

dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari 

keberadaan air. Kebutuhan tubuh setiap orang 

terhadap air tidak kurang dari 2 liter per hari. Selain 

memenuhi kebutuhan tubuh dalam bentuk minuman 

dan makanan, air juga diperlukan untuk menjaga 

kebersihan yang erat kaitannya dengan terjadinya 

suatu penyakit. Air adalah sarana utama untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus 

dapat juga merupakan salah satu media berbagai 

macam penularan penyakit. Kondisi penampungan 

air dan kualitas air yang digunakan oleh 

penduduk/masyarakat seperti dicontohkan di 

Kecamatan Teluk Gelam  Kabupaten OKI mudah 

terkontaminasi oleh aliran air tanah di sekitarnya 

sehingga air di penampungan menjadi keruh 

terutama pada musim penghujan. Kondisi air ini 

tidak sehat untuk dikonsumsi sehingga perlu 

dilakukan pembersihan/penjernihan air terlebih 

dahulu sebelum digunakan. Diharapkan dengan 

menggunakan ternologi purifikasi buatan pada air 

tersebut dapat tersedia air yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Purifikasi buatan ini menggunakan 

bahan-bahan yang mudah didapat seperti : kapas, 

batuan zeolit/pasir zeolit dan arang tempurung 

kelapa/arang jepang. Teknologi purifikasi buatan 

inipun merupakan teknologi yang sederhana dan 

mudah dipahami oleh masyarakat. 

    Penyediaan air bersih baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas di suatu daerah maka penyebaran 

penyakit menular melalui air diharapkan dapat 

ditekan seminimal mungkin. Penurunan penyakit ini 

didasarkan atas pertimbangan bahwa air merupakan 

salah satu mata rantai penularan penyakit-penyakit 

yang mudah terjangkit di masyarakat, antara lain 

penyakit saluran pencernaan dan penyakit kulit. 

Agar seseorang menjadi tetap sehat sangat 

diperlukan adanya kontak manusia tersebut dengan 

air yang memenuhi syarata kesehatan. 

    Air adalah salah satu pembawa penyakit. 

Supaya air yang kontak dengan manusia tidak 

menyebabkan penyakit maka pengolahan air baik 
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yang berasal dari sumber, jaringan transmisi atau 

distribusi mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kontak antara kotoran sebagai 

sumber penyakit dengan air yang dikonsumsi 

manusia. 

    Peningkatan kualitas air minum dengan jalan 

mengadakan pengelolaan terhadap air yang akan 

diperlukan sebagai air minum, diperlukan terutama 

apabila air tersebut berasal dari permukaan.   

Pengolahan air dengan cara sederhana sangat 

mungkin dapat dilakukan oleh setiap rumah tangga  

karena hanya membutuhkan teknologi yang 

sederhana dengan pembiayaan yang murah. 

Sebagian besar penduduk menggunakan air secara 

langsung untuk berbagai keperluan sehari-hari. 

Selama ini tidak ada perlakukan khusus terhadap air 

yang digunakan penduduk. Meskipun pada musim 

hujan air menjadi keruh penduduk tetap 

menggunakan air tersebut tanpa dijernihkan terlebih 

dahulu. Air yang keruh tidak memenuhi syarat air 

yang sehat dan apabila dikonsumsi secara langsung 

dapat membehayakan kesehatan seseorang terutama 

penyakit saluran pencernaan. 

   Dari kondisi lingkungan terutama kondisi air 

yang tidak sehat serta keadaan sosial ekonomi 

penduduk menengah kebawah ini, maka perlu 

kiranya penerapan teknologi sederhana penyediaan 

air bersih ini dilaksanakan, yang merupakan upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

   Khalayak sasaran dalam kegiatan sosialisasi 

penyuluhan pemanfaatan teknologi penjernihan air 

tradisional ini adalah masyarakat/penduduk atau 

rumah tangga khususnya  masyarakat di Kecamatan 

Teluk Gelam Kabupaten Ogan Ilir. Seluruh 

kelompok masyarakat yang menggunakan air 

sehari-hari sebagai kebutuhan utama dapat 

menggunakan teknologi penjernihan air tradisional 

yang sudah dirancang secara sederhana. Di samping 

itu khalayak sasaran lainnya adalah kantor-kantor di 

Kampus Unsri Inderalaya dan Kampus Palembang, 

Musholla, dan desa-desa binaan Unsri yang 

membutuhkan. Peralatan penjernih yang sudah 

didesain dan disiapkan  dapat dipasang secara seri 

maupun paralel di tempat yang akan dituju/pasang. 

Diharapkan kelompok-kelompok masyarakat 

khususnya rumah tangga dapat membuat dan 

merancang sendiri dan dapat menyebarluaskan 

pengetahuan dan produk teknologi penjernihan air 

tradisional (PAT)  ke masyarakat lain disekitarnya. 

Masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok 

kerja akan memudahkan komunikasi dan kerjasama 

sama akan memudahkan pemasalahan alat penjernih 

air. Kegiatan ini juga akan melibatkan mahasiswa/i 

dengan harapan mereka dapat membantu pada saat 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, sehingga secara langsung dapat 

berkomunikasi, berintegrasi dengan masyarakat 

dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan 

Tinggi. 

 

2. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN 

MASALAH  

 

         Kegiatan perakitan dan perancangan alat 

penjernih air tradisional bertujuan untuk membantu 

masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sehat 

dan dapat dibuat masyarakat dengan bahan dapat 

diperoleh dengan mudah seperti pipa paralon/ember, 

dan fiber lainnya. Selain itu bahan-bahan penjernih 

yang digunakan seperti filter/kapas, batuan zeolit, 

arang jepang (tempurung kelapa) dan bahan lain 

dapat didapat dengan mudah. 

Alat penjernih air tradisional relatif sudah baik dapat 

menjernihkan air yang keruh, walaupun belum 

sempurna tetapi telah dapat menjernihkan air yang 

keruh saat digunakan. 

       Target Kedepan alat penjernih air tradisional 

akan terus dikembangkan sehingga dapat dijadikan 

alat/teknologi sederhana/tradisional di lingkungan 

masyarakat maupun di lingkungan Universitas 

Sriwijaya di Inderalaya dan Masyarakat lain sekitar 

kabupaten dan Kota, di Sekolah-sekolah, pesantren 

dan lain-lain. Dan akhir riset pengabdian ini, agar air 

yang jernih dapat dilakukan pengujian kualitas air 

sehingga memenuhi baku mutu stándar air minum. 

 

 

3. STUDI PUSTAKA 

 

3.1.Pengertian Air dan Sumber Daya Air  

a. Pengertian Air dan Sumber Daya Air  

 

         Air adalah suatu senyawa yang sangat penting 

dan istimewa bagi kehidupan di bumi. Air juga 

merupakan salah satu sumber kekuatan dan energi 

yang ada di bumi. Hampir 71% permukaan bumi 

ditutupi oleh air. Sekitar tiga per empat bagian tubuh 

manusia juga terdiri dari air, dan takkan ada 

makhluk hidup yang mampu bertahan hidup tanpa 

air. 

Volume air yang terdapat di dalam tubuh manusia 

adalah sekitar 65% dari berat badanya, dan volume 

tersebut bervariasi pada masing-masing orang, pada 

masing-masing organ tubuh volume air juga 

bervariasi. Organ tubuh manusia yang mengandung 



Perancangan Prototipe Alat Penjernih Air Sederhana (Tradisional Water Purefier) Untuk Penyediaan Air Bersih 

671 

 

banyak air diantaranya adalah otak, ginjal, darah, 

otot, dan tulang. Dimana pada otak manusia terdapat 

sekitar 74,5%, pada ginjal 82,7%, darah 83%,dan 

tulang 22%. 

           Air adalah substansi kimia yang mempunyai 

rumus H2O atau disebut juga dihidrogen 

monoksida. Satu molekul air tersusun dari 2 atom 

Hidrogen yang terikat secara kovalen dengan 1 atom 

Oksigen.  Nama air biasanya mengacu pada keadaan 

cair dari senyawa. Fase padat yang dikenal sebagai 

es dan fase gas disebut uap. Dan air merupakan satu-

satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan 

bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. 

 

      

Gambar 2.1. Sumber Daya Air  

 

Air merupakan suatu pelarut yang penting, 

dimana air memiliki kemampuan untuk melarutkan 

banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, 

gula, asam, serta beberapa jenis gas dan banyak 

macam molekul organik. Air mempunyai sifat: tidak 

berwarna, tidak berbau, tidak berasa pada kondisi 

standar yaitu pada temperatur 273,15 K (0 °C) dan 

tekanan 100 kPa (1 bar). 

 

2.1 Sumber Daya Air 

 

            Sumber daya air adalah air dan semua 

potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk 

sarana dan prasarana pengairan yang dapat 

dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan 

hewani yang ada di dalamnya. Sumber daya air juga 

merupakan sumber daya berupa air yang berguna 

atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi 

penggunaan di bidang pertanian, Industri, rumah 

tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Dan tentu 

saja yang sangat diperlukan oleh manusia adalah air 

tawar. Air di bumi 97%nya adalah air asin 

sedangkan air tawar hanya 3 %, itupun lebih dari 2/3 

bagian air tawar di bumi berada dalam bentuk es di 

glasier dan es kutub. 

            Air tawar yang tidak membeku dapat di 

temukan terutama di dalam tanah berupa air tanah, 

dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan 

tanah dan udara. Air Tawar adalah sumber daya 

terbarukan, meski suplai air bersih terus berkurang. 

Permintaan air telah melebihi suplai di beberapa 

bagian di dunia dan populasi dunia terus meningkat 

yang mengakibatkan permintaan terhadap air bersih. 

Perhatian terhadap kepentingan global dalam 

mempertahankan air untuk pelayanan ekosistem 

telah bermunculan, termasuk sejak dunia telah 

kehilangan lebih dari stengah lahan basah bersama 

dengan nilai pelayanan ekosistemnya. Ekosistem air 

tawar yang tinggi biodiversitasnya saat ini terus 

berkurang lebih cepat dibandingkan dengan 

ekosistem laut ataupun darat. 

2.2. Pengembangan Produk  Prototipe Alat 

Penjernih Air  

 

Filter Air menggunakan bahan-bahan tradisional 

(kapas /filter +batu zeolit dan arang tempurung 

kelapa/arang jepang dll) dan dikombinasikan 

dengan Filter (size 0,5 micron) yang memiliki 

keistimewaan sebagai penjernih air. 

a. Mudah perawatannya dan berdaya guna tinggi. 

b. Dapat digunakan di Rumah Tangga, air minum 

karyawan perkantoran    maupun industri 

  , disekolah dan    Pondok  pesantren dll. 

c. Dapat menghilangkan bau, Mg, Fe, Kuning, 

kapur, dll. 

 

Menjamin ketersediaan air bersih di tempat-

tempat yang cocok untuk daerah banjir maupun 

sumur/air tanah yang tercemar dengan 

rembesan sampah organik maupun anorganik.  

 

Tahapan Pengisian bahan: 

1. Pengisian Tabung paralon  (diameternya 

disesuaikan dng kebutuhan) diurutkan, 

untuk kaleng teratas yang pertama 

menampung air mengalir berisi kapas filter,  

2. Tabung paralon I : tinggi ± 90 cm dibagi 4 

partisi/bagian/kolom (Kolom 1 

Kapas/Filter+Kolom 2 berisi batu zeolit 

aktif yang sudah direbus 5 jam + Kolom 3 

arang tempurung kelapa/arang jepang dan 

Kolom 4 Filter kapas. 

3. Tabung paralon II: tinggi ± 50-60 cm : 

dirancang untuk dipasang alat filter dengan 

size filter 0,5 micron. 

4. Dua Tabung paralon ini akan 

dikombinasikan (I -II-II--I dst 
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Gambar 2. Prototipe Sistem Peralatan Teknologi Penjernihan Air Tradisional dan Penjernih 

Pengembangan/Modifikasi (+ filter 0,3 micron + carbon active 0,3 micron) 

 

            Kegiatan perakitan dan perancangan alat 

penjernih air tradisional bertujuan untuk membantu 

masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sehat 

dan dapat dibuat masyarakat dengan bahan dapat 

diperoleh dengan mudah seperti pipa paralon/ember, 

dan fiber lainnya. Selain itu bahan-bahan penjernih 

yang digunakan seperti filter/kapas, batuan zeolit, 

arang jepang (tempurung kelapa) dan bahan lain 

dapat didapat dengan mudah. 

        Alat penjernih air tradisional relatif sudah baik 

dapat menjernihkan air yang keruh, walaupun belum 

sempurna tetapi telah dapat menjernihkan air yang 

keruh saat digunakan. 

Target Kedepan alat penjernih air tradisional akan 

terus dikembangkan sehingga dapat dijadikan 

alat/teknologi sederhana/tradisional di lingkungan  

masyarakat maupun di lingkungan Universitas 

Sriwijaya di Inderalaya dan Masyarakat lain sekitar 

kabupaten dan kota, di sekolah-sekolah, pesantren 

dan lain-lain. Dan akhir riset pengabdian ini, agar air 

yang jernih dapat dilakukan pengujian kualitas air 

sehingga memenuhi baku mutu estándar air minum. 

 

 

3. METODE STUDI  

 

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah 

 

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan kebutuhan air bersih yang murah dan efektif 

khususnya masyarakat pedesaan (desa-desa binaan) 

dan masyarakat pesisir, industri kecil dan menengah  

serta penduduk di kota untuk mendapatkan air bersih 

yang ramah lingkungan dan tidak habis sampai akhir 

jaman, maka air yang bersih dan layak  menjadi 

solusi yang baik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat saat ini 

3.2. Khalayak Sasaran 

 

Khalayak  sasaran  dalam  kegiatan  sosialisasi  

penyuluhan  pemanfaatan  Alat Penjernih Air 

Trasional (Trasional Water Purefier) ini  adalah  

: 
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                                                                               III 

 

Kapas /Filter 

Batuan Zeolit 

Arang 
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Jepang 

Lubang masuk 
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Tutup    
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(0,3 micron 

0r 0,5 
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masyarakat  /penduduk  atau  rumah  tangga  untuk 

keperluan memasak, mandi, sholat dan memasak 

air  untuk memasak, desa-desa binaan yang dipilih. 

Saat ini seluruh kelompok masyarakat yang 

menggunakan penjernih air  sehari-hari sebagai 

kebutuhan utama dapat menggunakan teknologi 

konvensional yang sudah dirancang seperti tabung. 

Untuk itu diharapkan kelompok-kelompok 

masyarakat khususnya rumah tangga dapat 

menggunakan, membuat, merancang sendiri dan 

dapat menyebarluaskan pengetahuan dan produk 

teknologi Alat Penjernih Air Sederhana.   ke 

masyarakat lain disekitarnya. Masyarakat 

diharapkan dapat  membentuk kelompok-

kelompok kerja  akan  memudahkan  komunikasi  

dan  kerjasama sama  akan  memudahkan  

pemasalahan alat/Alat penjernih Air Tradisional. 

Kegiatan ini juga akan melibatkan mahasiswa / 

mahasiswi dengan harapan mereka dapat 

membantu pada saat pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, sehingga secara 

langsung dapat berkomunikasi, berintegrasi 

dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tri 

Darma Perguruan Tinggi. 

 

3.3. Metode kegiatan 

 

Metode kegiatan yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

 

1.  Memproduksi dan menginstall alat 

penjernih air sederhana di kantor-

kantor dan di desa-desa binaan 

Universitas Sriwijaya.   

2. Melakukan penyuluhan dilakukan 

dengan ceramah dan presentasi 

kemudian dilakukan tanya jawab dan 

diskusi dengan peserta/masyarakat. 

3.  Melakukan demontrasi/peragaan 

penggunaan alat/teknologi Alat Penjernih Air   

     Tradisional 

4. Melakukan upaya dengan membuat 

kelompok masyarakat agar 

pemasalahan alat teknologi Alat 

Penjernih Air Sederhana  dapat berjalan 

5. Melakukan studi banding, dengan 

melakukan pemantauan hasil yang 

akan diperoleh setelah kegiatan 

penyuluhan. 

 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

            Kegiatan perakitan dan perancangan alat 

penjernih air tradisional bertujuan untuk membantu 

masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sehat 

dan dapat dibuat masyarakat dengan bahan dapat 

diperoleh dengan mudah seperti pipa paralon/ember, 

dan fiber lainnya. Selain itu bahan-bahan penjernih 

yang digunakan seperti filter/kapas, batuan zeolit, 

arang jepang (tempurung kelapa) dan bahan lain 

dapat didapat dengan mudah. 

        Alat penjernih air tradisional relatif sudah baik 

dapat menjernihkan air yang keruh, walaupun belum 

sempurna tetapi telah dapat menjernihkan air yang 

keruh saat digunakan. 

Target Kedepan alat penjernih air tradisional akan 

terus dikembangkan sehingga dapat dijadikan 

alat/teknologi sederhana/tradisional di lingkungan 

masyarakat maupun di lingkungan Universitas 

Sriwijaya di Inderalaya dan Masyarakat lain sekitar 

kabupaten dan kota, di sekolah-sekolah, pesantren 

dan lain-lain. Dan akhir riset pengabdian ini, agar air 

yang jernih dapat dilakukan pengujian kualitas air 

sehingga memenuhi baku mutu estándar air minum. 
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(a)                                                                      (b) 

Foto 1. Pengembangan Produk Prototipe Alat Penjernih Air yang sudah dirancang untuk Kapasitas Sedang 

(a) Paralon sebagai wadah penyaring (b) Alat Penjernih Filter dan cabon aktif 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  2. Pengembangan Produk Prototipe Peralatan Teknologi Penjernihan Air (berbagai ukuran sesuai 

kebutuhan) dengan alat Filter dan carbon aktive dengan varibel ukuran 0,3 micron dan 0,5 micron 

1. Filter (size 0,5 
micron) 

2. Carbon acttive 

(size 0,3-0,5 
micron) 

Dimasukkan kedalam 

tabung berfungsi sebagai 
penjernih/filtering 

Paralon 

8” 
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Foto 3. Kegiatan Perancangan Prototipe Alat 

Penjernih Air Sederhana  

 

 

 

 

   

 

 

 

 Foto 4. Kegiatan Penyuluhan dan Pemasangan Alat 

Prototipe di SMA 1 Negeri Teluk Gelam  

 

5.PENUTUP 

Hasil perancangan prototipe alat penjernih air 

sederhana sudah dapat diproduksi dan 

digunakan di Sekolah-Sekolah dan Mushola 

maupun di desa-desa khususnya di pemukiman. 

Pemasangan (install) alat penjernih sebaiknya di 

kombinasikan antara tradisional (kerikil, pasir, 

dll), filter (0,3 mikron dan 0,5 mikron) dan 

carbon active (0,3 mikron dan , 0,5 miron) agar 

air yang dihasilkan bersih. 

Prototipe Alat penjernih air dapat di produksi 

sesuai dengan kebutuhan volume atau kapasitas 

alat yang diinginkan sehingga alat penjernih air 

dapat dibuat dengan besar, sedang dan kecil). 

Diperlukan pengembangan lebih lanjut produksi 

alat penjernih yang sudah di gunakan dengan 

menguji kualitas air yang dijernihkan dengan 

pengujian laboratorium. 

 

 

 

 

Alat Filter Air: 

1. Filter 

2. Carbon Active 

 

Kegiatan Alat 
Penjernih Air 

1. Bahan 

Paralon  
2. Lem dan 

Pipa 

3. Penutup Alat 

Penjernih 
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ABSTRACT: Sebesi Island is a small island in Sunda Straits and it is the closest island to Krakatoa Island.  Sebesi 

Island is becoming a new popular tourist destination since it has the perfect site to watch the volcano activities of 

Krakatoa, a place for transit before heading up to Krakatoa Island, and has panoramic view with beautiful beaches and 

stunning coral reefs.  The surge in the number of tourists to Sebesi Island brings problems among others are: limited 

facilities, infrastructure and resources, as well as tourism activities that threaten marine conservation and the existence 

of Krakatoa.  In order to help Sebesi’s community to be able to manage community-based coastal tourism and 

environment-based conservation, the activities of KKN-PPM in Sebesi Island that run from July to September 2017 

include the following activities: 1) improving the quality of facilities and basic infrastructure for tourism activities; 2) 

improve the quality of human resources in providing tourism services; and 3) increasing community participation in 

maintaining the Sebesi Island coastal resources.  These activities involve the community as well as their local 

community groups such the Sadar Wisata Group and were guided by competent trainers and experts.  A final evaluation 

of the program shows that the community has an increased understanding of community-based coastal tourism and 

environmental conservation practices. The community is also satisfied with the performance of the students and the 

trainers and experts.                        

 

Keywords: basic facilities and infrastructure, community-based tourism, coral reef conservation 

 

ABSTRAK: Pulau Sebesi adalah pulau kecil di Selat Sunda dan merupakan pulau terdekat dengan gugusan Pulau 

Karakatau.  Pulau Sebesi menjadi tujuan wisata popular baru karena merupakan tempat yang cocok untuk mengamati 

aktifitas Gunung Anak Krakatau, tempat transit bagi yang akan mengunjungi Pulau Krakatau serta memiliki panorama 

yang indah, pantai yang bersih dan landai serta terumbu karang yang mempesona.  Lonjakan jumlah wistawan ke Pulau 

Sebesi ini membawa masalah antara lain: sarana dan prasarana serta sumberdaya yang terbatas serta kegiatan 

pariwisata/wistawan yang mengancam konservasi laut dan keberadaan Gunung Krakatau.  Dalam rangka membantu 

masyarakat agar mampu mengelola pariwisata pesisir yang berbasis masyarakat dan berbasis konservasi lingkungan, 

maka kegiatan KKN-PPM di Pulau Sebesi yang dilaksanakan sepanjang Juli  hingga September 2017 mencakup 

kegiatan sebagi berikut: 1) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar kegiatan pariwisata; 2) meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia dalam memberikan layanan pariwisata; dan 3) meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam menjaga sumberdaya alam pesisir pantai Pulau Sebesi.  Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan organisasi 

masyarakat setempat seperti Kelompok Sadar Wisata serta didampingi dan dipandu oleh narasumber yang kompeten di 

bidangnya.  Evaluasi akhir kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang meningkat mengenai 

praktik pariwisata pesisir berbasis masyarakat dan konservasi lingkungan.  Masyarakat juga puas terhadap kinerja 

mahasiswa dan narasumber pendamping.    

 

Kata Kunci: Kata kunci: konservasi terumbu karang, pariwisata berbasis masyarakat, sarana dan prasarana dasar. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kegiatan KKN-PPM ini dilaksanakan di Desa 

Tejang, Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan yang 

berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga 31 Agustus 

2017.  Sebelum menerjunkan mahasiswa ke lapangan, 

sebelumnya dilakukan pembekalan umum mahasiswa 
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oleh tim universitas, pembekalan khusus oleh tim KKN-

PPM serta pra-KKN.   

Pulau Sebesi merupakan daratan yang paling dekat 

dengan Gugusan Krakatau, sehingga kebijakan penataan 

ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan diantaranya 

adalah penguatan fungsi kawasan lindung secara 

berkesinambungan dan terintegrasi dan pengembangan 

kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata 

alam.   

Pulau Sebesi terdiri dari 1 desa dan 4 dusun.  Sektor 

unggulan adalah perkebunan dan pariwisata (penunjang 

wisata Krakatau).  Demografi penduduk didominasi oleh 

suku Banten dan Lampung, seluruhnya menganut agama 

Islam, serta sebagian besar bekerja sebagai petani dan 

berpendidikan SD.  

 

 

Gambar 1. Lokasi Pulau Sebesi 

 

Akses ke Pulau Sebesi menggunakan moda 

transportasi kapal motor kayu dengan waktu tempuh 

rata-rata adalah 1,5 jam.  Hanya ada 1 kali penyebrangan 

pergi dan pulang dalam sehari.  Karena lokasi geografis 

dan demografis yang demikian, sarana infrastruktur 

dasar serta kemampuan sumberdaya manusia di Pulau 

Sebesi terbatas.  Oleh sebab itu, isu-isu utama yang 

menjadi permasalahan pokok yang terjadi di masyarakat 

yang pemecahannya perlu diprioritaskan dapat 

dikelompokkan menjadi 4 yaitu: lingkungan, status 

kepemilikan tanah, perekonomian desa, serta sosial 

masyarakat dan pembangunan desa.   

Secara khusus, kelompok mitra KKN-PPM yaitu 

Model Desa Konservasi dan Kelompok Sadar Wisata 

Pulau Sebesi, menginginkan bantuan dalam hal berikut 

ini:   

1. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat, tetapi 

belum ada peraturan yang mengatur kunjungan 

wisatawan ke Pulau Sebesi.  Masyarakat Pulau 

Sebesi khawatir akan terjadi kerusakan ekosistem 

Pulau dan Pesisir di Pulau Sebesi.  

2. Masyarakat pariwisata Pulau Sebesi (Badan Pengelola 

DPL Kelompok Sadar Wisata) meminta 

pendampingan agar dapat terampil dalam menerima 

wisatawan terutama dalam menyiapkan penginapan, 

hidangan serta pemandu wisata.   

3.  Masyarakat menginginkan kegiatan ekowisata yang 

berbasisi masyarakat, dan tidak ingin ada bangunan 

besar atau hotel bintang di Pulau Sebesi.  

 

Berdasarkan itu, maka secara garis besar kegiatan 

KKN-PPM di Pulau Sebesi antara lain:    

1. Pariwisata (peningkatan kemampuan masayarakat 

dalam memberikan jasa pelayanan pariwisata dan 

penyiapan peraturan desa terkait pariwisata).  

2. Sanitasi Lingkungan (penataan ruang desa, terutama 

terkait perbaikan sanitasi MCK, persampahan dan 

pembiasaan perilaku hidup bersih sehat).  

3. Konservasi terumbu karang dan hutan bakau.    

 

Akan tetapi pada pelaksanaannya, untuk 

mengakomodasi permintaan masyarakat Pulau Sebesi, 

maka kegiatan KKN-PPM melaksanakan kegiatan 

tambahan berupa:     

4. Pertanian (pembagian bibit buah-buahan dan 

sayuran, penyuluhan pertanian, pembuatan kompos, 

dll.)   

5. Pendidikan (bantuan tenaga pengajar mengajar dan 

pengadaan buku perpustakaan).   

6. Kesehatan (sosialisasi KB dan bahaya pernikahan 

dini). 

7. Kegiatan penunjang lainnya (perayaan Hari 

Kemerdekaan, Festival Krakatau, dll.)   

 

Kelompok sasaran kegiatan KKN-PPM antara lain 

Rukun Nelayan, Karang Taruna, Koperasi Tani dan 

Nelayan, dan Seksi Keamanan Laut sedangkan 

organisasi non formal adalah Sikam Salamban, Sikam 

Muahi, dan Risma serta masyarakat Pulau Sebesi. 

Program KKN-PPM di Pulau Sebesi ini ditujukan 

untuk memberdayakan masyarakat dalam menunjang 

pengembangan Pulau Sebesi sebagai kawasan ekowisata 

pesisir berbasis masyarakat.  Dalam pelaksanaannya, 

Tim KKN-PPM juga akan melibatkan nara sumber yang 

ahli di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan 

pendampingan bagi mahasiswa peserta KKN dan 

memberikan pelatihan bagi masyarakat Pulau Sebesi.     

 

Target luaran dari Program KKN-PPM ini berupa:  

1. Perbaikan sistem lingkungan (sanitasi, prasarana 

ekowisata dan ekosistem).  

2. Peningkatan pendapatan masyarakat (ekonomi) yang 

diraih melalui partisipasi masyarakat dalam 

menjalankan praktik-praktik pariwisata yang 

menjaga kelestarian sumberdaya pesisir.   



 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata Pesisir Pulau Sebesi 

679 

 

3. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk secara 

mandiri memperbaiki sarana dan prasarana sanitasi 

dan ekowisata serta ekosistem. 

4. Kegiatan tambahan (pendidikan dan pertanian) dan 

penunjang lainnya (lomba Peringatan Hari 

Kemerdekaan, Festival Krakatau, dll.) 

 

Keberhasilan capaian target luaran di atas, selain 

dinilai oleh tim penilai internal dan eksternal, tim KKN-

PPM Pulau Sebesi juga mencoba mendata tingkat 

pemahan dan partisipasi warga sebelum dan sesudah 

program KKN-PPM.  Metode yang dipergunakan oleh 

tim KKN-PMM PUlau Sebesi untuk mendata 

peningkatan pemahaman kelompok sasaran adalah 

adalah metode pre-test dan post-test (Dimitrov and 

Rumrill Jr., 2003).  Kuisioner yang dipergunakan 

dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami 

masyarakat dengan level pendidikan yang tidak tinggi.  

Kuisioner terdiri dari 10 pertanyaan pilihan berganda 

dalam Bahasa Indonesia.    

  

METODE PELAKSANAAN 

 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) diselenggarakan 

sebagai bentuk kegiatan intrakurikuler yang 

mengintegrasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi interdisipliner.  KKN dilaksanakan dengan 

pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada 

mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 

serta merupakan wahana penerapan serta pengembangan 

ilmu dan teknologi.    

Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN-PPM terdiri 

dari tahapan sebagai berikut:      

1. Persiapan   

Merupakan proses perekrutan dan pengalokasian 

mahasiswa peserta KKN pada lokasi yang 

direncanakan.  

2. Pembekalan  

Pembekalan terdiri dari dua macam, yaitu 

pembekalan umum dan pembekalan khusus.  

Pembekalan umum dilaksanakan oleh Universitas 

Lampung, sedangkan pembekalan khusus 

diselenggarakan oleh tim KKN-PPM Pulau Sebesi.  

Pembekalan khusus ini menyiapkan mahasiswa agar 

mampu mencari solusi teknis terbaik bagi pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh desa sasaran, 

memaparkan program yang akan dijalankan di Pulau 

Sebesi, serta hal terkait keselamatan dan budaya 

setempat.  Materi pembekalan khusus dilakukan 

dengan metode perkuliahan dan workshop.  

Peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai 

materi pembekalan khusus dilakukan dengan metode 

pre-test dan post-test.  Pembekalan khusus ini 

dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 2 Juli 2017.   

3. Pra-KKN 

Selanjutnya, mahasiswa dikenalkan pada kondisi 

lapangan melalui program pra-KKN yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 Juli 2017.  

Pra-KKN ini bertujuan untuk mematangkan 

persiapan mahasiswa dalam kegiatan KKN.  

4. Pelaksanaan KKN 

Pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Pulau Sebesi 

adalah dari tanggal 24 Juli sampai dengan 31 

Agustus 2017.  Mahasiswa ditujunkan ke lima dusun 

yang terdapat di Pulau Sebesi yaitu: Desa Tejang, 

Dusun Bangunan, Inpres, Segenom, dan Regahan 

Lada.  Metode pelaksanaan KKN-PPM Antara lain: 

penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, diskusi, dan 

praktek langsung.      

Dalam pelaksanaannya, KKN-PPM Pulau Sebesi 

dimonitor oleh Dosen Koordinator Kabupaten 

(Korkab) atau Koordinator Kota (Korkot) dan Dosen 

Pengawas Lapangan (DPL) serta dinilai oleh tim 

penilai internal dari Universitas Lampung dan tim 

penilai eksternal dari Dikti.   

Tim KKN juga melakukan evaluasi kegiatan KKN-

PPM ini melalui kuisioner persepsi dan kepuasan 

(Abernethy, et.al., 2001) mahasiswa terhadap 

pelaksanaan program KKN.    

5. Rencana Keberlanjutan Program  

Kegiatan KKN-PPM ini ditujukan agar 

pengembangan ekowisata pesisir Pulau Sebesi ini 

dapat berkelanjutan dari sisi masyarakat, lingkungan 

dan ekonomi (triple bottom line sustainability).  

Untuk kegiatan konservasi, masyarakat sudah 

memiliki Dewan Pengelola DPL dan untuk kegiatan 

pariwisata masyarakat sudah memiliki organisasi 

Pokdarwis.  Sedangkan untuk pengelola sanitasi 

lingkungan, diharapkan masyarakat dapat 

membentuk organisasi kader pengelola persampahan 

dan MCK.  Diharapkan organisasi mitra akan terus 

menjadi agen penggerak organisasi kader yang baru 

berdiri ini.  Tim KKN_PPM dan mahasiswa telah 

merancang kartu kontrol pengelolaan MCK umum, 

pengelolaan sampah, pertumbuhan terumbu karang 

dan pohon bakau, serta jumlah wisata yang terlayani.  

Mahasiwa dan tim pengusul akan merekap data ini 

untuk kemudian dievaluasi peningkatan manfaat 

yang terjadi.  Hasil evaluasi dapat digunakan untuk 

perbaikan pelaksanaan kegiatan KKN tahun 

berikutnya karena untuk beberapa tahun ke depan, 

Pulau Sebesi diharapkan masih akan menjadi lokasi 

sasaran program KKN.     
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari sisi masyarakat sasaran, seperti telah dijelaskan 

pada BAB II, tim KKN-PPM Pulau Sebesi mendata 

tingkat pemahaman dan partisipasi warga sebelum dan 

sesudah program KKN-PPM.  Dengan menggunakan 

metode pre-test dan post-test, dapat diketahui bahwa 

pemahaman masyarakat mengenai sanitasi dan perilaku 

hidup bersih sehat meningkat 67%, pemahaman 

kelompok sasaran terkait kegiatan pariwisata berbasis 

konservasi lingkungan dan jasa pelayanan ekowisata 

berbasis masyarakat meningkat 78% serta pemahaman 

kelompok sasaran mengenai KB dan bahaya pernikahan 

dini meningkat 73%.   

Beberapa kegiatan lainnya sulit untuk dinilai saat ini.  

Misalnya pembuatan Peraturan Desa terkait ekowisata 

masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkan 

legalisasi.  Peningkatan pendapatan masyarakat juga 

belum dapat dapat didata.  Namun dengan adanya 

inovasi seperti adopsi terumbu karang, diharapkan dapat 

menjadi sumber pendapatan dan pendanaan bagi 

konservasi lingkungan Pulau Sebesi.   

Sedangkan beberapa kegiatan pendukung memang 

tidak dilakukan penilaian dampak kegiatannya, namun 

melihat antusiasme kelompok sasaran terhadap kegiatan 

ini dapat dipastikan memiliki dampak yang posistif.  

Misalnya, pelatihan pertanian pekarangan diharapkan 

dapat memasok kebutuhan sayur-mayur di Pulau Sebesi 

dan tidak mengandalkan pasokan dari luar pulau.  

Pelatihan pembuatan pupuk kompos, selain membantu 

mengurangi beban lingkungan akibat sampah juga 

mengasilkan pupuk organic yang dapat dimanfaatkan 

oleh petani.  Pelatihan dan pembinaan guru PAUD dan 

anak-anak PAUD membantu meningkatkan kualitas 

pendidikan anak usia dini di Pulau Sebesi.    

Adapun dari sisi mahasiswa pelaksana kegiatan 

KKN-PPM Pulau Sebesi, seperti dijelaskan pada Bab II, 

evaluasi yang dilaksanakan pada saat pembekalan 

khusus menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa 

meningkat sebesar 91% dan evaluasi mengenai persepsi 

dan kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan program 

KKN menunjukkan 98% mahasiswa puas terhadap 

pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Pulau Sebesi.    

Terkait dengan keberlanjutan program setelah KKN-

PPM di Pulau Sebesi ini berakhir, team KKN-PPM telah 

menyadari bahwa suatu kegiatan dapat berkelanjutan 

apabila memenuhi aspek masyarakat, lingkungan dan 

ekonomi (triple bottom line sustainability).  Untuk itu, 

sebelum kegiatan KKN_PPM ini berakhir, team KKN-

PPM Pulau Sebesi telah membentuk penanggung jawab 

program sebagai berikut:  

 

1. Konservasi & ekowisata: DPL dan Pokdarwis akan 

melakukan monitoring dan evaluasi pertumbuhan 

terumbu karang dan pohon bakau, serta jumlah 

wisata yang terlayani dengan menggunakan kartu 

kontrol.   

2. Sanitasi lingkungan: masyarakat membentuk 

organisasi kader pengelola persampahan dan MCK.  

Monitorin dan evaluasi pengelolaan sampah dan 

MCK umum dilakukan dengan menggunakan kartu 

kontrol. 

3. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan akan 

memberikan pendampingan berupa kegiatan 

pelatihan ekonomi kreatif dan penyediaan prasaranan 

pariwisata.    

4. Kegiatan penyuluhan pertanian akan terus 

dilaksanakan secara teratur oleh Badan Koordinasi 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Provinsi Lampung dan ditangani langsung oleh 

penyuluh pertanian dari Badan Ketahanan Pangan 

dan Pelaksana Penyuluhan. 

5. Kegiatan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan juga 

akan terus dilaksanakan, terutama terkait kesehatan 

reproduksi wanita dan perilaku hidup bersih sehat 

(PHBS). 

6. Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Anak Usia Dini (Himpaudi) akan terus mendampingi 

PAUD Pulau Sebesi dalam melaksanakan program 

pendidikan serta dalam pengajuan proposal usulan 

kegiatan PAUD.   

7. Universitas Lampung, di masa yang akan datang, 

akan menjadikan Pulau Sebesi sebagai tujuan KKN 

mahasiswa regular. 

 

 Gambar-gambar berikut berikut ini merangkum 

kegiatan KKN-PPM yang dilaksanakan di Pulau Sebesi: 

1. Pariwisata  

(a) Peningkatan dalam memberikan jasa pelayanan 

pariwisata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelatihan pariwisata 
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(b) Penyiapan peraturan desa terkait pariwisata)  

 

 

Gambar 3. Sosialisasi perdes 

 

2. Sanitasi Lingkungan (drainase, persampahan dan 

Limbah domestic (WC dan Kamar) 

(a) Drainase lingkungan  

 

 

Gambar 4. Perbaikan selokan 

 

(b) Persampahan  

 

 

Gambar 5. 3R - memilah sampah 

 

(c) Pembiasaan perilaku hidup bersih sehat 

 

 

Gambar 5. Sosialisasi PHBS dan 3R 

 

3. Konservasi dan program adopsi terumbu karang serta 

konservasi hutan bakau   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gambar 6. Penanaman bakau 

 

 

    Gambar 7. Transplantasi terumbu karang 

 

4. Pertanian  

(a) Penyaluran bibit buah-buahan dan sayuran 
 

 
 

 

Gambar 8. Mendistribusikan 1000 bibit buah 

 

(b) Penyuluhan: penyakit tanaman kakao, pembuatan 

kompos dan pertanian pekarangan serta perbaikan 

kualitas produksi pertanian (gula kelapa)   
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Gambar 9. Pembuatan kompos 

 

5. Pendidikan  

(a) Bantuan tenaga pengajar (ekstrakulikuler dan 

intrakulikuler serta pelatihan paskibra)  
 

  

Gambar 10. Mengajar siswa SMP   

 

(b) Pengadaan buku perpustakaan 
 

 

Gambar 11. Mendistribusikan buku 

 

6. Kesehatan  

 

Gambar 12. Sosialisasi KB dan  

bahaya pernikahan dini   

 

7. Kegiatan penunjang lainnya  

(a) Lomba 17 Agustus   

 

Gambar 13.  Piala Lomba Kebersihan antar dusun 

 

(b) Partisipasi dalam Lampung Krakatau Festival  

 

 

Gambar 14.  Festival Krakatau 

 

(c) Pembuatan banner, tanda petunjuk, dll.   

 

 

Gambar 15.  Banner ãselamat datang 

  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. KKN-PPM Pulau Sebesi dilaksanakan dengan 

mengikuti standar prosedur yang berlaku di 

Universitas Lampung maupun yang ditetapkan oleh 

pihak pemberi dana yaitu Dikti. 
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2. Seluruh target luaran utama yang dicanangkan dapat 

diselesaikan dengan baik.  Bahkan terdapat banyak 

kegiatan yang di luar target luaran dilaksanakan atas 

permintaan masyarakat. 

3. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas 

bantuan berbagai pihak dan nara sumber, baik dari 

lingkungan Unila maupun dari Dinas Pariwisata, 

Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, 

Himpaudi, Bank Indonesia dan Telkomsel. 

4. Baik masyarakat yang menjadi target sasaran 

kegiatan maupun mahasiswa pelaksana program 

KKN-PPM Pulau Sebesi merasa puas dengan 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas serta 

mempertimbangkan bahwa masyarakat Pulau Sebesi 

sangat mudah bekerja sama dan haus akan informasi dan 

bimbingan maka Pulau Sebesi layak untuk dijadikan 

daerah tujuan pelaksanaan KKN program regular dimana 

saat ini KKN program regular Universitas Lampung 

belum menjangkau Pulau Sebesi. 
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